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Abstract/Sammanfattning 
 

The aim of this study has been to learn more about the school system in the developing country of 

Tanzania in order to give an idea of what opportunities there are for teachers in Tanzania to support 

students with dyslexia. For a better understanding of the premises teachers in Tanzania have some 

comparisons with Swedish conditions been made. By studying the Tanzanian policy documents I have 

got a picture of how the government of Tanzania want the Tanzanian school to be. The question is 

whether that image is in compliance with what teachers in Tanzania can give. To find out, I went to 

Tanzania where I conducted interviews in primary schools and at a university where they train special 

needs teachers. As a complement a few other teachers in Tanzania answered a questionnaire about 

how they look at children with reading and writing difficulties and how they experience their opportu-

nities to support these children's development. The same questionnaire was distributed to some teach-

ers in Sweden. In this way I got a contrasting picture that I could use to reflect the Tanzanian situation. 

In many ways, teachers in Sweden and in Tanzania have very different conditions. But there are also 

similarities. Both in Sweden and in Tanzania teachers experience that the requirements of the govern-

ments are difficult to encounter and in both countries there are many dedicated teachers who wish to 

help all children to get a good education 

Syftet med den här studien har varit att lära känna skolsystemet i utvecklingslandet Tanzania för att 

kunna ge en bild av vilka möjligheter lärare där har att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter. För 

att bättre förstå under vilka premisser lärare i Tanzania arbetar har vissa jämförelser gjorts med 

svenska förhållanden. Genom att studera Tanzanias policydokument har jag fått en bild av hur Tanza-

nias regering vill att den tanzaniska skolan ska se ut. Frågan är om den bilden stämmer överrens med 

den bild lärare i Tanzania ger. För att ta reda på det åkte jag till Tanzania där jag genomförde inter-

vjuer i grundskolor och på ett universitet där man utbildar specialpedagoger/speciallärare. Som kom-

plement svarade några andra lärare i Tanzania på en enkät som handlade om hur de ser på barn med 

läs- och skrivsvårigheter och på sina möjligheter att stödja dessa barns utveckling. Samma enkät dela-

des ut till några lärare i Sverige. På så sätt fick jag en kontrasterande bild att spegla de Tanzaniska 

förhållandena i. På många sätt har lärare i Sverige och i Tanzania väldigt olika förutsättningar. Men 

det finns även likheter. Både i Sverige och i Tanzania upplever lärare att kraven från statligt håll är 

svåra att uppfylla och i båda länderna finns det många hängivna lärare som vill jobba för att kunna 

hjälpa alla barn till en god utbildning. 

Nyckelord/Keywords 

Literacy, Education, Millennium Goals, Dyslexia, Reading and writing, Tanzania, Sub-Saharan Africa 

och Inclusive education  
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1. Inledning 

If the next century is going to be characterized as a truly African century, 

for social and economic progress of the African people, 

the century of durable peace and sustained development in Africa, 

then the success of this project is dependent on the success of our education systems. 

For nowhere in the world has sustained development been attained 

without a well-functioning system education, 

without universal and sound primary education, 

without an effective higher education and research sector, 

without equality of educational opportunity (UNESCO, 2000, s 25). 

Att skolan är mycket viktig för ett lands utveckling betonade Sydafrikas president Thabo Mbeki i sitt 

öppningsanförande vid utbildningskonferensen för ett nytt Afrika på tjugohundratalet. Visionerna som 

målas upp i de Afrikanska styrdokumenten är stora och viljan är god. De enskilda ländernas ekonomi 

är dock i många fall inte lika god och många av de visioner som målats upp har en lång bit kvar till 

uppfyllelse. När FN i början av 00-talet antog de åtta millenniemålen, som handlar om att förbättra 

livet för världens fattiga, var ett av målen att alla barn ska få gå i skola och i och med detta själva i 

framtiden lättare kunna påverka sin vardag. Människor i hela världen, flickor lika väl som pojkar, 

skulle få tillgång till det som för oss svenskar är självklart: skolgång, mat, rent vatten och en god 

hälsa. Läs och skrivförmåga är, som UNESCO (2007) uttryckt det, ”…a first major step to most other 

forms of learning” (s. 15) och avgörande för en fortsatt framgångsrik skolgång. Damaris Ngorosho 

(2011) uttrycker det som att läs- och skrivförmågan är fordonet som ska driva på utvecklingen så att 

Tanzania får en skola av god kvalitet. En skola där eleverna lyckas och vill gå i skolan: 

Reading and writing skills in Kiswahili language are an essential vehicle and bridge to promote quali-

ty education, and hence to reduce both repetition and dropout rates in the primary schools (Ngorosho, 

2011, s. 21) 

I Tanzania är det skolplikt, precis som i Sverige. På grund av fattigdom och sociala problem har det 

tidigare varit så att många barn och ungdomar inte kommit till skolan. Några barn stannade hemma för 

att de behövdes för sysslor i hemmet eller för att det var för långt att gå till skolan. Andra för att deras 

familjer inte hade råd med skolavgifter, skoluniform och skolmaterial. I ett land som varit hårt drabbat 

av AIDS finns många föräldralösa barn
1
. I det tanzaniska samhället är det en självklarhet att släktingar 

tar hand om dessa barn men i många fall har en hel generation insjuknat i AIDS och barnen har blivit 

hänvisade till den äldre generationen där alla inte riktigt orkat med det ökade ansvaret. En del barn har 

då sökt sin lycka i städerna med ett tufft liv på gatan som följd. För dessa barn har det varit svårt att få 

till en kontinuerlig skolgång. Statistiken berättar att Tanzania nu kommit tillrätta med en del av pro-

blemen. År 2002 genomfördes en skolreform som hade millenniemålet att alla barn skulle gå i grund-

skolan år 2015 i fokus. Reformen innebar bland annat att skolor byggdes, outbildade lärare fick ut-

bildning, nya lärare snabbutbildades och skolavgifterna togs bort (United Republic of Tanzania - URT, 

2001a). Dessa reformer har gjort att antalet inskrivna barn i skolan ökade från 53 procent år 2000 till 

98 procent år 2008
2
. Läskunnigheten har dock inte utvecklats i samma takt. År 2002 räknades 78 pro-

                                                     
1 Andelen HIV-positiva i Tanzania var 2010 5,8 procent (URT, 2011b). 

2 Senare undersökningar visar dock på att antalet inskrivna i skolan och antalet nätvarande i skolan inte stäm-

mer överrens (URT, 2011b). 
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cent av alla ungdomar i Tanzania som läskunniga. År 2009 var andelen läskunniga ungdomar 77 pro-

cent (FN-förbundet 2012). Att bara satsa på kvantitet kommer alltså inte att göra att Tanzania når mil-

leniemålet. Mmbaga (2002) menar att det är dags att omdefiniera ”en skola för alla”-konceptet från att 

inrikta sig på antal barn inskrivna i skolan och genomsnittliga resultat till att betyda att alla får ta del 

av ett givande individuellt lärande. Det är viktigt att man har både kvantitet och kvalitet som samtida 

mål för Tanzanias skola och inte tror att man kan börja med kvantitet för att, när det problemet är löst, 

gå vidare till kvalitet (Sumra & Rajani, 2006). Utbildningen ska utrusta studenter som kan möta utma-

ningar, lösa problem och vara aktiva medborgare men fokus i Tanzania ligger bara i undantagsfall på 

att mäta dessa typer av färdigheter och förmågor: 

Education is expected to produce graduates who are able to thrive in a fast changing world, meet 

challenges and solve problems, be entrepreneurial and create jobs, be critical and active citizens. Yet 

education targets rarely focus on outcomes of education and methods of measurement do not measure 

skills and attributes (Sumra & Rajani, 2006, s 3). 

Vi lever i en global värld och på många sätt är människor sig lika i hela världen även om historia, kul-

tur och ekonomiska förutsättningar gör att livet kommer att se olika ut i olika delar av världen. Baker 

och LeTendre (2005) menar att varje skola är påverkad av lokala, regionala och nationella faktorer 

men att den grundläggande uppfattningen om vad skola är, och vad den har för uppgift, vanligtvis är 

definierat på samma sätt i hela världen. Skolsystemen påverkas av gränsöverskridande krafter som 

nationella beslutsfattare och lärare inte kan kontrollera genom att en utbredd förståelse vid upprepade 

tillfällen kommunicerats på internationell nivå och på så sätt resulterar i ett gemensamt accepterande 

av idéer (a. a.). I Tanzanias styrdokument ser man att denna internationellt överrenskomna syn på sko-

lan har nått landets beslutsfattare. Kanske är det ändå så att det är en bit kvar till förverkligandet av 

dessa idéer i skolan. Detta kan bero på flera saker. Dels att de resurser som finns i skolan i till exempel 

västvärlden inte finns i Tanzania och att det därför rent praktiskt är svårt att leva upp till de förvänt-

ningar som styrdokumenten ställt upp. Dels kan det bero på att lärare i Tanzania inte själva tagit del av 

de globala idéerna utan fortfarande tar sin utgångspunkt i den skola de själva växt upp i. 

För nästan 20 år sedan reste jag till Tanzania första gången. Jag arbetade då på en skola för svenska 

och tyska barn i en liten by i sydvästra Tanzania. Det var mycket tydligt att villkoren för de europeiska 

barnen och de tanzaniska barnen i skolan en liten bit bort var mycket olika. Antal elever per lärare, 

tillgång till material, undervisningsstil mm var mycket olika. När jag nu reste tillbaka till Tanzania för 

att titta närmare på den tanzaniska grundskolan hade jag en föreställning om vad jag skulle möta men 

samtidigt hade jag inte varit i landet på 12 år och räknade med att skolan kunde ha förändrats sedan jag 

var där senast. Här i Sverige ser ju inte heller skolan likadan ut nu som den gjorde år 2000. Att få 

chansen att hälsa på i olika grundskolor, få tala med lärare, både grundskollärare och sådana som stu-

derat specialpedagogik på universitet, kändes mycket spännande. Ett annat sätt att få syn på utveckl-

ingen i Tanzania har varit att studera de styrdokument som styrt och styr utvecklingen i den tanzaniska 

skolan. 

När man diskuterar svensk skola och vilka utmaningar svenska lärare står inför är det oundvikligt att 

diskussionen kommer in på läs- och skrivsvårigheter. Men, är det likadant i ett utvecklingsland som 

Tanzania? Fokus har legat på att få alla barn att gå i skolan. Har man också hunnit med att fundera på 

barn med till exempel dyslexi? Det övergripande målet för min resa till Tanzania var att få veta hur det 

är att undervisa i ett land som Tanzania där förutsättningarna både materiellt och kunskapsmässigt är 

helt annorlunda än i Sverige. Jag ville ta reda på hur lärare i Tanzania upplever att de kan hjälpa de 

barn som har svårt att lära sig läsa och skriva i den ordinarie undervisningen och om man i Tanzania 

talar om dyslexi som en form av specifik inlärningssvårighet. 
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1.1. Disposition av rapporten 

Varje land formas av sitt specifika historiska och sociala sammanhang och detta har jag varit medveten 

om i mitt arbete att försöka förstå lärare och elevers situation i Tanzania. En jämförelse med det skol-

system jag själv vuxit upp i och utbildats för är oundviklig. Jämförelser kan tyckas orättvisa eftersom 

förutsättningarna är så olika i olika länder men min förhoppning är att jämförelsen gör att vi får syn på 

oss själva och hur vårt eget skolsystem formats av den kontext vi lever i. För att förstå de bakomlig-

gande faktorer som format Tanzanias skola har jag känt att det varit nödvändigt att få en förståelse för 

både Tanzanias historia i allmänhet och den mer specifika som gäller skolan. Detta har gjort att syfte 

och frågeställningar har fått sin plats en bit in i rapporten. Min förhoppning är att den som läser rap-

porten på detta sätt ska kunna få en bra bild både av Tanzania och av skolsystemet där. För att du som 

läsare ska hitta till det som du är mest intresserade av beskriver jag nedan i korthet hur jag disponerat 

rapporten.  

Kapitel två är en beskrivning av landet Tanzania och dess skolsystem. Först tas landets historia upp 

följt av Tanzanias utbildningshistoria. Som avslutning på kapitel två beskrivs kortfattat Tanzanias 

skolsystem från förskola till universitet. 

Kapitel tre är kapitlet där den som är intresserad kan studera skillnader och likheter i Tanzanias och 

Sveriges skolmässiga resultat. Där kan man bland annat läsa hur många elever som går i skolan och 

hur de lyckas med sin utbildning. Fokus ligger här på uppfyllelse av millenniemålen. 

I kapitel fyra finns studiens syfte beskriven och kapitel fem ägnas åt att beskriva den metod jag använt 

mig av. Där diskuterar jag även etiska aspekter och de metodiska svårigheter jag haft under insamling-

en av empirin i Tanzania. 

I kapitel sex finns en utökad beskrivning av skolan i Tanzania med fokus på läs- och skrivutveckling. I 

detta kapitel finns vissa jämförelser med det svenska systemet. Inledningsvis beskrivs språket kiswa-

hili i korthet. Därefter beskrivs lärarutbildning och de villkor lärare i Tanzania har. Paralleller dras här 

till lärares utbildning och villkor i Sverige. I kapitel sex finns även ett avsnitt som handlar om tidigare 

forskning gällande läs- och skrivproblematik i Tanzania. I kapitel sex hittar man också hur man i Tan-

zania definierar specialpedagogik och lite om villkoren för barn med särskilda behov. Inkludering i 

den tanzaniska skolan diskuteras. Jämförelser görs mellan speciallärar-/pedagogutbildningen i Sverige 

och den i Tanzania. Avslutningsvis ges i kapitel sex en bild av de utmaningar som skolan i Tanzania 

står inför när de ska planera en skola för alla barn i Tanzania. 

Den första delen i kapitel sju ägnas åt de styrdokument som styr Tanzanias skola. En kort beskrivning 

ges här av de dokument som producerats sedan mitten på 90-talet. De två stora planerna som har för-

ändrat skolan i Tanzania under 00-talet (PEPD I och PEPD II) beskrivs mer ingående och utfallet för 

planerna diskuteras. Tanzanias läroplan och kursplan  

Den andra delen ägnas åt att redovisa de svar jag fått i intervjuer av lärare i Tanzania och enkäter till 

lärare i både Sverige och i Tanzania. Frågorna gällde hur lärare ser på läs- och skrivsvårigheter och 

vilka möjligheter de har att hjälpa elever som har svårt att lära sig läsa och skriva. Här kan man se 

likheter och skillnader mellan förutsättningar, materiella och kunskapsmässiga, för lärare i de båda 

länderna. 

I kapitel åtta återfinns diskussionen. Där diskuteras utifrån de resultat jag fått i studier av policydoku-

ment samt i intervjuer och enkäter i första hand skolan i Tanzania med fokus ligger på läs- och skriv-

svårigheter. Resultatet från intervjuer och enkäter tas upp till diskussion och de tanzaniska och 
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svenska lärarnas upplevelser av sina möjligheter att hjälpa elever med läs och skrivsvårigheter jäm-

förs. 

2. Tanzania 

I detta kapitel ger jag en kortfattad beskrivning av landet Tanzania. Landets historia, det gemensamma 

språkets utveckling samt skolans historia fram till nutid beskrivs. Kort redogörs för hur skolsystemet 

är uppbyggt från förskola till universitet. 

2.1. Förenade Republiken Tanzania 

Tanzania bildades 1964 som en union mellan Tanganyika och Zanzibar. Officiellt heter landet Före-

nade Republiken Tanzania (Jamhuri ya Muungano wa Tanzania - United Republic of Tanzania) men 

oftast används bara Tanzania som landets namn. Landet har en yta på 94500km² (drygt dubbelt så stort 

som Sverige) och folkmängden beräknades 2011 till 46, 2 miljoner invånare (Nationalencyklopedin, 

2012b). I Tanzania finns många olika folkgrupper och det talas ungefär 120 språk. Alla Afrikas språk-

familjer (Niger-Kongospråken, de nilo-sahariska språken, de afroasiatiska språken och khoisansprå-

ken) finns representerade. De flesta, 94 procent, hör till bantuspråken som i sin tur hör till Niger-

Kongospråken (a. a.). Kiswahili (Swahili
3
) räknas som nationalspråk och prioriteras i många samman-

hang. Kiswahili har en enande funktion i det tanzaniska samhället. Engelska används ofta i officiell 

kommunikation (URT, 2011b). Ngorosho (2011) presenterar siffror på att cirka 90 procent av invånar-

na talar och förstår Kiswahili medan bara omkring 10 procent av invånarna kan tala engelska
4
. Huvud-

staden Dodoma ligger i mitten av landet medan den största staden är hamnstaden Dar es Salaam. Dar 

es Salaam är centrum för Tanzanias handel (URT, 2011b). 

Jordbruket har länge varit grunden för Tanzanias ekonomi. 2002 bidrog jordbruket med 47,5 procent 

av bruttonationalprodukten (BNP). Den andra största ekonomiska verksamheten var då turism, handel, 

hotell och restauranger (16,6 procent av BNP) (Mrutu, Ponera & Nkumbi, 2005). Jordbrukets bety-

delse har dock minskat under 00-talet och var 2012 nere på ca 26 procent (URT; 2011b). 67,9 procent 

av Tanzanias befolkning befann sig 2007 under den internationella fattigdomsgränsen (Svenska FN-

förbundet, 2012). Om man ser till den nationella fattigdomsgränsen befinner sig ca 33 procent av be-

folkningen under denna gräns (Världsbanken, 2012a)
5
. Tanzania är starkt biståndsberoende och får 

budgetstöd för att klara av sin ekonomi. Under 00-talet finansierades omkring 40 procent av budgeten 

av bistånd (Rajani, 2009). 

Tanzania består av 21 regioner på fastlandet och 5 regioner på Zanzibar. Den region jag besökte för 

min studie var Tanga-regionen som ligger i det nordöstra hörnet av Tanzanias fastland. Regionen har 

                                                     
3 Swahili används på engelska både som beteckning på folket som lever längs den östafrikanska kusten och 

som beteckning på det språk som använts i detta område. På kiswahili och ibland på även på engelska kallas 
språket kiswahili. Jag har valt att konsekvent använda kiswahili som namn på språket. 

4 Siffrorna har inte gått att verifiera eftersom den hemsida som hänvisas till inte länge finns tillgänglig på Inter-

net. 

5 Den nationella fattigdomsgränsen sätts i varje land och är andelen av befolkningen som har en daglig inkomst 

under den som anses skälig i landet. Den internationella fattigdomsgränsen har satts till 1,25 USD (ca 8kr) per 

dag. Hänsyn tas till köpkraften i varje land (Världsbanken, 2012a). 
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sex distrikt. Den är tätbefolkad och jordbruk är den största inkomstkällan. Det finns kommersiella 

jordbruk (till exempel sisal, te, kaffe och bomull) men de flesta driver jordbruk för sitt eget uppehälle. 

I regionen finns allt ifrån slättland och höga berg med regnskog till en kustlinje där människor till stor 

del försörjer sig på fiske. Infrastrukturen är relativt bra och det finns en del turism i området (Mrutu et 

al., 2005). 

2.2. Tanzanias historia 

2.2.1. Från 600-talet till andra världskriget 

Tanzanias historia har skrivits av människor från flera kulturer. I inlandet har olika bantufolk bott me-

dan kusten och framförallt Zanzibar sedan 600-talet har koloniserats av olika folkgrupper som på olika 

sätt satt sina spår i den tanzaniska kulturen (Nationalencyklopedin, 2012d). De första icke-afrikanerna 

kom till området på 600-talet. De var arabiska handelsmän. Snart kom även persiska och indiska han-

delsmän (Mercer, 1996). Handelsstäder uppkom och befolkningen blandades. En speciell kultur, swa-

hilikulturen, formades på Zanzibar och i kustlandet och ett nytt afroarabiskt språk utvecklades. Det 

nya språket, kiswahili, började även användas som hjälpspråk i kontakterna med folkgrupperna i det 

inre av Afrika. 1499 stannade portugisen Vasco da Gama på Zanzibar på sin väg tillbaka från Indien. 

Detta var startskottet på den Portugisiska perioden. Portugiserna fick snart konkurrens av sultaner från 

Oman och 1698 drevs portugiserna bort. 1832 flyttade Said Ibn Sultan, shejk från Oman, sitt huvud-

kvarter till Zanzibar (a. a.). Samtidigt började länder från väst (Frankrike, Storbritannien och USA) bli 

intresserade av området (Nationalencyklopedin, 2012d). De slöt handelsavtal med sultanen på Zanzi-

bar och placerade konsuler där. Missionärer och upptäcktsresande började anlända. Dessa kunde an-

vända sig av de handelsvägar som redan fanns på fastlandet. Storbritannien kunde genom sina avtal 

påverka sultanerna på Zanzibar medan fastlandet koloniserades av Tyskland. 1885-1919 var Tangany-

ika en del av ”Tyska Östafrika” som utgjordes av Tanganyika, Burundi och Rwanda. 1890 gjorde 

Storbritannien Zanzibar till brittiskt protektorat. Då Tyskland besegrats i andra världskriget gavs Stor-

britannien uppdraget att förvalta Tanganyikas intressen medan Burundi och Rwanda anförtroddes åt 

Belgien (a. a.). 

2.2.2. Från andra världskriget till de första åren som självständig stat 

Under åren efter andra världskriget fram till självständigheten på 60-talet förvaltades därför både 

Tanganyika och Zanzibar av Storbritannien. Efter andra världskriget styrdes Storbritannien av socia-

listpartiet som på sin agenda hade avkolonisering av det brittiska imperiet. Landet var dessutom i eko-

nomiska svårigheter på grund av kriget och detta gjorde att kampen för självständighet i Tanganyika 

och Zanzibar gick förhållandevis enkelt (Atieno Odhiambo, Ouso och Williams, 1994). 1939 bildades 

”The African Association” som arbetade för att afrikanernas intressen skulle anföras av dem själva i 

beslutande organ. 1954 grundade Julius K. Nyerere ”Tanganyika National Union” (TANU). 1959 fick 

afrikanerna äntligen majoritet i det lagstiftande rådet (a. a.). 

Tanganyika blev självständigt 1961 och Zanzibar 1963. 1964 enades Zanzibar och Tanganyika och 

Republiken Tanzania bildades. Nyerere blev landets första president. 1967 fastslogs den nya ujamaa-

politiken i Arushadeklarationen (Nationalencyklopedin, 2012a) och en plan för skolsystemet lansera-

des som till exempel innebar att kiswahili skulle vara undervisningsspråk i grundskolan och på sikt 

även högre upp i skolsystemet. Nyerere menade att den ekonomiska utvecklingen på landsbygden och 

i jordbruket skulle utvecklas enligt Tanzanias egen tradition snarare än att satsningen skulle få en tek-
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nokratisk prägel. Begreppet ujamaa kommer från ordet jamaa som betyder familj eller släkt. Ujamaa 

var Nyereres speciella modell av socialism som han menade hade sin naturliga plats i den afrikanska 

kulturen (Nationalencyklopedin, 2012d). I begreppet ujamaa ligger en betydelse av att en människa 

inte är en människa i sig själv utan blir till i gemenskapen med andra. Politiken innebar att bönderna 

skulle flytta närmare varandra för att kunna bedriva ett effektivare jordbruk tillsammans. I byarna 

byggdes skolor med ujamaa-politikens honnörsord jämlikhet och socialism som grund (a. a.). Alla 

människor skulle kunna leva värdigt och jämlikt. Det innebar att ingen medborgare skulle tillåtas sätta 

sig över en annan medborgare men också att alla hade lika mycket ansvar för att, utifrån sin förmåga, 

medverka till samhällsuppbyggnaden (Buchert, 1994). I praktiken lyckades politiken inte särskilt bra 

och1974 övergavs den striktaste formen av politiken eftersom den inte blivit den framgång som Nye-

rere sett framför sig. 

2.2.3. Från konsensusdemokrati till flerpartidemokrati 

Under de första åren i Tanzanias historia var landet en enpartistat som hade konsensusdemokratin som 

förebild (Nationalencyklopedin, 2012d). Nyerere menade att man i den traditionella Afrikanska demo-

kratin ”satt under ett träd och resonerade sig fram till samförstånd” (Dowden, 2009, s. 70) och därför 

ansåg han att partipolitik inte passade i Afrika. I den enpartistat han införde kunde man således välja 

mellan individuella kandidater men inte mellan olika partier. Med oljekrisen i slutet på 1970-talet dök 

Tanzanias ekonomi i botten och i början på 80-talet var landet i djup ekonomisk kris. President Nye-

rere deklarerade då att införande av kiswahili som undervisningsspråk även i skolformer efter grund-

skolan skulle läggas på is på obestämd tid (a. a.). Nyerere avgick självmant 1985 men fanns i bak-

grunden i partiet som sedan 1977 kallades Chama cha Mapinduzi - CCM (revolutionspartiet). 1991 

förklarade Nyerere att det var dags byta till ett flervalssystem och 1995 hölls de första valen i det nya 

systemet. CCM har sedan dess hela tiden haft en majoritet av platserna i parlamentet (Veen, 2011).  

2.3. Skolan i Tanzania 

2.3.1. Utbildningshistoria 

Från informell skolgång till missionens skolor 

Innan européerna anlände till området som idag är Tanzania fanns en muntlig och en praktisk utbild-

ningstradition (Levin, 1979). I den muntliga utbildningen låg fokus på att föra folkgruppens sociala, 

religiösa och kulturella normer vidare till kommande generationer. Den praktiska träningen bestod i att 

lära sig hantverk som sömnad och krukmakeri samt att lära sig hur man bedriver jordbruk, jakt eller 

fiske. I mitten på 1800-talet startades traditionella skolor i västerländsk bemärkelse. Oftast var det 

missionsorganisationer från Amerika och Europa som byggde och drev skolor på de platser där de 

verkade. Majoriteten av dessa skolor var fyraåriga grundskolor som byggde på det engelska skolsy-

stemet. Under den tyska kolonialtiden och även sedan Tanganyika blivit brittiskt mandatområde und-

vek kolonialmakterna att själva bygga ut skolväsendet och uppmuntrade i stället, genom att tillföra 

ekonomiska medel, missionsorganisationerna att expandera skolväsendet. Kolonialmakterna fick ge-

nom denna styrning av ekonomiska medel inflytande över utbildningen i Tanganyika. I många fall 

krävdes det att man blev kristen för att få tillgång till undervisningen (a. a.). I the 1925 British Educat-

ion Commission for East Africa rekommenderade man att kiswahili skulle vara undervisningsspråk i 

hela Brittiska Östafrika (Blommaert, 1994). I mycket var missionsskolorna anpassade till kolonial-

makternas synsätt och deras huvudsyfte var att sprida kristendomen och den västerländska moralen 



7 

 

(Levin, 1979). Skolorna skilde sig mycket i kvalitet och var ofta indelade efter religion, ras- och klass-

tillhörighet. 

En skola för Tanzania 

När Tanzania blev självständigt var en av de första insatserna att göra ett enhetligt skolsystem som 

skulle passa det nya landet och dess innevånares behov. Målet var att landet så snart som möjligt 

skulle kunna anställa välutbildade tanzanier på centrala poster. Administrationen skulle afrikaniseras. 

Högre utbildning prioriterades av ekonomiska hänsyn. I grundskolan arbetade man mer på att höja 

kvaliteten än att se till att fler fick tillgång till skolan. Målet var dock att så snart ekonomin tillät se till 

att alla barn fick tillgång till en grundskoleutbildning (a. a.). Kiswahili skulle vara undervisningsspråk 

eftersom det var det enda som kunde garantera en demokratisk fördelning av kunskap och en afrikani-

sering av tänkandet (Blommaert, 1994). För att kunna använda kiswahili på en hög vetenskaplig nivå i 

undervisningen krävdes ett rikt och användbart språk. TUKI (Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili - 

Institutet för kiswahiliforskning) fick uppdraget att ge ord åt begrepp inom områden som medicin, 

politik, samhällsvetenskap, matematik, biologi, fysik, teknik etc. (a. a.). I grundskolan var det övergri-

pande målet att skapa en känsla av nationstillhöghet och att skapa medborgare som var villiga att ar-

beta för landets bästa (Levin, 1979). 1967 föreslog Nyerere, som själv var lärare
6
, en ny utbildningspo-

litik. I alla grundskolor skulle undervisningsspråket vara kiswahili. Den nya skolan skulle följa tanke-

gångarna i den nya ujamaa-politiken som fastslogs i Arushadeklarationen (a. a.). Alla privata grund-

skolor blev nu statliga. Tanzanias skola skulle ge utbildning för självförsörjning/självtillit (Education 

for Self-Reliance) och uppmuntra till ett kollektivt tänkande för landets bästa i stället för till individu-

alism som de tidigare missionsskolorna. Nyerere ansåg att utbildning var den huvudsakliga vägen till 

frihet och utveckling. Mänsklig utveckling var viktigare är skapandet av välfärd och rikedomar 

(Buchert, 1994). Nyerere (1967) menade att den koloniala utbildningen tvingade på afrikanerna ett 

ojämlikt synsätt, som byggde på att den starka dominerar den svaga, speciellt på det ekonomiska om-

rådet. Den koloniala utbildningen överförde inte folkgruppernas värden och kunskaper från generation 

till generation och detta, ansåg Nyerere, var ett medvetet försök att ersätta traditionell kunskap med 

kunskap från ett helt annat samhälle: 

...the educational system introduced into Tanzania by the colonialists was modelled on the British 

system, but with even heavier emphasis on subservient attitudes and on white-collar skills. Inevitably, 

too, it was based on the assumptions of a colonialist and capitalist society. It emphasized and encour-

aged the individualistic instincts of mankind, instead of his cooperative instincts. It led to the posses-

sion of individual material wealth being the major criterion of social merit and worth (Nyerere, 

1967b, s. 3). 

Tanzanias ekonomi baseras på jordbruk och Nyerere menade att grundskolan skulle förbereda eleverna 

för det liv de skulle komma att leva. Detta innebar att grundskolan inte bara skulle räknas som en för-

beredelse för högre studier utan skulle vara en grund för det liv de flesta i Tanzanias levde på lands-

byggden som jordbrukande bönder. 

…the education given in our primary schools must be a complete education in itself. It must not con-

tinue to be simply a preparation for secondary school. Instead of the primary school activities being 

geared to the competitive examination which will select the few who go on to secondary school, they 

must be a preparation for the life which the majority of the children will lead (Nyerere, 1967b, s. 15). 

Den vision som Nyerere hade med grundskolan kom dock till stora delar inte att förverkligas (Levin, 

1979). Attityder av individualism och konkurrens fortsatte att prägla skolorna. Både grundskolans och 

                                                     
6 I Tanzania kallades Nyerere för ”Mwalimu” – Läraren. 
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sekundärskolans första uppgift förblev att sortera elever inför nästa utbildningsnivå vilket medförde att 

de som inte tog sig vidare i systemet fick känslan av att ha misslyckats. Andelen barn som gick i 

grundskolan ökade under 70-talet. 1976 började 48,2 procent i grundskolan. År 1980 hade andelen 

som började i grundskolan ökat till 70 procent. Från och med 80-talets början har dock andelen barn 

som börjar skolan succesivt minskat ända fram till millennieskiftet då 53 procent började i årskurs ett 

(Utrikespolitiska institutet, 2012a). 

Satsningar på att utrota analfabetismen 

Ett stort problem i Tanzania var att så många i landet (trots flera alfabetiseringssatsningar under kol-

onialtiden) inte kunde läsa och skriva. 1968 inleddes därför ett stort alfabetiseringsprogram där man 

satsade på att alla vuxna skulle lära sig läsa och skriva (Mlekwa, 1990). Läs- och skrivsatsningen 

kombinerades med en satsning på att höja kompetensen inom områden som jordbruk och hälsa. En 

snabb positiv utveckling rapporterades. 1967 räknades 69 procent av Tanzanierna analfabeter. 1986 

hade analfabetismen i landet sjunkit till 9,6 procent (a. a.). Carr-Hill, Kweka, Rusimbi, och Chengelele 

(1991) skriver dock att det finns en stor osäkerhet i dessa siffror. Definitionen på läs- och skrivför-

måga var inte tydligt uttryckt och i vissa fall tycks samma människor ha räknats flera gånger. Officiell 

statistik från UNESCO, där Världsbankens (2012b) definition på “literacy” används (förmågan att, 

med förståelse, kunna läsa och skriva ett kort, enkelt uttalande om vardagslivet på något språk), visar 

att alfabetiseringssatsningen inte gett fullt så bra resultat. 1988 var i deras statistik 41 procent av Tan-

zanias vuxna befolkning (15 år och äldre) analfabeter. 2010 räknar man med att andelen analfabeter 

sjunkit till 27 procent (UNESCO, 2012c) Som jämförelse kan nämnas att man i Sverige uppskattar att 

det är en procent som inte kan läsa och skriva (Utrikespolitiska institutet, 2012c). Även om andelen 

analfabeter sjunkit i Tanzania är dock antalet analfabeter fler nu än på 80-talet på grund av befolk-

ningsökningen. 1988 hade Tanzania cirka 24 miljoner invånare. 2011 hade landet drygt 46 miljoner 

invånare (Utrikespolitiska institutet, 2012b). 

Ekonomiska påtryckningar från västvärlden 

På 80- och 90-talen när Tanzania hamnat i stora ekonomiska svårigheter nedtonades den socialistiska 

ujamaa-politiken och succesivt infördes en politik av ekonomisk effektivitet och pluralism (Buchert, 

1994). Strukturanpassningen som Tanzania blev tvungen att genomföra för att effektivisera sin eko-

nomi medförde även en anpassning till västerländska värderingar. Marknadsekonomi infördes. Utbild-

ningssektorn som ansågs ha kostat för mycket i förhållande till landets ekonomi nedgraderades, speci-

ellt vuxenutbildningen, till förmån för sektorer som var direkt produktiva (a. a.). Regeringen ombads 

under 80-talet minska på de offentliga utgifterna till exempel genom att stoppa nyrekryteringen av 

lärare (Rajani, 2009). Världsbanken tryckte på för att införa så kallat delat ansvar för skolans kostna-

der. Delat ansvar innebar i praktiken att skolavgifter infördes. I mitten på 90-talet blev privata skolor 

åter tillåtna (Buchert, 1994). I Thailand grundades Education for All-rörelsen (EFA) 1990. EFA, med 

organisationer som UNESCO och Världsbanken i spetsen, betonade nu kvalitet och effektivitet vilket 

innebar att filosofin bakom Education for Self-Reliance med dess betoning på jämställdhet och kollek-

tivets roll i samhällsbyggandet fick stå tillbaka inför effektivitetstänkandet. Buchert menar att liten 

hänsyn togs till olika länders förutsättningar och önskemål. I grundskolan flyttades fokus från yrkes-

kunskaper till akademiska, naturvetenskapliga och tekniska färdigheter (a. a.). Världsbanken gick från 

att se utbildningssektorn som en börda för Tanzanias ekonomi till att i slutet på 90-talet anse att det var 

nödvändigt med stora investeringar i den offentliga sektorn (Rajani, 2009). Skoldeltagandet var då 

mycket lågt på grund av för få lärare och för få skolor samt att läromedel var en bristvara. Ett stort 

antal reformer har sedan dess antagits för att bygga skolor, utbilda lärare och öka kvaliteten i skolan. 



9 

 

2.3.2. Tanzanias skolsystem 

Tanzanias skolsystem liknar i mycket det engelska skolsystemet. Det består av förskola, grundskola, 

sekundärskola samt högre utbildningar inklusive yrkesutbildningar (Lindhe, Malmberg & Temu, 

2005). Två års förskola följs av en sjuårig grundskola. Efter grundskolan kan man efter godkända re-

sultat gå vidare till sekundärskolan som består av två stadier (fyra respektive två år) (Mrutu et al., 

2005). 

På alla nivåer i det tanzaniska skolsystemet är det tillåtet att använda sig av kroppslig bestraffning i 

form av slag med käpp (Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, 2012). Sedan år 

2000 är rekommendationen att minska antalet slag från sex till fyra. Det är endast rektor som har rätt 

att besluta om kroppsligt straff men rektor har rätt att delegera ansvaret till en annan lärare kallad ”the 

discipline teacher”. Tanzanias regering har uttryckt att, trots att de menar att aga inte hör hemma i 

skolan, är prygel (med käpp, på händerna) en laglig och acceptabel form av straff i skolan. Straffet ska 

dock utdelas utan avsikt att vara våldsam, kränkande eller förnedrande för eleverna (a. a.). I en under-

sökning om hur barn i åldrarna sju till 14 år ser på skolan (URT, 2007b) kom det fram att många ele-

ver är rädda i skolan. De är rädda för lärare som kommer in i klassrummet och har en käpp i handen. 

Det kom också fram att det var vanligt att alla lärare straffade elever trots att det bara är rektor eller 

den rektor har utsett att vara dicipline teacher som får göra det. Andra fysiska straff som att ge en örfil 

eller dra någon i öronen användes också. Straff i form av att städa skolgården gräva latringropar eller 

arbeta på skolans åker var vanliga. Straff av denna typ kan, förutom det etiskt tveksamma i att straffa 

barn på detta sätt, vara problematiska eftersom man då kan överföra en bild av att sysslor som dessa är 

till för dem som gjort något fel (a. a.). 

Förskola - pre-primary education 

Förskolan (motsvarar ungefär den svenska förskoleklassen) är under uppbyggnad i Tanzania. Den är 

inte obligatorisk men målet är att alla grundskolor ska kunna erbjuda två års förskola med utbildade 

förskollärare (Mrutu et al., 2005). Forskning visar att det är stora skillnader i standarden på olika för-

skolor. Förskolor i städerna har mer plats, mindre gruppstorlek och bättre utbildade lärare än förskolor 

på landsbygden (Mtahabwa & Rao, 2010). Enligt UNICEF:s statistik (2012) gick cirka 34 procent av 

barnen i förskolan år 2010 (UNESCO, 2012c). Målet för förskolans undervisning är ” the overall per-

sonality development of the child” (s 10). Dessutom vill man när man träffar barnen före skolåldern 

identifiera barn med speciella behov till exempel på grund av utvecklingsstörning eller andra inlär-

ningssvårigheter. I förskolan undervisar man under en vecka 22 lektioner om 20 minuter i ämnena 

matematik, musik, NO, SO, språk (kiswahili), bild och slöjd samt idrott och hälsa (a. a.). 2010 var 

cirka 20 procent av lärarna i förskolan obehöriga (URT, 2010a). 

Grundskola – primary education 

Grundskolan i Tanzania är numera gratis
7
 men föräldrar har fortfarande ansvar att förse sitt barn med 

skoluniform, skrivhäften och pennor. Även resor till och från skolan, i de fall de behövs, är föräldrars 

ansvar, liksom lunch
8
 till barnen (Kumburu, 2011). Detta kan jämföras med den svenska grundskolan 

där resor till skolan (om man bor mer än 3 kilometer från skolan), lunch, pennor och antecknings-

                                                     
7 Olika avgifter är dock fortfarande vanliga och elever berättar i undersökningen ”Views of the Children 2007 

(URT, 2007b) att elever som inte betalar dessa avgifter kan bli slagna eller hemskickade. 

8 I Tanzania har man en lång rast mitt på dagen då barnen kan äta medhavd mat eller gå hem och äta. De barn 

som har för långt för att hinna hem och inte har fått med sig mat hemifrån får vänta på mat tills de kommer 

hem eller köpa mat i små butiker i närheten. Ett fåtal skolor säljer välling till barnen (URT, 2007b). 
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material är gratis. Föräldrar i Sverige förväntas dock se till att barnen har lämpliga kläder till de aktivi-

teter som skolbarnen ska vara med på. Barnen ska ha kläder så att de kan vara utomhus både sommar 

och vinter och de ska ha speciella kläder för inomhus- och utomhusidrott. I Sverige är det vanligt att 

föräldrar betalar en mindre summa för att klassen ska kunna göra kortare utflykter. 

I Tanzania går barnen sju årskurser i grundskolan till skillnad från den svenska grundskolan som har 

nio årskurser. Precis som i Sverige börjar man vanligtvis skolan det år man fyller sju år. Skolåret följer 

det vanliga året och börjar därför i januari och avslutas i december. Årskurs sju har dock sina avslu-

tande prov redan i september och avslutar i och med detta sitt skolår. Resultaten i dessa prov används 

för att välja ut vilka som ska få börja i sekundärskolan (Mrutu et al., 2005). Förutom resultatet i slut-

provet får alla ett bevis på att de har genomfört hela grundskolan. TEN/MET har riktat kritik mot att 

slutproven inte mäter elevernas färdigheter utan bara memorerade fakta (TEN/MET, 2008). Undervis-

ningsspråket i den tanzaniska grundskolan är kiswahili men på vissa håll sker undervisningen i årskurs 

ett på det modersmål som talas i området (Ngorosho, 2011). Skolåret består av 184 dagar (178 dagar i 

Sverige) (URT, 2005a). Varje dag ska eleverna i årskurs ett och två få åtta lektionspass om 30 minuter 

och årskurs tre till sju ska få åtta pass om 40 minuter. Lärarna ska ge eleverna hemläxor i form av öv-

ningar och prov som ska rättas regelbundet. På grund av elevernas hemförhållanden är det dock inte 

säkert att dessa läxor blir gjorda. Varje skola inspekteras av en skolinspektor minst en gång vart annat 

år. I årskurs ett och två har klassen en lärare som undervisar i alla ämnen men från och med årskurs tre 

har klassen ett hemklassrum men olika lärare i olika ämnen (a. a.). Grundskolan är indelad i två nivåer 

som kan jämföras med den svenska grundskolans tre stadier. Det första stadiet i den tanzaniska skolan 

omfattar de fyra första åren i grundskolan (Kumburu, 2011). Efter dessa fyra år testas eleverna i ett 

prov för att bedöma deras läs- och skrivförmåga samt grundläggande räknefärdigheter. Det andra sta-

diet omfattar år 5-7. 

I Tanzania är det stora skillnader i kvaliteten på skolor i städer och på landsbygden. Dessa skillnader 

syns både i kvaliteten på skollokaler och på resurser till exempel i form av läromedel. Bland annat på 

grund av resursbristen har det varit svårt att få goda lärare att arbeta på landsbygden trots att Tanzania 

har ett system av att lärare blir placerade på en skola (i stället för att som i Sverige söka arbete på den 

plats och i den skola man vill jobba). Den allmänt dåliga kvaliteten i de statliga skolorna har gjort att 

medvetna föräldrar, som har råd, betalar för extra undervisning på eftermiddagar och kvällar. Elever 

och föräldrar menar (URT, 2007b) att i många fall undervisar lärarna grundligt bara på den extra 

undervisningen (och inte på de ordinarie lektionerna) för att kunna tjäna pengar på denna. De föräldrar 

som kan, ser sig om efter andra skolor för sina barn. Det finns numera ett växande antal privata skolor 

där föräldrarna betalar för den undervisning deras barn får (Kumburu, 2011). Dessa skolor har bättre 

resurser både i form av läromedel och i undervisningsmaterial. Goda lärare söker sig ofta till dessa 

skolor vilket gör att de statliga skolorna tappar kompetens. Undervisningsspråket i dessa skolor är ofta 

engelska även i grundskolan (a. a.). Rika och fattiga har genom detta system kommit allt längre ifrån 

varandra (TEN/MET, 2008). En klyfta har även bildats mellan dem som har kiswahili som modersmål 

och de som har andra modersmål eftersom de senare har svårare att lyckas väl i det tanzaniska skolsy-

stemet (Wedin, 2005). I Sverige finns en debatt om skolval och privata skolor kan leda till ökade klyf-

tor i samhället och den senaste tidens debatt om läxhjälpen i hemmet med RUT-avdrag har återigen 

aktualiserat frågan om rättvisa i skolan. Skolverket och lärarfacken har i debatten positionerat sig som 

motståndare till de skattelättnader som nyligen klubbats igenom och som kommer att införas från och 

med nästa år för dem som anlitar läxhjälp för sina barn med motiveringen att skattemedel ska fördelas 

på alla elever inom grundskola och gymnasieskola (Skolverket 2012, Fjelkner, 2012 samt Nordmark 

& Sirén, 2012). 
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Sekundärskola – secondary education 

Även sekundärskolan består av två stadier. Det första stadiet består av fyra årskurser och kallas O-

level (ordinarie nivå) och de två sista årskurserna, som man får tillgång till om man lyckas bra i de 

avslutande proven i O-nivån, kallas A-level (avancerad nivå) (Mrutu et al., 2005). Efter fyra år i se-

kundärskolan examineras eleverna för att få ett ”Certificate of Secondary Education”. Bara de som nått 

miniminivån får ett certifikat. I certifikatet beskrivs i fyra betygssteg (1-4, där 1 är det bästa resultatet) 

hur väl man lyckats på examinationen (UNESCO, 2012c). Efter de två sista åren i sekundärskolan 

examineras man för ett ”Advanced Certificate of Secondary Education”. Sekundärskolan är inte gratis 

utan föräldrarna betalar en skolavgift. Billigast är det att gå i de statliga dagskolorna. 2011 kostade det 

20 000Tsh (tanzaniska shilling) per år för dagskolorna och 70 000Tsh för de statliga internatskolorna 

(Kumburu, 2011). Stipendier finns att söka för elever med goda resultat från grundskolan som inte har 

finansiella möjligheter att på egen hand kunna bekosta utbildningen (Woods, 2007). Utöver detta ska 

resor till och från skolan, skoluniformer, examensprov, ID-handlingar, möbler, lunch, skolaktiviteter 

och andra oförutsedda avgifter betalas. De privata skolor som finns har ofta betydligt högre avgifter. 

Det finns numera minst en sekundärskola i varje distrikt i Tanzania vilket har gjort det enklare att läsa 

vidare efter grundskolan. Undervisningsspråket i sekundärskolan är engelska förutom på kiswahili-

lektionerna. Engelska är för de flesta det tredje språk de lär sig och bytet från kiswahili till engelska 

som undervisningsspråk har anförts som en anledning till att många har svårt att klara av studierna (a. 

a.). Martha Qorro (2006) som länge studerat vilken effekt användandet av engelska som undervis-

ningsspråk har i den tanzaniska sekundärskolan menar att bara några få elever per klass kan ta aktiv 

del av undervisningen. Observationer i klassrum som gjorts (Roy-Campbell & Qorro, 1997 samt 

Brock-Utne, 2007) visar att de flesta av eleverna och mer än hälften av lärarna är allvarligt handikap-

pade av att använda engelska som undervisningsspråk. Majoriteten av eleverna kopierar helt enkelt 

vad deras lärare skrivit på svarta tavlan utan att förstå vad där står (Qorro, 2006).  

Vuxenutbildning och icke formell utbildning/yrkesutbildning 

För dem som inte gått i grundskolan, som hoppat av i förtid eller gått i grundskolan utan att lära sig de 

tre basfärdigheterna läsa, skriva och grundläggande matematik finns på vissa håll så kallade literacy-

kurser att gå (URT, 2012a). Kurserna beräknas hålla på i 18 månader. Efter denna kurs finns påbygg-

nadskurser för att stärka och bevara de uppnådda kunskaperna. I de flesta av dessa grundläggande 

kurser ingår även praktisk träning i olika hantverk och andra inkomstgenererande färdigheter. Det 

finns även kurser för dem som inte har behörighet till sekundärskolan som syftar till att införa eleverna 

i arbetslivet genom att utveckla deras akademiska och grundläggande yrkeskompetens. Dessa kurser 

förbereder också för sekundärskolutbildning, yrkesutbildningar och tekniska utbildningar (a. a.). På 

vissa håll bedriver även biståndsorganisationer och kyrkor praktiska yrkesutbildningar för dem som 

har gått sju år i grundskolan. 

3. Att nå skolans millenniemål 

I detta kapitel jämförs statistik från den tanzaniska och den svenska skolan. Fokus ligger på den tanza-

niska skolan. Den svenska statistiken är till för att läsaren ska ha något att jämföra utvecklingslandet 

Tanzanias resultat med. Kommer millenniemålen om skolgång för alla barn att uppfyllas? Hur ser 
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resultaten ut? Har eleverna lärt sig läsa och har de kunskaper som gör att de kan komma vidare till 

högre studier? 

3.1. Skolan som helhet 

Utbildningsindex är ett statistiskt begrepp som används för att beskriva hur väl skolsystem fungerar i 

världen. För att räkna ut detta index mäter man bland annat andelen vuxna som kan läs och skriva och 

vilken som är den högsta utbildning som individer i landet har uppnått (UNDP, 2012). I en jämförelse 

mellan Tanzania och Sverige ser vi att Sverige har ett utbildningsindex som ligger nära ett, medan 

Tanzania ligger betydligt lägre. Tendensen är att utbildningsindex sakta ökar för Tanzania medan Sve-

rige har gått lite bakåt det senaste årtiondet (se fig. 1). 

 
figur 1 

3.2. Antal barn i grundskolan 

Figur 2 visar andelen inskrivna barn i grundskolan. Statistiken visar att en dramatisk ökning har skett 

när det gäller barn som är inskrivna i skolan sedan början på 00-talet. Millenniemålet (mål 2) om att 

alla barn ska genomföra en grundskoleutbildning ser ut att vara nära sin uppfyllelse. Även det delmål 

(mål 3) som gäller jämnställdhet i skolan ser bra ut. I grundskolan är fördelningen mellan inskrivna 

pojkar och flickor jämn. 

 
figur 2 
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Statistik över andelen barn som går grundskolans alla sju år i Tanzania visar att andelen under 00-talet 

gått från cirka 74 procent till att, med undantag för 2001 då det var 92 procent som hade gått alla sju 

åren i grundskolan, legat på en nivå kring 80 procent. 2007 var dock andelen nere på74 procent (fig. 

3). Andelen flickor som slutför grundskolan i Tanzania är något högre än andelen pojkar (Svenska FN-

förbundet, 2012)
9
. Statistik från 2010 på närvaro i grundskolan i Tanzania visar dock att bara 79 pro-

cent av pojkarna och 82 procent av flickorna verkligen deltog i skolans undervisning (UNICEF, 2012). 

I Tanzania är det mycket vanligt att elever går om en årskurs om lärarna anser att de inte nått målet för 

årskursen. Vid de nationella proven i årskurs fyra praktiseras regeln att de som inte klarar 15 procent 

eller mer av frågorna får gå om årskursen (Kalanje, 2011 samt Ngorosho, 2011). Även andra årskurser 

är det vanlig att elever får gå om. Det är vanligare att gå om årskurs 1-4 än årskurs 5-6. Att gå om 

årskurs sju är mycket ovanligt. Vissa barn går om samma klass flera gånger (URT, 2010a).  

 
figur 3 

Orsakerna till att barn slutar skolan i förtid utan att fullfölja sin grundskoleutbildning redovisas i figur 

4. Skolk anges här som den vanligaste orsaken med 77 procent av alla så kallade dropouts (fig. 4). De 

höga dropout-talen kan bero på att elever som inte når de mål som satts upp får gå om klassen (Ngo-

rosho, 2011). Många av dem som i den tanzaniska skolan får problem med läs- och skrivinlärningen 

betraktar sig som misslyckade och att gå om en klass kan vara psykiskt jobbigt. Elever får ofta känslan 

att de inte duger och att de inte kommer att lära sig. Detta är, enligt Ngorosho, en vanlig orsak till 

skolk som ofta sedan leder vidare till att eleven slutar skolan i förtid
10

. 

                                                     
9 I sekundärskolan är det fortfarande en övervikt av pojkar. Det går nu 0,82 flickor på varje pojke (Svenska FN-

förbundet, 2012). 

10 På en av de skolor jag besökte i Tanzania berättade en av informanterna att praxis på den skolan var att 

eleverna fick gå om årskurs ett tre gånger om de inte nådde målen för år ett. I årskurs två fick barnen gå om 

två gånger och i årskurs fyra skulle eleverna klara slutprovet för årskurs fyra för att få gå vidare till femman 
annars fick de gå om. Detta gör enligt denna lärare bland annat att det kan finnas elever som är betydligt äldre 

än sina klasskamrater och att årskurs 1 och 2 ofta har väldigt många elever. När en elev får gå om gångpå 
gång kan situationen kännas hopplös för familjen och vissa löser problemet med skolplikten genom att skicka 

iväg eleven till en släkting i en annan region där eleven kan få jobb som barnflicka eller något liknande och 

slipper fortsätta skolan. 
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figur 4 Orsaker till att elever i Tanzania slutar grundskolan i förtid. Källa: URT, 2010a 

3.3. Tanzaniska elevers resultat 
De förbättringar som infördes i skolan i början av 00-talet verkade till att börja med ge resultat i en 

ökad andel elever som blev godkända i de avslutande proven i grundskolans sista år, årskurs sju. Från 

år 2000 till år 2006 ökade andelen elever med godkända resultat från 22 procent till 70 procent. År 

2007 gick dock andelen ned dramatiskt och de följande åren låg andelen som klarade examinations-

proven omkring 50 procent (Världsbanken, 2010 samt URT, 2011a). 

 
   figur 5  

Tidigare var det obligatoriskt för elever att lyckas med slutprovet i årskurs fyra för att gå vidare till 

årskurs fem (URT, 1995). Regeringen har för att minska antalet elever som får gå om ändrat detta så 

att elever kan få gå vidare ändå under förutsättningen att deras läs- och skrivförmåga (literacy pro-

gress) kontinuerligt övervakas (Kumburu, 2011). Testet i årskurs fyra är numera borttaget som inträ-

desprov till årskurs fem även om det i praktiken fortfarande i många fall innebär att eleverna får gå om 

ifall de inte klarar testet. Testresultaten visar (se figur 6) att kvaliteten i skolan är låg (HakiElimu, 

2012). Sedan år 2000 har andelen godkända elever först höjts något men sedan sänkts och andelen 

som klarar testet var 2010 långt under andelen som klarade det år 2000. Ett problem med att låta elever 
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som inte klarat testet gå vidare ”kontinuerligt övervakade” (se ovan) är att antalet elever i klasserna 

ofta är mycket stort vilket gör det svårt för lärare att individualisera undervisningen.  

 
figur 6 

3.4. Att läsa vidare efter grundskolan 
I tabell 1 och 2 nedan kan man jämföra hur väl eleverna i grundskolan i Tanzania och i Sverige lyckats 

med sina sluttentamina/slutbetyg (observera dock att det är olika år) och hur många elever som gick 

vidare till sekundärutbildning efter grundskolan. Skillnaden i resultat i de olika regionerna i Tanzania 

var mycket stora. År 2010 var andelen som klarade slutproven 70 procent. Den tanzaniska regeringen 

som undersökt orsakerna till detta kom fram till att skälen bland annat var att det i vissa områden fanns 

för få särskilda undervisningsgrupper, ett för litet antal lärare (av de lärare som finns har vissa för då-

lig utbildning och många tillbringar dessutom för lite tid i klassrummet), för lite skolmaterial (bland 

annat läroböcker) för dålig uppföljning av skolinspektioner, att ett för litet antal skolor erbjuder skol-

lunch samt att skolledningen på många skolor är undermålig (URT, 2011a). En annan faktor skulle 

kunna vara att den stora ökningen av barn inskrivna i grundskolan framförallt bestod av barn från de 

fattigaste familjerna som kunde börja skicka sina barn till skolan när skolavgiften togs bort. De barnen 

skulle på grund av sämre förutsättningar kunna tänkas ha svårare än andra att lyckas i skolan. 2007, 

vid den stora nedgången, hade de första av den årgången nått fram till årskurs 7 (Världsbanken, 2010). 

De barn som har gått minst ett år i förskoleklass har visat sig prestera bättre i skolan än de som inte har 

gjort det (Uwezo, 2011). Skillnaden minskar i sekundärskolan men försvinner inte helt. 

I tabell 1 visas andelen barn med godkända resultat vid den avslutande examinationen i årskurs 7 samt 

andelen barn som valts ut att fortsätta studera i sekundärskolan i Tanzania år 2009 (tabell 1) samt stu-

dieresultat för svenska elever sista terminen i årskurs nio år 2011 (tabell 2). I den tanzaniska statistiken 

finns både privata och statliga skolor med. Enbart kommunala skolor redovisas dock i den svenska 

tabellen (friskolorna har ett något högre betygssnitt). 
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1. Andel inskrivna elever som klarat slut-

examinationen i grundskolans sista år i 

procent. 

2. Andel elever som valts ut att gå vidare 

till sekundärskolan. 

        tabell 1 Tanzania 

  
        Källa: ED DPG, 2012 

        tabell 2 Sverige 

 
        Källa: Skolverket, 2012 

      *Källa: Skolverket, 2008 

I tabellerna kan man avläsa att medelresultatet för Tanzania är att 49 procent lyckas med sina slutprov 

i årskurs 7. Av dessa väljs i genomsnitt 45 procent ut att gå vidare till sekundärskolan. I Sverige ligger 

medelresultatet på 76 procent om man räknar att alla ska ha fått godkända betyg i alla ämnen. Men, i 

Sverige kan elever gå vidare till gymnasiets ordinarie program även om de inte har fullständiga betyg i 

alla ämnen varför det känns rättvist att jämföra dem som har godkända betyg i alla ämnen utom ett 

med dem som väljs ut att gå vidare till sekundärskolan i Tanzania. Då blir medel i stället 92 procent. 

           
figur 7 

I praktiken går i stort sett alla elever i Sverige vidare till gymnasiet eftersom det finns särskilda pro-

gram för dem som inte blivit behöriga för de ordinarie programmen medan inte ens hälften av eleverna 

i Tanzania kan fortsätta studera efter den sjuåriga grundskolan. I Tanzania är skillnaderna mellan reg-

ionerna väldigt stora. I regionen med det lägsta resultatet lyckades bara 32 procent av de inskrivna 

eleverna få ett godkänt betyg medan det i den region där eleverna lyckades bäst är 70 procent som 

lyckas med sina slutprov (ED DPG, 2012). Om man däremot ser till hur många som väljs ut att gå 

vidare till sekundärskolan är det förhållandevis få i den region där eleverna lyckades bäst som fick gå 

vidare till sekundärskolan. I regionen med sämst resultat valdes alla som klarat proven ut att gå vidare 

till sekundärskolan. Studerar man statistik för hur många elever som verkligen går i sekundärskolan  
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lans individuella program. 
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ligger dock medeltalet på 25 procent
11

 (UNICEF, 2012). Något fler av pojkarna går vidare till sekun-

därskolan än av flickorna (26 procent respektive 24 procent). I tabell 2 ser det inte ut som om det är 

lika stora skillnader mellan det högsta värdet och det lägsta i Sverige som i Tanzania. Men, om man 

skulle gå in på kommunnivå visar det sig att det finns stora skillnader även i Sverige. I den kommun 

där eleverna lyckades bäst lyckades 98 procent av avgångseleverna få minst godkänt i alla ämnen me-

dan det i den kommun som hade sämst resultat bara var 57 procent som hade det (Skolverket, 2012). 

3.5. Blir man läs- och skrivkunnig i den Tanza-
niska grundskolan? 
Läroplaner och kursplaner i världen förutsätter att barn lärt sig läsa i slutet av grundskolans årskurs två 

(UNESCO, 2012a). I Tanzanias kursplaner (URT, 2005a) finner man att barn i Tanzania i slutet på 

årskurs två ska ha tillägnat sig grundläggande färdigheter i läsning och skrivning. Flera studier kom-

mer fram till samma sak: Många elever lär sig aldrig läsa i grundskolan. I Ngoroshos studie av barn i 

årskurs två visade det sig att hälften av eleverna bara kunde identifiera tre ljud av tio när de fick upp-

giften att identifiera första ljudet i ord som visades som bilder. Bilderna var tagna ur de läromedel i 

kiswahili som användes i skolorna. En undersökning av årskurs sex-elever (Mrutu et al., 2005) i Tan-

zania visade att 8,3 procent av eleverna inte nådde upp till en sådan nivå i sin läsning att de kunde 

kallas läskunniga
12

. Det var i denna undersökning stora variationer i resultat i Tanzanias regioner. I 

den region som hade det lägsta resultatet var det 16,9 procent som fortfarande inte lärt sig läsa på en 

grundläggande nivå i årskurs sex medan det i den region som fick det bästa resultatet bara var 2,5 pro-

cent som inte nått denna nivå. En annan undersökning förstärker denna bild. Av de elever som fullföl-

jer hela grundskoleutbildningen klarar en femtedel inte texter på den nivå som anses vara godkänd i 

årskurs två och hälften av eleverna som avslutat årskurs sju läser engelska på årskurs två-nivå (Rajani 

& Sumra, 2010). I Tanzania räknar man med att ca 10 procent av dem som gått alla sju år i grundsko-

lan fortfarande inte är läs- och skrivkunniga. Det vill säga att de fortfarande är analfabeter. Ytterligare 

ca 10 procent räknas som semianalfabeter (UNESCO, 2012a). Risken är stor att dessa elever aldrig 

kommer att lära sig läsa och skriva. Det räcker alltså inte att få barnen att gå i skolan för att utplåna 

analfabetismen. Kvaliteten i undervisningen måste höjas och man måste satsa särskilt på läs- och 

skrivförmågan i skolan. 

4. Studiens syfte 

Syftet med studien är att beskriva skolsystemet i utvecklingslandet Tanzania. Avsikten är att läsaren 

ska förstå vilka utmaningar lärare i Tanzania har i arbetet mot det globala målet att utrota analfabet-

ismen. Med den svenska skolan som bollplank vill jag även belysa de skilda förutsättningar som lärare 

                                                     
11 Denna siffra gäller sekundärskolans alla årskurser där även A-nivån är med (årskurs 5 och 6). För att gå 

vidare till A-nivån måste man göra ytterligare ett prov och många sållas bort. Det innebär att det är färre elever 
som går i varje årskurs på A-nivån vilket kan dra ner medeltalet och därmed går det inte helt att jämföra med 

de 45 procent som fick lov att börja i årskurs 1 på O-nivån. En hypotes är att långt ifrån alla som får börja i 

sekundärskolan gör det och/eller att de hoppar av innan de har fullföljt sina studier. 

12 I tolkningen av undersökningen beslöt man att gränsen för att vara litterat gick vid att man skulle kunna tolka 

innebörden (genom att matcha ord och fraser, slutföra en mening, eller matcha synonymer och ord med lik-

nande betydelse) i en kort och enkel text (Mrutu et al., 2011). 
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i Tanzania och Sverige har för att undervisa barn med läs- och skrivsvårigheter. Vissa jämförelser med 

svenska förhållanden görs för att läsaren lättare förstå hur lärares i Tanzanias arbetssituation ser ut. För 

att lära känna det tanzaniska skolsystemet avser jag även att granska de styrdokument som den tanza-

niska skolan lyder under. Jag vill med utgångspunkt i både särskiljande och likartade drag i den tanza-

niska respektive svenska skolan kunna diskutera och problematisera den tanzaniska skolans möjlighet-

er att stödja barn i behov av stöd i läs- och skrivinlärningen. En förhoppning är att även få nya infalls-

vinklar på den svenska skolan.  

Hur ser den tanzaniska skolans styrdokument ut och hur kan de stödja en utveckling mot högre kvalitet 

på undervisning? 

Vilka möjligheter har lärarna att hjälpa dem som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 

Vilka skillnader och likheter finns i hur lärare i Tanzania och i Sverige upplever dessa möjligheter? 

5. Metod 

Jag har i min undersökning studerat Tanzanias skolsystem med en särskild betoning på hur man hante-

rar läs- och skrivsvårigheter i den tanzaniska skolan. Jämförelser med något som liknar det som man 

är intresserad av kan enligt Bryman (2011) göra att man få en bättre förståelse för detta. Därför har jag 

valt att göra en jämförande studie där jag jämfört vissa delar av det som kommit fram i studiet av litte-

ratur och statistik, intervjuer samt enkäter i Tanzania med hur det ser ut i den svenska skolan. En jäm-

förande studie består enligt Bryman av minst två tvärsnittsundersökningar. En tvärsnittsdesign innebär 

att man studerar ett antal individer vid en viss tidpunkt. Fakta samlas mer eller mindre samtidigt in 

från de individer som deltar i undersökningen. Undersökningarna ska genomföras vid ungefär samma 

tidpunkt. Man får på så sätt veta hur individen just vid detta tillfälle ser på en företeelse. Syftet är att 

påträffa samband och mönster. För att upptäcka variationer mellan olika situationer eller fall krävs ofta 

ganska många fall. En tvärsnittsundersökning sammankopplas ofta med enkätstudier men kan även 

innehålla till exempel statistikstudier. I samband med en kvalitativ forskningsstrategi är det vanligt att 

forskare använder semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer. En kvalitativt inriktad jämförande 

studie kan även få formen av en multipel fallstudie. I en jämförande design använder man sig av mer 

eller mindre likartade strategier för att studera två olika fall. Bryman (2011) menar att en tvärkulturell 

studie där man jämför en företeelse i två (eller fler) kulturella kontexter kan ge värdefull information 

om kultutspecifika fenomen. Ibland kan man även upptäcka fenomen som inte är annorlunda trots 

olikheter i kultur (a. a.). I min studie har jag dels jämfört statistik från Tanzania och Sverige och dels 

studerat lärares åsikter och kunskaper kring ämnet läs- och skrivsvårigheter. Jag har koncentrerat mig 

på situationen i Tanzania men har med jämförelser med Sverige att kunna spegla den tanzaniska situat-

ionen i. 

5.1 Etik 

Det är viktigt att ta hänsyn till flera etiska aspekter och hela tiden fundera över hur man handskas med 

den information som samlas in. Jag har i min studie strävat efter att följa de etiska riktlinjer som dra-

gits upp av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet – HSFR. HSFR listar fyra huvudkrav 

som forskaren bör följa; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-
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kravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa fyra krav har varit förebilden för mig i min undersökning och 

min avsikt har varit att så långt möjligt följa dem för att minimera eventuella negativa effekter för 

undersökningsdeltagarna. 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medver-

kan i undersökningen. I vissa kulturer kan detta krav vara svårt att tillgodose eftersom det är skrivet i 

en kontext där individualism är normen och där var och en förväntas kunna fatta sina egna beslut. I 

Tanzania där samhället är mer hierarkiskt uppbyggt kan det vara svårt för en individ att självständigt 

fatta beslut i alla frågor. I många fall är det i Tanzania omöjligt att säga nej till deltagande om man 

blivit tillfrågad av en överordnad. Hur detta påverkade min undersökning beskrivs mer i metoddis-

kussionen (avsnitt 3.5). Informationskravet går ut på att deltagarna i studien ska informeras om syftet 

med undersökningen och vad deras medverkan tillför studien. Detta krav menar jag att jag har uppfyllt 

till exempel i och med att jag i missivbrev förklarat min avsikt med enkätstudien. För mina intervjuer 

har rektorerna som tillfrågats fått veta i vilket syfte jag besöker dem. 

För att följa konfidentialitetskravet har jag förvarat personuppgifter på ett säkert sätt så att ingen obe-

hörig kunnat komma åt att se dem. Endast jag vet vilka svar som getts av vem i undersökningen och 

det har endast varit jag som haft tillgång till enkäter och inspelade intervjuer. Detta krav anser jag 

därför att jag har uppfyllt. De uppgifter jag samlat in om enskilda personer kommer endast att använ-

das för min forskning. Detta innebär att även nyttjandekravet kan anses vara uppfyllt. 

5.2. Studier av litteratur- och statistik 

En stor del av denna studie har för mig varit att fördjupa mig i Tanzanias styrdokument och försöka 

förstå dem för att se vilka lagar lärarna har att rätta sig efter och (möjligen) att stödja sig emot. Via 

bland annat FN (till exempel via UNESCO och UNICEF), Världsbanken samt Tanzanias och Sveriges 

egen statistik har jag kunnat ta del av statistik för de två länderna. I Tanzania, liksom i många andra 

Afrikanska länder, verkar ett antal så kallade ”IGO:s” (Inter-Governmental Organizations), ”NGO:s” 

(Non Government Organizations) och ”CSO:s” (Civil Society Organizations). Dessa organisationer 

arbetar bland annat med att granska regeringens policydokument och verka för att dessa ska imple-

menteras. De är vanligen även bra källor till statistik. Det är framförallt fem sådana organisationer har 

jag haft nytta av i min studie; HakiElimu (Rätt till Utbildning), Uwezo (förmåga), ED DPG (Education 

Development Partners Group), TEN/MET (Tanzania Education Network / Mtandao wa Elimu Tanza-

nia) och SAQMEC (Southern and Eastern Africa Consortium för Monitoring Educational Quality)
13

. I 

mina litteraturstudier har jag även fördjupat mig i det som skrivits om hur undervisningssituationen ser 

ut i Tanzania med särskild tonvikt på läs- och skrivutveckling. Det finns relativt mycket skrivet på 

senare år av tanzaniska forskare. Avhandlingar skrivna utanför Tanzania har varit ganska lätta att hitta. 

Enligt uppgift finns det mesta som är skrivet i Tanzania bara i tryckt form och går enbart att få tag på 

via respektive universitet. På det universitet jag besökte i Tanzania, SEKOMU, fick jag tag på två 

kandidatuppsatser som behandlade ämnet läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Via de organisationer jag 

listade ovan har jag också hittat en hel del intressanta artiklar och avhandlingar. 

                                                     
13 TEN/MET - http://www.tenmet.org/Droop/, HakiElimu - http://hakielimu.org/, SACMEQ - 

http://www.sacmeq.org/, ED DPG - http://ed-dpg.or.tz, Uwezo - http://www.uwezo.net/   

http://www.tenmet.org/Droop/
http://hakielimu.org/
http://www.sacmeq.org/
http://ed-dpg.or.tz/
http://www.uwezo.net/
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5.3. Intervjuer 

Empirin till studien är insamlad i ett distrikt i Tanga-regionen i Tanzania. Min tid i Tanzania var be-

gränsad till två veckor och för att på denna korta tid hinna med så mycket som möjligt fick jag hjälp av 

SEKOMU, Sebastian Kolowa Memorial University i Lushoto, Tanzania. Universitet drivs av den lut-

herska kyrkan i Tanzania. SEKOMU hette till i september SEKUCo och var ett så kallat ”University 

College”. Det innebar att SEKUCo inte räknades som ett eget universitet med egen examensrätt utan 

var underställda Tumaini University som ligger i Arusha-regionen. Efter att ha ansökt om att få bli 

eget Universitet blev de så detta med invigning den 30 september. Eftersom detta inträffade just när 

jag befann mig i Tanzania har jag i till exempel enkäten använt det tidigare namnet SEKUCo. I denna 

rapport kommer jag att dock konsekvent att använda det nya namnet SEKOMU. 

Via SEKOMU fick jag kontakt med fyra grundskolor. Samtliga skolor låg på landsbygden. Rektorer 

på de fyra grundskolorna tillfrågades om det var möjligt för mig att komma till deras skola och träffa 

lärare för att samtala om hur de ser på läs- och skrivsvårigheter och dyslexi samt vilka möjligheter de 

upplever att de har att hjälpa de barn som har särskilt svårt med detta. Min intention var att utgå från 

de frågor som jag i förväg gjort i ordning som en enkät dock utan att slaviskt följa denna. Tanken var 

att jag på detta sätt skulle kunna ställa de följdfrågor man inte kan ställa i en enkät och på så sätt bättre 

förstå de svar jag skulle komma att få i enkäten. Jag insåg dock snart att flera av frågorna i enkäten var 

svåra för dem att besvara och jag övergav till största delen enkätfrågorna. Många saker som vi i Sve-

rige talar om väldigt mycket både i lärarutbildningen och senare i vår yrkesutövning är inte samtal-

sämnen som är vanliga bland lärare i Tanzania. I de flesta fall fick jag först förklara vad jag menade 

med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för att sedan komma vidare till vilka möjligheter de hade att 

uppmärksamma dessa barn. Bryman (2011) menar att intresset i kvalitativa intervjuer ska vara riktat 

mot den intervjuade personens åsikter och synpunkter och att det inte är en brist att i kvalitativa inter-

vjuer låta intervjun röra sig i den riktning som informanten tycker är central utan att det snarare kan 

vara lämpligt att låta det bli på det sättet. När man gör intervjuer i andra kulturer kan särskilda hänsyn 

krävas av intervjuaren (Kvale & Brinkman, 2009). I mitt fall innebar det till exempel att jag i grund-

skolorna inte kunde spela in mina intervjuer. Lärarna var villiga att tala med mig men eftersom det 

strax innan jag kom till Tanzania hade pågått en strejk bland lärare var de noga med att vad de sagt till 

mig inte skulle gå att spåra till dem. Strejken gällde höjda löner och var initierad av det tanzaniska 

lärarfacket men betraktades av staten som olaglig. Staten hotade med uppsägningar om lärarna inte 

återgick till sina jobb och strejken avblåstes därför. Lärarna upplevde att regeringen letade efter syn-

dabockar att ställa till svars för strejken och ville därför vara extra försiktiga. För mig var det viktigare 

att få till ärliga möten där lärare vågade säga sin mening än att kunna spela in intervjuerna och därför 

fick det bli så. Under intervjuerna antecknade jag mycket sparsamt. Jag ville inte att lärarna skulle 

uppfatta mig som någon som kom för att kontrollera dem utan att de skulle känna att vi kunde ha ett 

samtal som var givande för alla parter. På mina promenader tillbaka från skolorna talade jag in så 

mycket som möjligt av vad jag kom ihåg från mina samtal och de reflektioner jag gjort vid besöket på 

en mp3-spelare. Eftersom jag bott några år i Tanzania har jag haft möjlighet att lära mig tala kiswahili 

på en grundläggande nivå. Efter många år i Sverige kände jag att det inte skulle vara så lätt att använda 

kiswahili som intervjuspråk utan hoppades att jag skulle kunna tala engelska med mina informanter. 

Lärare i grundskolan har efter sju års grundskola gått minst fyra år i sekundärskolan där undervis-

ningsspråket är engelska och min förhoppning var att vi därför skulle kunna tala engelska med 

varandra vid intervjuerna. Det visade sig dock att det var mycket svårt att intervjua på engelska och att 

samtalet flöt mycket bättre om vi övergick till kiswahili. Därför genomfördes de flesta intervjuer i 

grundskolan på kiswahili. Förutom intervjuerna med grundskollärare genomförde jag en intervju med 
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två tidigare specialpedagogikstudenter vid SEKOMU. Dessa två speciallärare var i grunden lärare i 

sekundärskolan och hade alltså själva läst alla sex år i sekundärskolan. I denna intervju använde vi 

engelska och jag utgick från de teman och frågor som jag förberett till enkäten. Jag fick även chansen 

att göra ett studiebesök på en skola för blinda och gravt synskadade barn. Där samtalade jag med rek-

tor samt biträdande rektor. På SEKOMU fick jag även möjlighet att tala med universitetets rektor Dr 

Anneth Munga om skolans specialpedagogiska inriktning. Jag samtalade även med dekanus för ut-

bildningsinstitutionen, en av lärarna i specialpedagogik samt ytterligare en lärare som var anställd av 

universitetet. På detta sätt fick jag veta en del om hur de på SEKOMU lägger upp sin undervisning i 

specialpedagogik och vad de har för intentioner och visioner med utbildningen. I denna undersökning 

har jag valt att inte namnge vare sig dem jag har intervjuat eller de skolor jag besökt. Eftersom jag inte 

spelade in intervjuerna med grundskollärarna utan i efterhand gjorde röstanteckningar på MP3-spelare 

har jag inte transkriberat dessa intervjuer. De inspelade intervjuerna på SEKOMU har jag valt att inte 

heller transkribera i sin helhet utan jag har när jag lyssnat på dem transkriberat valda delar. Alla in-

spelningar har genomlyssnats ett flertal gånger under arbetets gång.  

5.4. Enkäter 

Som komplement till intervjuerna genomförde jag i samarbete med SEKOMU en enkätstudie bland 

grundskollärare i samma distrikt men på andra skolor. Jag utarbetade enkäten på egen hand i en svensk 

och en engelsk version. De flesta frågor var flervalsfrågor men det fanns även några öppna frågor (se 

bilaga 1 och 2). Den svenska versionen lät jag en lärare i Sverige testa för att få veta om frågorna var 

skrivna på ett sätt så att lärarna skulle kunna tolka min avsikt med dem och därmed ge relevanta svar. 

Några tankar väcktes vid denna utprovning som gjorde att jag omformulerade ett par frågor. Den eng-

elska versionen bad jag en svensk vän svensk bosatt i Tanzania att titta på och fick av honom lite åter-

koppling som gjorde att jag förtydligade någon fråga. 

I Tanzania fick jag hjälp att distribuera enkäten till grundskollärare av en så kallad ”teacher assistant” 

på SEKOMU. Denne assisterande lärare hade själv gått specialpedagogutbildningen på SEKOMU. Vi 

gick tillsammans igenom mina frågor innan han delade ut dem till lärarna. Min medhjälpare stannade i 

de flesta fall kvar under tiden enkäten besvarades och kunde därför hjälpa till när lärarna inte riktigt 

förstod frågorna. Tio enkäter blev på detta sätt besvarade. Min förhoppning innan jag åkte till Tanza-

nia var att jag skulle få svar på betydligt fler men detta blev tyvärr inte möjligt. De flesta av de lärare 

som besvarade enkäterna var lärare på skolor i mindre städer och det var min medhjälpare som tog 

kontakt med dessa skolor. Urvalet kan kategoriseras som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) ef-

tersom min medhjälpare tog kontakt med skolor där han kände rektorer och lärare. 

För att kunna jämföra de tanzaniska lärarnas svar med den situation lärare i Sverige har, skickade jag 

även ut enkäten till några lärare i fem svenska grundskolor (se bilaga 1 och 3). Dessa grundskolor låg 

alla i en kommun i Stockholms län. På tre av skolorna hade majoriteten av eleverna svenska som mo-

dersmål (en skola hade i stort sett bara elever med svenska som modersmål) och på den fjärde skolan 

hade majoriteten en flerspråkig bakgrund. Från den skola där en stor del av eleverna var flerspråkiga 

fick jag in tre enkäter, övriga enkätsvar kom från de tre skolorna med övervägande enspråkigt svenska 

barn. Urvalet av skolor och elever gjordes även denna gång utifrån vad som var praktiskt. Jag valde 

skolor där jag sedan tidigare hade kontakt med någon eller några av lärarna. Efter att ha inhämtat till-

stånd av rektor skickade jag ut ett mejl med enkät och missivbrev till några utvalda lärare som under-

visade i svenska och som hade sin tjänst i grundskolan årskurs 1-6. På en skola skickades enkäten och 

medföljande missivbrev i stället till en biträdande rektor som tog på sig att framföra min förfrågan till 
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arbetslagen. En lärare eller i ett fall skolassistenten ombads att ta på sig att samla in enkäterna och jag 

åkte själv ut till skolorna för att hämta dem. På några skolor där få av lärarna hade svarat på enkäten 

delade jag vid detta tillfälle ut enkäter till några lärare som fyllde i dem och skickade dem med intern-

posten till en kontaktperson i kommunen som sedan vidarebefordrade dem till mig. Utfallet var lite 

olika. På ett par skolor fick jag tillbaka nästan alla enkäter ifyllda medan det på några skolor var 

mycket svårt att få in enkäter. Svårast upplevde jag att det var på den skola där jag inte skickade mejl 

direkt till lärarna utan gick via den biträdande rektorn. Av 30 tillfrågade lärare fick jag in 13 svar. 

Enkäterna, både de tanzaniska och de svenska, sammanställdes i ett gemensamt dokument inför bear-

betningen av svaren. 

5.5. Metoddiskussion 

När jag började skissa på min undersökning och planera resan till Tanzania hade jag nog inte riktigt 

föreställt mig hur djupt jag skulle komma att få gräva i de dokument som finns kring den tanzaniska 

skolan. I Sverige är det förhållandevis enkelt att via myndigheter hitta skolans styrdokument, och i alla 

skolor har i stort sett alla lärare var sitt exemplar av läroplan och kursplaner. I Tanzania är det inte lika 

lätt att få tag på dessa dokument visade det sig. I skolorna finns till exempel bara ett exemplar av läro-

planen och kursplanerna och som privatperson är det i stort sett omöjligt att få tag på dessa. Läroplan 

och kursplaner finns inte utlagda på Internet och bibliotek och bokhandel har dem inte. När jag väl 

började gräva så ledde dock det ena dokumentet till det andra och förutom just läroplan och kursplan 

så nu tror jag att jag har fått tag på det mesta av Tanzanias styrdokument via Internet. För ett bidrags-

beroende land som Tanzania gäller det att på något sätt göra alla nöjda och för att få bidrag bör man 

följa de internationella riktlinjerna. Det är då viktigt att det tydligt syns hur man planerar att nå de mål 

som satts upp. Verkligheten är dock tuff och i många fall lyckas man inte nå upp till de mål som satts. 

Nya dokument med nya reviderade mål får då skrivas. Detta kan vara orsaken till att det finns en hel 

uppsjö dokument som på något sätt styr Tanzanias utbildningssystem. Det har tagit lång tid att för-

djupa sig i dessa dokument men det har varit intressant. Det mesta av den litteratur och den statistik 

jag studerat är några år gammal och det finns givetvis en möjlighet att det hänt saker under de senaste 

åren som inte återspeglas i mina litteratur- och statistikavsnitt.  

Mina intervjuer i Tanzania utfördes på engelska och på kiswahili. I och med detta fanns en risk för 

feltolkningar och missförstånd men min uppfattning var att vi förstod varandra relativt väl. Då sam-

talsklimatet var gott kände både jag och informanterna att vi kunde fråga om och be om förtydligan-

den. Att översätta begrepp är dock inte helt oproblematiskt. Det är inte säkert att ord som översätts 

betyder exakt samma sak. Till exempel är innebörden av det engelska ordet curriculum inte enbart det 

vi menar med läroplan utan är ett vidare begrepp som även kan innefatta det som vi i Sverige kallar 

kursplaner. 

Ett etiskt dilemma i intervjuerna var att jag genom att jag frågat rektorerna om tillstånd att intervjua 

lärare på skolan samtidigt delvis fråntog lärarna möjligheten att säga nej till en intervju. I Tanzania är 

det mycket svårt att motsäga en överordnad och om rektor då ber sina lärare ställa upp på en intervju 

så gör de det. Vad läraren ska säga (eller inte säga) kunde de dock själva besluta om, i synnerhet i de 

fall då rektor inte var närvarande vid intervjun. För att inte störa lärarnas arbete alltför mycket lät jag 

rektorerna på varje skola bestämma hur intervjuerna skulle gå till. I några fall intervjuade jag en lärare 

i taget medan det i andra fall var ett par stycken samtidigt. Vid ett tillfälle träffade jag så gott som hela 

skolans lärarkår samtidigt. På tre av de fyra skolorna intervjuade jag även rektor och/eller biträdande 

rektor (rektor i den tanzaniska grundskolan har vanligtvis en tjänst där undervisning ingår). Trots att 
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min intention var att inte störa lektioner är jag övertygad om att jag gjort det. I Tanzania är det inte 

ovanligt att en elev får ansvaret för klassen om läraren behövs på annat håll en stund och jag tror att 

det var så lösningen blev för flera av mina intervjuer. Detta bidrog till att jag ville att samtalen skulle 

vara givande, inte bara för mig utan även för dem. Risken att en intervjuareffekt (Bryman, 2011) 

skulle uppstå är uppenbar. När jag kommer till en skola i Tanzania kommer jag i egenskap av europé 

och i och med det en som, av tradition, sitter inne med de ”rätta” svaren. Med det menar jag alltså inte 

att det verkligen är så men att det kan vara lätt för de tanzaniska lärarna att komma i underläge och i 

vissa frågor svara utifrån vad de tror att jag vill höra och inte utifrån hur de faktiskt ser på saker och 

ting. Eftersom jag inte har valt ut lärare till intervjuerna med en genomtänkt strategi utan de har kom-

mit till på en mer pragmatisk väg går resultaten givetvis inte att generalisera och säga att: ”så här är det 

i Tanzania” men jag tror ändå att det utifrån de svar respondenterna gett går att få en grov bild av tan-

zaniska lärares syn på läs- och skrivsvårigheter och vad de känner att de har för möjligheter att stödja 

elever med dessa svårigheter. 

Enkäter ställer höga krav på väl utprovade frågor eftersom det inte går att i efterhand rätta till frågor 

som missförståtts. Man kan heller inte fånga upp lärarnas tankar och ställa följdfrågor för att fördjupa 

svaren (Bryman, 2011). För att kunna jämföra resultaten av de båda enkäterna var det viktigt med 

noggrannhet i översättningen. Ändå kan det förstås vara så att språkliga och kulturella skillnader i de 

två länderna gjort så att lärarna tolkat vissa frågor olika. Minst en översättning tror jag har lett till att 

de svenska lärarna och de tanzaniska tolkat frågor olika. Den fråga det gällde var nummer 32 där min 

översättning av det svenska ”möjligheter” ledde de tanzaniska lärarna åt ett annat håll än de svenska 

(mer om just denna fråga finns att läsa under avsnittet ”resultat”). Den enkät jag använde mig av i 

Tanzania var skriven på engelska. Detta kan ha gjort det lite svårare för respondenterna än om frå-

gorna varit ställda på kiswahili. Det kan vara så att språket hämmat dem och att detta varit orsaken till 

att de tanzaniska lärarna skrev färre och kortare svar än de svenska. De svenska lärarna hade fler och 

mer utförliga svar på de öppna frågorna. Den svenska versionen av enkäten testades i förväg av en 

lärare i Sverige men på grund av tidsbrist provade jag inte den engelska varianten i Tanzania innan jag 

delade ut enkäten. De råd jag fått av min vän som är bosatt i Tanzania var bra men ändå var det så att 

jag nog siktat för högt med mina frågor. Det hade varit bra om jag hade haft tid att omarbeta min enkät 

efter att jag hade gjort någon eller några av mina intervjuer och fått bättre uppfattning om vilka frågor 

som var relevanta och möjliga att svara på för lärare i Tanzania. Samtidigt har det varit intressant att 

jämföra de tanzaniska lärarnas svar med svaren från de svenska lärarna. Jag har i efterhand kommit på 

att jag skulle ha lagt till några frågor för att få bättre svar. Till exempel hade det varit bra att fråga hur 

många år lärarna studerat på sekundärskolnivå (fyra eller sex år) och inte bara hur lång deras lärarut-

bildning varit. En annan fråga att utveckla hade varit fråga sju (se bilaga 2) där jag frågar om lärarna 

känner till olika begrepp. Där var svarsalternativen ja eller nej. Den lärare som kryssat i ja skulle teore-

tiskt sett kunna ha fått begreppet om bakfoten och jag kan inte vara säker på att de bara för att de hört 

talas om något faktiskt vet vad det betyder. På grund av de få svar jag fått på enkäten kan denna inte 

ge någon statistiskt säkerställd bild av vad lärare känner till om läs- och skrivsvårigheter eller hur de 

arbetar med detta i skolorna. Jag menar att en grov bild ändå utkristalliserar sig som stöds av de inter-

vjuer jag genomfört. De svenska enkäterna kan inte heller anses representera ett genomsnitt av den 

svenska lärarkåren. Avsikten med den svenska enkäten har enbart varit att få ett avstamp i den svenska 

skolverkligheten för att kunna göra jämförelser med förhållandena i Tanzania. 

Nackdelen med en enkätstudie är bland annat att man normalt inte kan hjälpa respondenterna (Bry-

man, 2011). För att minska effekterna av detta gick jag och lärarassistenten tillsammans igenom frå-

gorna innan han gick ut till skolorna med enkäterna. Detta gjordes för att han skulle förstå min tanke 
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bakom dem och i förekommande fall hjälpa respondenterna att förstå frågorna. Detta gjorde att vi även 

minskade nackdelen med att frågorna var skrivna på engelska. Jag kan dock ana när jag läst hur vissa 

lärare svarat att de inte riktigt förstått frågorna eftersom de inte svarat helt konsekvent. Lärarassisten-

ten stannade i de flesta fall kvar under tiden enkäten blev ifylld och kunde därför hjälpa respondenter-

na att förstå frågorna. I och med detta fanns en dock risk att en intervjuareffekt kunde uppstå trots att 

frånvaron av intervjuareffekt är en av de fördelar som enkäter vanligtvis har (Bryman, 2011). Min 

medhjälpare kan i viss mån ha påverkat respondenterna. I och med att vi noga diskuterade igenom 

frågorna och att jag var tydlig med att det var lärarnas äkta uppfattning jag var ute efter (oavsett om 

det skulle bli många svar av typen ”jag vet inte” eller ej) tror jag att min medhjälpare inte påverkat 

respondenterna i någon betydande mening. 

I Tanzania hade min medhjälpare skrivit ut enkäten som jag hade mejlat honom i förväg. Tyvärr blev 

ett par av sidorna lite förskjutna vilket gjorde att frågorna fanns på en sida och svarsalternativen på 

nästa. Detta upptäcktes inte förrän jag fått in enkäterna. Detta kan ha bidragit till att några frågor blev 

lite svårare att svara på än vad som var tänkt. När jag ser svaren som lärarna gett på de två frågor som 

detta gällde tror jag dock inte att det påverkat dem i någon större omfattning. 

På grund av tidsbrist fick det bli ett bekvämlighetsurval både för den svenska enkäten och för den tan-

zaniska. I Sverige tog jag kontakt med lärare på skolor där jag sedan tidigare kände en del lärare och i 

Tanzania gjorde min medhjälpare samma sak. I Tanzania blev de flesta utdelade enkäter besvarade 

vilket kan ha berott på att min medhjälpare stannade kvar och väntade medan de fyllde i den. I Sverige 

var det knappt hälften som svarade. Den låga svarsfrekvensen i Sverige kan ha berott på att lärarna 

fick kort tid på sig att svara på den och att de fick enkäten då det var utvecklingssamtalstid och arbets-

belastningen för lärarna var hög. Det krävdes också ett visst jobb i och med att jag skickade enkäten 

till den via e-post och de var tvungna att själva skriva ut den. Frågorna var relativt många vilket kan ha 

bidragit till att lärarna inte tyckte sig hinna med att svara på enkäten. Jag har alltså inte fått svar av så 

många lärare men jag har å andra sidan fått svar på många frågor. På den skola där den biträdande 

rektorn tog på sig att fråga lärare åt mig fick jag in minst antal svar. När ett bekvämlighetsurval an-

vänds är ett av problemen att det är svårt att generalisera resultaten. Bryman (2011) menar dock att det 

till exempel kan vara en språngbräda för fortsatt forskning. I mitt fall anser jag att jag fått, om inte ett 

representativt urval av lärare i Tanzania och Sverige så i vart fall, en möjlighet att få en uppfattning 

om hur ett antal lärare ser på dessa frågor. 

6. Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs de givna förutsättningarna för lärande i den tanzaniska skolan. Språket kiswa-

hili beskrivs och även hur ämnet kiswahili är upplagt. Svårigheter som uppstår på grund av att så 

många inte har kiswahili som modersmål liksom svårigheter kring implementeringen av de ”nya” 

kursplanerna som förordar ett elevaktivt arbetssätt diskuteras. 

I avsnitten om lärarnas ekonomiska och kunskapsmässiga förutsättningar görs vissa jämförelser med 

svenska förhållanden liksom i avsnitten om lärar- och speciallärarutbildningarna. Det inkluderande 

perspektivet på elever i behov av stöd får också sin plats i detta kapitel. 
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Ett avsnitt ägnas åt de tanzaniska lärarnas grundläggande kunskaper i läs- och skrivinlärning och i ett 

avsitt finns tidigare forskning kring läs- och skrivsvårigheter och dyslexi i Tanzania beskrivna. 

Som avslutning listas några utmaningar som skolan och lärarna i Tanzania står inför i sitt viktiga upp-

drag att ge alla barn en bra grund att stå på inför vuxenlivet. 

6.1. Att lära sig läsa och skriva i Tanzania 

6.1.1. Kiswahili - undervisningsspråket 

Kiswahili har under åren lånat in många ord. Främst från arabiska men även tyska och engelska. Dessa 

lånord har inkorporerats i språket och följer bantuspråkens syntax och grammatik. Låneorden har fått 

ett uttal som passar in i språket
14

. Stavningen följer uttalet. Kiswahili har ett komplext grammatiskt 

system som bygger på 12 olika substantivklasser. Adjektiv, verb, pronomen mm böjs sedan med hjälp 

av affix i förhållande till vilken substantivklass substantivet ingår i (Alcock & Ngorosho, 2004). I stort 

sett alla stavelser slutar på en vokal. Det latinska alfabetet används och bokstävernas namn är i stort 

sett lika med det fonem den representerar. Lite förvirrande kan det dock vara för eleverna eftersom de 

i många fall får lära sig de engelska bokstavsnamnen innan de lär sig bokstavsnamnen på kiswahili 

(Bhalalusesa, Westbrook & Lussier, 2011). Varje bokstav, samt i några fall två bokstäver tillsammans, 

representerar ett ljud. Den fonologiska strukturen gör att man i Tanzania rekommenderar phonics som 

strategi för läs- och skrivinlärandet (Akyeampong, Pryor, Westbrook & Lussier, 2011). Att lära sig 

läsa kiswahili flytande är alltså relativt enkelt förutsatt att man har förstått hur ett skriftspråk fungerar. 

Även om skriftspråket är regelbundet finns det dock fallgropar i stavningen. Till exempel kan olika 

dialekter i vissa delar göra att stavningen försvåras. Elever med annat modersmål kan, speciellt i de 

fall det i mycket liknar kiswahili, blanda ihop det egna språkets uttal med uttalet på kiswahili och 

grammatiska affix kan stavas på olika sätt trots att de uttalas olika
15

 (Ngorosho, 2011). Barn lär sig 

normalt läsa snabbare i länder som har en regelbunden ortografi. De stavfel som görs av elever i länder 

som har en regelbunden ortografi, som till exempel kiswahili, liknar fel som görs av elever i länder 

med oregelbunden ortografi. Vanliga fel är till exempel att nasala ljud utesluts i konsonantkluster (till 

exempel m i mti - träd) (Alcoock & Ngorosho, 2007), att l och r förväxlas (mycket vanligt beroende på 

att r och l i vissa av de språk som talas i Tanzania inte räknas som olika fonem) och att andra snarlika 

ljud förväxlas (till exempel dh och z samt th och s) (Ngorosho, 2011 samt Kumburu, 2011). Elever i 

Tanzania behöver därför, på samma sätt som elever i länder med oregelbunden ortografi (till exempel 

engelskspråkiga länder), språklig kunskap om såväl fonologi som grammatik, rättskrivningslära och 

dialektala skillnader i språket för att bli duktiga på att stava (Alcoock & Ngorosho, 2003 samt Ngo-

rosho, 2011). Lärare behöver, menar Akyeampong och hans forskarteam (2011), därför få lära sig 

phonics som undervisningsmetod. De menar dock inte att phonics ska vara den enda metoden utan en 

metod bland många. 

                                                     
14Exempel: Från arabiska - themanini (åttio), från persiska – gereza (fängelse), från tyskan – shule (skola) och 

från engelska - dereva (chaufför). 

15 Till exempel uttalas alionunua (till exempel i ”mlango alionunua” - dörren som hon/han öppnade) och 

aliyonunua (till exempel i ”nyumba aliyonunua” – huset som han/hon köpte) likadant men stavas olika eftersom 

substantiven mlango (dörr) och nyumba (hus) tillhör olika substantivklasser och den grammatiska skillnaden 

markeras i skrift (Ngorosho, 2011). 



26 

 

6.1.2. Flerspråkighet 

I Tanzanias kustområde är det många som har kiswahili som modersmål och även i större städer i in-

landet har utvecklingen gått mot att fler och fler använder kiswahili i hemmet. En majoritet av landets 

befolkning har emellertid inte kiswahili som modersmål (Wedin, 2005). På landsbygden och i mindre 

städer har barnen som regel ett annat språk som modersmål vilket innebär att de kommer till skolan 

utan förkunskaper i kiswahili men förväntas ta till sig all undervisning på ett språk de inte förstår. Lä-

rarna har inte i sin utbildning fått redskap att använda för att förhålla sig till detta. Varken lärarna eller 

de som skriver kursplanerna för grundskolan har god kunskap i hur ett andraspråk utvecklas. Detta gör 

att Tanzanias läroplan och kursplaner förutsätter att eleverna har kiswahili som modersmål. De inne-

håller därför inga andra råd om hur man undervisar barn som inte har kiswahili som modersmål än att 

använda kiswahili som enda tillåtna språk i skolan. Wedin menar att både lärare och elever utvecklar 

säkerhetsstrategier för att inte behöva visa upp misslyckanden och för att skapa en bild av framgångs-

rik undervisning och framgångsrikt lärande. Lärare kan till exempel undvika övningar de vet skulle 

innebära stora svårigheter för eleverna och elever undviker att läsa högt eller låter medvetet bli att 

lämna in övningsuppgifter till läraren. Säkerhetsstrategierna som ska dölja misslyckanden blir, menar 

Wedin, ett hinder för elevernas lärande. När fasaden spricker i de regionala och nationella proven 

läggs skulden på eleverna och de anklagas för att vara lata, envisa och olydiga. Det är för lärarna vik-

tigt att poängtera att det är elevernas ansvar att vara lydiga vilket inbegriper att lära sig det som lärarna 

lär ut (a. a.). 

6.1.3. Kiswahili - ämnet 

Läs- och skrivfärdigheter räknas som en av fem delar av ämnet kiswahili där övriga delar är, muntlig 

litteratur, förståelse, semantik och grammatik. I förskoleklassen jobbar man med förberedande läs- och 

skrivkunskaper. När eleverna börjat årskurs ett förväntas alla ha fonologisk medvetenhet och en 

grundläggande förståelse för skriftspråket (Bhalalusesa et al. 2011). I och med att det fortfarande är en 

minoritet av eleverna som gått i förskoleklassen är det dock rimligt att anta att många barn inte alls har 

detta.  

I en undersökning av lärarutbildningen i sex afrikanska länder i Afrika (Akyeampong et al., 2011) 

(Ghana, Kenya, Uganda, Senegal, Mali och Tanzania) fanns en konsensus om att eleverna under de tre 

första åren i skolan ”lär sig läsa” och att de först i årskurs fyra kan börja läsa berättelser och texter med 

meningsfullt innehåll. Detta innebär att de under de tre första åren enbart tränar på att läsa ord och 

kortare meningar och därmed inte tränar strategier att förstå längre texter. Wedin (2004) fann i sin 

etnologiska studie utförd på landsbygden i Tanzania att den orsak lärarnas framförallt angav för skrift-

språkliga aktiviteter var att kontrollera elevernas förmåga. I stort sett de enda skrivuppgifter som ele-

verna fick att göra var att svara på frågor. Den lästräning de fick var mestadels att läsa högt i helklass 

(körläsning) eller att läsa högt medan övriga klassen lyssnade. Med tanke på allt som ska hinnas med 

under kiswahililektionerna och med tanke på de stora klasserna menar hon att ett fåtal elever läser 

regelbundet medan det stora flertalet sällan läser och några, de som utvecklat strategier för att slippa 

läsa, inte läser alls. Lärare i Tanzania behöver bli medvetna om att det krävs mycket träning för att 

eleverna ska bli duktiga läsare. Eleverna behöver mer läs- och skrivträning i skolan. Ett sätt att an-

vända sig av de stora klasserna skulle kunna vara att låta äldre elever läsa för eller berätta sagor för 

yngre elever. Lärarna behöver kunskap i hur de ska hjälpa barnen förstå de olika sorters texter som de 

kan behöva klara av att läsa både i skolan och i samhället. De behöver också bli medvetna om vikten 

av att bygga på elevers tidigare erfarenheter av skriftspråket. Wedin menar att den tidiga läs- och 
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skrivinlärningen bör bli mindre abstrakt till exempel genom att använda texter som ligger närmare 

elevernas verklighet (a. a.).  

6.2. Lärarutbildning 

6.2.1. Lärarutbildning och behörighet i Tanzania 

En av nycklarna till kvalité i utbildningen är lärarna i grundskola och sekundärskola. De måste därför 

ges möjlighet att utföra ett gott arbete. I Tanzania har man tidigare kunnat gå en fyraårig lärarutbild-

ning efter fullföljd grundskoleutbildning (sju år) och då blivit så kallad klass B-lärare. Har man gått en 

tvåårig lärarutbildning efter grundskolan är man klass C-lärare. Dessa lärarutbildningar räcker numera 

inte utan Tanzania har vidareutbildat de flesta av dessa lärare och uppgraderat dem till klass A-lärare 

(UNESCO, 2012c). Statistik från 2010 visar att cirka 5,5 procent av lärarna i grundskolan då fortfa-

rande var klass B- eller klass C-lärare (URT, 2010a). Dagens lärarutbildning bygger på att man ska ha 

läst minst fyra år i sekundärskolan. För att bli klass A-lärare (grundskolelärare i alla ämnen) läser man 

efter fyraårig sekundärutbildning och med minst betyg två (där betyg ett är högsta betyg) en tvåårig 

lärarutbildning. Under de första åren på 00-talet läste lärarna endast ett år på lärarhögskolan. Det andra 

året kallades praktikår och de blivande lärarna var då stationerade ute i den ordinarie skolverksamhet-

en vilket innebar att de i praktiken arbetade som vanliga lärare i skolan. Sedan 2006 har man återgått 

till att ha en tvåårig kurs med fem veckors praktik i slutet på varje år (Bhalalusesa, et al., 2011). För att 

bli lärare i sekundärskolan läser man efter sexårig sekundärutbildning och lägst betyg 3 en tvåårig 

lärarutbildning (UNESCO, 2012c). I grundskollärarutbildningen fördjupar man sin kunskap i skoläm-

nena samt studerar pedagogik, bedömning och metodik. De ämneskunskaper som behandlas är i stort 

sett samma som lärarstudenterna studerat i sekundärskolan. Skillnaden är att de nu får undervisningen 

på kiswahili (eftersom undervisningen i grundskolan sker på kiswahili) medan man i sekundärskolan 

läste ämnena på engelska (Bhalalusesa et al., 2011). Större delen av ämnesstudierna ägnas åt egen 

förkovran i ämnet och en mindre del till hur man undervisar i det. Efter en godkänd avslutande exam-

ination, som både testar den lärarstuderandes ämneskunskaper och dennes pedagogiska kunskap, får 

lärarstudenten en ”Diploma of Education” (Akyeampong et al, 2011). För att få en ”degree” läser man 

efter sex år i sekundärskola vanligtvis tre år på universitet. De flesta som har studerat på universitet 

blir lärare på lärarhögskolor eller på A-nivån (årskurs fem och sex) i sekundärskolan (UNESCO, 

2012c). 

6.2.2. Lärarutbildning och behörighet i Sverige 

I Sverige kan man efter avslutad gymnasieutbildning om minst tre år ansöka till lärarutbildningen. 

Sedan hösten 2011 kan man välja tre utbildningar för att bli grundskollärare; grundlärare för förskole-

klass samt årskurs ett till och med tre, grundlärare för årskurs fyra till och med sex samt ämneslärare 

för årskurs sju till och med nio. Grundlärarutbildningen är på fyra år och ämneslärarlinjen är 4,5-5,5 år 

(Högskoleverket, 2012). I Sverige har man för att komma åt problemet med att obehöriga lärare fått 

lärartjänster lanserat att alla lärare för att få undervisa och sätta betyg ska ha en så kallad lärarlegiti-

mation. Reformen är ännu inte till fullo införd men ska i grundskolan gälla från och med den första 

december 2013. Lärare som arbetar kvar för samma arbetsgivare och som har anställts före den första 

juli 2011 undantas från kravet på legitimation fram till och med den 30 juni 2015 (Skolverket, 2013). 
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6.2.3. Lärarhögskolorna i Tanzania 

På lärarhögskolorna i Tanzania undervisar främst lärare med kandidat- eller mastersutbildning från 

universitet (64 procent) men även lärare med en diploma-utbildning (31 procent). Ett fåtal lärare i 

lärarutbildningen är enbart utbildade klass A-lärare (fyra procent) (URT, 2010a). De som läst en di-

ploma-utbildning eller universitetsutbildning kommer bara i undantagsfall att jobba i grundskolan. 

Detta gör att på grundskollärarutbildningen undervisar framförallt lärare som enbart har erfarenhet 

från sekundärskolan (TEN/MET, 2008). Den undervisning de fått är i första hand i det undervisnings-

ämne de valt för sin lärartjänstgöring i sekundärskolan och inte i hur man undervisar elever i grund-

skolan. De flesta lärare på lärarhögskolorna har efter att ny läroplan och nya kursplaner införts fått 

fortbildning i till exempel elevaktiva (elevcentrerade) arbetssätt (a. a.). En undersökning från 2010 

visar dock att undervisningen på lärarhögskolorna i Tanzania inte har förändrats sedan de nya läropla-

nerna infördes (Akyeampong et al, 2011). I Tanzania styrs undervisningen på lärarhögskolorna (både 

de statliga och de privata) av den avslutande examinationen som är lika för alla lärarhögskolor i hela 

landet (Bhalalusesa et al., 2011). Antalet studenter på lärarhögskolorna är högt och den stoffmängd 

som ska behandlas under de två åren är stor. Det innebär, enligt författarna, att lärarna upplever sig 

tvingade att använda tiden till föreläsningar och därmed oftast väljer bort elevaktiva arbetssätt. De 

blivande lärarna behöver dock inte bara teoretisk kunskap om nya pedagogiska grepp. För att kun-

skapen ska befästas och bli till användning behöver eleverna praktisk erfarenhet av pedagogiken. Att 

föreläsa om interaktiva metoder som till exempel grupparbete utan att använda metoden som redskap i 

undervisningen kan tolkas som att lärarna själva inte tror på det som de undervisar om. Ett problem 

som lärarhögskolorna delar med alla andra skolformer är bristen på läromedel. Den medför att lärarna 

ofta inte har tillgång till den senaste litteraturen. I många fall undervisas de blivande lärarna, inte uti-

från vad den nya läroplanen säger utan, utifrån tidigare läroplaner. Detta innebär att de när de kommer 

ut i arbetslivet inte är förberedda på den läroplan och de kursplaner som gäller i skolan. Data från in-

tervjuer, fokusgrupper och undersökningar tyder på att den tid som avsatts för att lära ut undervis-

ningsmetoder inte är tillräcklig för att verkligen få ett genomslag på djupet hos de blivande lärarna. 

Situationen förvärras av att lärarutbildarna själva inte vet tillräckligt om metoderna eller om de teorier 

som rör läs- och skrivutveckling. För att hjälpa de blivande lärarna att lära sig undervisningsmetoder 

lämpliga för de stora klasser som är en verklighet i Tanzanias grundskola och utveckla färdigheter 

både i klassrummet och i formativ bedömning av läsutvecklingen, bör lärarutbildningen vara mer 

praktiskt orienterad och innefatta diskussioner och analyser av verkliga klassrumsscenarier (a. a.). 

6.3. Lärares villkor i Tanzania och i Sverige 

Efter lärarutbildningen förväntas nyutexaminerade lärare i Tanzania att börja arbeta i statliga skolor. 

Lärarna får rangordna tre platser/regioner från ett till tre där de kan tänka sig att arbeta. Tidigare har 

det varit vanligt att lärarna har fått sitt första- eller andrahandsval men nu när det blivit en viss mättnad 

på lärare åtminstone på vissa håll kan det vara så att man inte får det utan kan bli placerad på en plats 

mer avlägset belägen. Om man lyckas hitta någon att byta med kan man få en plats närmare där man 

vill vara. I städer, där många kommunala tjänstemän är gifta med lärare, är tillgången på lärare ofta 

större än på landsbygden vilket innebär att det kan vara svårare att få en tjänst där. Lärarna i Tanzania 

undervisar i snitt 24 lektionspass om 40 minuter i veckan (16 timmar) (UNESCO, 2012c). De förvän-

tas vara på sin arbetsplats åtta timmar om dagen. Lärare kan dessutom räkna med att få göra visst pla-

neringsarbete och efterarbete efter normal arbetstid. Lärarna i statliga skolor får en lön som grundar 

sig på vilken utbildning de har samt hur länge de har arbetat. Löneökningarna följer en fastställd 
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trappa efter anställningsår. Utöver lönen får lärarna ett 25-procentigt undervisningsbidrag, ett 10-

procentigt påslag för bostad samt ett resebidrag (a. a.). 

I Sverige finns numera ingen i lag fastställd undervisningstid men den gamla så kallade USK:en 

(undervisningsskyldigheten) lever kvar som riktmärke. USK:en var för lärare i årskurs 1-6 i grundsko-

lan 26 lektionstimmar i veckan (17,33 timmar) och för lärare i årskurs 7-9 24 lektionstimmar i veckan 

(16 timmar). Det vanligaste i Sverige är att lärare varje vecka har 35 timmars arbetsplatsförlagd tid och 

10,5 timmar förtroendearbetstid (det vill säga arbetstid som de, om de vill, kan förlägga i sitt hem). 

Som kompensation för en arbetsvecka på 45,5 timmar har lärarna ledigt större delen av elevernas lov. I 

Sverige förhandlar facken och arbetsgivaren, det vill säga oftast kommunerna, fram ett avtal som gäl-

ler arbetsvillkor och löner. Varje enskild lärare har sedan möjlighet att i lönesamtal med sin chef för-

handla fram en lön. Målet är att erkänt duktiga lärare ska ha en högre lön än andra lärare (Lärarför-

bundet, 2011 samt Gardner Sundström, 2012). 

Läraryrket beskrivs i Tanzania, liksom i Sverige på senare tid, som ett yrke som tappat sin höga status. 

Låga löner och dåliga arbetsförhållanden är i båda länderna en orsak till kompetensflykt. I Tanzania 

har läraryrket blivit ett sistahandsval (TEN/MET, 2008).  

6.4. Tanzaniska lärares kunskaper om läs- och 
skrivsvårigheter 

6.4.1. Liten kunskap i metodik och didaktik 

I de nya kursplanerna (URT, 2005a) uppmuntras lärarna att använda metoder där eleverna är aktiva. 

Trots detta är de enda strategier som föreslås för träning av läsförståelse frågor och svar. I Akyeam-

pong, Pryor, Westbrook och Lussiers studie 2011 kring vilken kunskap blivande lärare på lärarhögsko-

lor i sex länder i Afrika, däribland Tanzania, får i läsinlärning kom det fram att den största delen av 

tiden på lärarhögskolan används till ämneskunskaper och inte till att lära sig hur man undervisar ele-

ver. De blivande lärarna får ta del av beskrivningar i hur man bildar ord av bokstäver och stavelser 

men sällan i hur man lär ut läsförståelse. Det saknas utbildning på lärarhögskolorna i hur man kan 

utreda vad som hindrar elever från att lära och att hur man därefter kan ändra undervisningen för att 

säkerställa lärande (formativ bedömning). Flerspråkighet och de konsekvenser det får för de flersprå-

kiga eleverna diskuteras inte trots att majoriteten av barnen har ett annat modersmål än undervisnings-

språket kiswahili. Författarna menar att lärarutbildare, och därmed även lärarstudenter, måste bli mer 

insatta i den teoretiska bakgrunden till de nya läro- och kursplanerna så att de inte bara vet vad som 

står i dem utan även förstår varför. Eftersom de flesta lärarutbildare har en bakgrund som sekundärs-

kollärare har få av dem utbildning i eller erfarenhet av läsinlärning. Liten tid ägnas därför åt teorier 

kring hur man lär sig läsa och skiva, hur man kan träna språklig medvetenhet som förberedelse till läs- 

och skrivinlärningen samt olika strategier för avkodning och läsförståelse (a. a.). Bhalalusesa och hen-

nes team av forskare (2011) menar att olika undervisningsmetoder förevisas för lärarstudenterna som 

intressanta sätt att undervisa i läsning. De blir mer ”tips på undervisningstekniker” än metoder som 

bygger på teorierna som ligger bakom. Tipsen blir därför en ytlig kunskap som inte medför att studen-

terna får en förändrad syn på undervisningen. 

6.4.2. Liten undervisning i grundläggande läs- och skrivinlärning 

I Tanzania får lärarstudenter på praktik sällan undervisa de yngsta barnen eftersom de inte anses förbe-

redda för att göra det (Akyeampong et al., 2011). I och med att de både praktiskt och teoretiskt får så 
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lite kunskap under sin studietid blir de nya lärarna tvingade att med hjälp av mer erfarna lärare samt de 

läromedel som finns utveckla sitt eget sätt att undervisa. Många anser själva att de inte fått den under-

visning som krävs för att undervisa yngre elever och försöker om möjligt få undervisa i lite högre 

klasser. De som ändå hamnar som lärare i årskurs ett och två hemfaller i många fall till att undervisa 

på det sätt som de själva lärt sig läsa och skriva på. I undersökningen kom det fram att nyutexamine-

rade lärare anser att kännetecknet för en bra lektion var att de fått med alla de steg de lärt sig på lärar-

högskolan. Om eleverna varit engagerade och om de lärt sig något var av underordnad betydelse. 

Många av lärarna i studien menade att det var lärarnas ansvar att undervisa och elevernas ansvar att se 

till att de förstått undervisningen (a. a.). Många lärare i Tanzania anser att en lektion har varit lyckad 

om minst 60 procent av eleverna har förstått den (Bhalalusesa et al., 2011). Förståelsen mäts vanligtvis 

genom att ställa kontrollfrågor som besvaras i helklass eller individuellt. Om 60 procent förstått inne-

bär det förstås att cirka 40 procent inte har förstått. Dessa kan ibland få gå på extra lektioner på efter-

middagstid. I undersökningen kom det inte fram om lärarna vid extraundervisningen repeterar lektion-

erna med hjälp av samma metoder eller om de ändrar tillvägagångssätt. Upprepade lektioner med 

samma metoder kan innebära att lärarna anser att problemet ligger hos eleven medan en lärare som tar 

till andra metoder visar att problemet kan ligga i undervisningen i sig (a. a.). 

I lärarutbildningen undervisas lite om fonologisk medvetenhet och hur man lär ut läsflyt vid högläs-

ning (Bhalalusesa et al., 2011). Att följa lektionsplaneringen anses viktigt men de flesta gör det utan 

att reflektera över resultatet av lektionen. Kursplanerna för kiswahili har ett visst fokus på läsförståelse 

men ger inga förslag till hur man kan träna detta. Inte heller i lärarutbildningen utvecklas detta så att 

eleverna där får redskap till sin undervisning. I Tanzania startar man skriftspråksundervisningen med 

att först lära sig alla bokstäver (skriva dem samt deras namn och ljud). Sedan sätter man samman bok-

stäverna till enkla stavelser som sedan kombineras och blir till enkla ord och så småningom korta me-

ningar. De nyutbildade lärarna i Bhalalusesa och hennes kollegors studie sa sig vara säkra på att lära ut 

stavelser och helord men menade att det var svårt att kombinera ljud till stavelser, att lära ut högläs-

ning och hur man använder sig av syntaktiska ledtrådar för en god läsförståelse. De mer erfarna lärare 

som gått fortbildningskurser i läs- och skrivutveckling för de yngre åldrarna hade lättare att använda 

sig av flera metoder och elevaktiva arbetssätt. Läsning introduceras relativt sent i årskurs ett. Först vid 

den 165:e lektionen introduceras eleverna i att läsa och förstå en kort text. Ordkunskap lärs oftast ut 

separat och inte som en integrerad del av en text. Berättelser används för att lära ut olika språkliga 

aspekter som texters struktur, uttal och läsförståelse (a. a.).  

6.4.3. Metoder som hindrar läsinlärning 

Barn lär på olika sätt och lärare behöver därför visa på flera lässtrategier men detta är ovanligt i de 

länder som studien gällde. Den vanligaste undervisningsmetoden bygger på antagandet att barn memo-

rerar ord genom drillövningar (Akyeampong et al, 2011). Formativa- och/eller diagnostiska tester för 

att se om eleverna blir bättre i läsförståelse genom den undervisning de får används inte. Ofta bygger 

undervisningen på att eleverna svarar tillsammans som en röst på lärarens frågor. Elever kan då genom 

att följa efter klasskamrater se ut som att de hänger med och har förstått. Elever som är långsamma i 

att kopiera ord och meningar från tavlan hinner inte med de mer utmanande uppgifterna där de ska 

hitta på egna meningar (a. a.). Att låta eleverna kopiera från tavlan kan vara ett sätt att hålla eleverna 

sysselsatta. Eleverna i den elevundersökning som gjordes 2007 (URT, 2007b) uttryckte många elever 

att lärare ofta inte förklarade anteckningarna på tavlan vilket gjorde att många inte förstod vad de 

skrev av. Akyeampong med flera (2011) menar att en annan vanlig metod i undervisningen i Tanzania 

där eleverna som ett eko upprepar lärarens ord kan förhindra snarare än att stödja elevers läsinlärning. 

Låga förväntningar på eleverna är vanliga i alla de undersökta länderna (a. a.). 
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6.4.4. Fortbildning för lärare 

I Tanzania finns fortbildningsprogram dels för uppgradering av lärare men även kortare kurser som 

fokuserar på tidig läs- och skrivundervisning samt grundläggande räkning. Med ojämna mellanrum har 

staten anordnat sådana korta fortbildningskurser (Bhalalusesa et al., 2011). Ett antal NGO:s har också 

anordnat kurser av denna typ. I ett av Tanzanias distrikt, Shinyanga, har ett antal biståndsgivare gått 

samman i ett lärarutbildningsprogram kallat EQUIP (Education through Quality Improvement through 

Pedagogy). Lärare får genom EQUIP utbildning i hur man använder sig av resultat från diagnoser för 

att vidareutveckla sin undervisning i läsning och skrivning. Deltagarna i dessa kurser menade att de 

fått användbara kunskaper som gjorde dem till bättre lärare för barn i de lägre årskurserna. Även böck-

er har producerats genom EQUIP-projektet och dessa har nått över 4000 skolor (a. a.). Tanzaniska 

skolor har ofta ett rum som kallas bibliotek. Med svenska ögon skulle de flesta av dessa bibliotek mer 

kunna liknas vid ett förråd för läroböcker. Vanligtvis finns det inte många skönlitterära böcker. I 

Wedins studie (2004) kom det fram att det var ovanlig att, även om det fanns en del skönlitterära 

böcker, lärare tillät barnen att använda dessa. De som fanns förvarades helt enkelt bara i bokförrådet 

utan att komma till användning. The Children's Book Project for Tanzania (CBP)
16

 är en NGO som, 

stödd av ett antal biståndsorganisationer, startade 1991. Projektet startade som ett svar på att böcker av 

god kvalitet var en bristvara i Tanzanias grundskolor (CODE, 2012). CBP producerar böcker för barn 

på kiswahili och distribuerar dem till bibliotek i cirka 150 skolor i Tanzania. CBP arbetar för att lärare 

ska skriva barnböcker som de kan publicera. De anordnar därför kurser i hur man skriver böcker för 

barn och har även kurser som fokuserar undervisning i läs-och skrivkunskaper samt elevcentrerade 

undervisningsmetoder. Förutom att läsa böcker som publicerats av CBP skapar eleverna i projektsko-

lorna tillsammans sina egna böcker (Big Books) som de kan läsa tillsammans i klassen (a. a.).  

6.5. Tidigare forskning om läs- och skrivsvårig-
heter i Tanzania 

Jag har haft svårt att finna forskning som gäller dyslexi i Tanzania. Det kan bero på att dyslexi inte 

diskuteras i Tanzania men även på att det bara finns studier på grundnivå och att denna forskning van-

ligtvis bara går att få tag på via universiteten. Över hela världen tycks det finnas individer som har 

svårare än andra att lära sig läsa och skriva. Dåliga förutsättningar, till exempel i form av brist på 

läromedel och stora klasser, samt undermålig undervisning kan inte antas vara den enda orsaken till att 

så många elever i Tanzania får läs- och skrivsvårigheter. Olika sorters inlärningssvårigheter har tidi-

gare inte diskuterats särskilt mycket i Tanzania men under 00-talet började läs- och skrivsvårigheter 

uppmärksammats av ett antal tanzaniska forskare och under de senaste åren har forskningen växt ytter-

ligare. 

6.5.1. Två avhandlingar om den första läsinlärningen 

Två forskare, Kumburu (2011) och Kalanje (2011), har i sin forskning satsat på att ta fram screening-

instrument för att man i den tanzaniska grundskolan lätt ska kunna hitta de elever som ligger i riskzo-

nen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Kalanjes och Kumburus förhoppning är att man i den 

tanzaniska skolan ska få ögonen på elever i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. De vill 

påverka beslutsfattarna att börja ta hänsyn till att det finns elever med inlärningssvårigheter och i syn-

nerhet vill de initiera en diskussion om hur man ska kunna arbeta fram metoder för en undervisning 

                                                     
16 http://www.cbp.or.tz/ eller http://www.codecan.org/our-partners/cbp  

http://www.cbp.or.tz/
http://www.codecan.org/our-partners/cbp
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som stöder barns läs- och skrivutveckling så att man med tidiga åtgärder kan förhindra senare skolsvå-

righeter. Kalanjes (2011) screeningtest utarbetades för elever i årskurs ett och är tänkt att kunna admi-

nistreras i de stora klasser som är en realitet i de tanzaniska skolorna. Testet innehåller kontroll av 

fonologisk medvetenhet samt kontroll avläsförmåga på bokstavs-, ord- och textnivå. Kalanje menar att 

man måste ta reda på varför en elev misslyckas med sin läs- och skrivinlärning för att kunna hjälpa 

eleven på rätt sätt. Kumburu (2011) poängterar att identifiering av så kallade riskelever inte räcker 

utan att lärare behöver kunskap om vad orsakerna kan vara för att kunna sätta in adekvata åtgärder. 

Han har förutom ett screeningmaterial utformat ett interventionsprogram som testats och funnits vara 

verkningsfullt för de elever som i screeningen upptäcktes vara i riskzonen för att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter. Screeningmaterialet består av ett förtest, ett test att använda efter intervention och ett 

test att använda en tid efter interventionen för att se långtidseffekterna av interventionen. Testet har 

utformats efter ett material utprövat i Zambia. Detta test prövar fonologisk medvetenhet, bokstavskun-

skap, digit span
17

, teknisk läsförmåga och läsförståelse samt skrivförmåga. I den tanzaniska versionen 

har man valt att testa bokstavskunskap, förmåga att koppla samman fonem och grafem, fonologisk 

medvetenhet, läsning av ord och meningar samt skrivförmåga (testad genom att eleverna skrev ned en 

dikterad text). Interventionsprogrammet som Kalanje tagit fram går ut på att de elever som i förtestet 

bedömts vara i riskzonen för att få läs- och skrivsvårigheter får träna i grupper om 6-8 elever 40 minu-

ter varje dag under fem veckor. Under träningen fokuserade man på samma områden som testats i 

förtestet. (a. a.). Inget av Kalanjes och Kumburus screeningmaterialen och inte heller Kumburus inter-

ventionsprogram tycks fokusera på läsförståelse. Fokus läggs på det tekniska; att kunna bokstäver och 

ljud samt att kunna avkoda. Kanske beror det på att de utformats för elever i årskurs ett och man i 

Tanzania har en av tradition av att vid den åldern inte läsa längre texter utan fokusera på läsandet av 

ord och korta meningar. I Sverige har man på senare år talat alltmer om att träna läsning och läsförstå-

else i ett meningsfullt sammanhang. Stor vikt läggs på att de texter som används i grundskolans första 

år ska vara meningsfulla (till exempel Frykholm, C-U., 2007). 

6.5.2. Två rapporter om lärare och elevers syn på läs- och skrivsvårig-

heter 

Vid mitt besök på SEKOMU fick jag chansen att ta del av de examensrapporter på kandidatnivå som 

producerats vid den specialpedagogiska institutionen. Jag fann där två rapporter om dyslexi. Uppsat-

serna har skrivits av fem respektive sex studenter gemensamt. Båda rapporterna ska lovordas för att de 

tar upp ämnet dyslexi som i Tanzania har diskuterats väldigt lite. SEKOMU kan på detta sätt bidra till 

att man i Tanzania börjar uppmärksamma barn som har problem med sitt läs- och skrivlärande. På 

specialpedagogutbildningen behandlas ämnet dyslexi under ett par lektioner i kursen ”kognitiva funkt-

ionhinder inklusive autimspektrumstörningar”. Att ämnet är nytt för studenterna kan man se i deras 

rapporter. På SEKOMU:s bibliotek finns ingen litteratur som enbart tar upp ämnet dyslexi utan man 

hänvisas till korta avsnitt i den litteratur som rör kognitiva funktionhinder. Studenterna har därför varit 

hänvisade till den litteratur de kommit åt via Internet och det har varit svårt för dem att veta vilka käl-

lor de ska lita till. Studenterna har haft svårigheter att hittat den senaste forskningen kring dyslexi på 

nätet och har, enligt mig, misstolkat en del av det som de funnit. Man får här väga in att de flesta av 

dem förmodligen är ovana Internet-användare samt att deras kunskaper i engelska kan ha varit bristfäl-

lig.  

I den ena uppsatsen (Bugera et al., 2011) har syftet för studien varit att undersöka hur dyslexi påverkar 

elevers insatser och resultat i grundskolan, bidra till att öka medvetenheten om dyslexi i skola och 

                                                     
17 Digit span-test används för att mäta arbetsminnets kapacitet. 
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samhälle samt att föreslå förändringar som kan gynna dessa elever. Två utbildningstjänstemän på di-

striktsnivå, några lärare och några elever har intervjuats för studien. Det framgår inte av uppsatsen om 

de elever som valts ut själva har läs- och skrivsvårigheter eller ej. Författarna gör ingen skillnad på 

olika typer av läs- och skrivsvårigheter utan använder genomgående begreppet dyslexi i rapporten 

vilket kan leda till att sprida en missuppfattning att läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är samma sak. 

Intervjuerna med elever och lärare har vad jag förstått utförts på kiswahili. I intervjufrågorna använder 

man sig inte av ordet dyslexi utan talar om läs- och skrivsvårigheter. Intervjuguiden med distriktstjäns-

temännen finns bland bilagorna bara på engelska och där har begreppet dyslexi använts. 

Författarna menar att det finns flera anledningar till att elever med dyslexi inte får det stöd de behöver 

i grundskolan. Orsakerna kan till exempel vara för många elever i förhållande till lärare, för få läro-

böcker, att lärare vet för lite om barn med särskilda behov, att elever med läs- och skrivsvårigheter ofta 

är borta från skolan samt att elever med dyslexi räknas in gruppen ”slow learners” och därmed räknas 

som obildbara (se bilaga 5 för alla orsaker som kom fram i studenternas undersökning). 

I rapporten föreslår man några åtgärder som till största delen berör utbildningsministeriet (MoEVT – 

Ministry of Education and Vocational Training). Författarna menar till exempel att MoEVT bör ut-

rusta skolorna med expertlärare som kan undervisa elever med dyslexi, att läroplanen och kursplaner-

na bör omarbetas och återgå till att som tidigare enbart ha läsning, skrivning och räkning på schemat i 

årskurs 1 och 2, att MoEVT ska ta större hänsyn till inlärningssvårigheter som dyslexi i skolans ut-

vecklingsplaner, stärka lärarutbildningen samt att MoEVT dels ska rådgöra med lärare verksamma 

både i staden och på landsbygden och dels med NGO:s som till exempel HakiElimu i arbetet med att 

förbättra kvaliteten i undervisningen(fler åtgärdsförslag kan studeras i bilaga 6). 

Åtgärder som enligt distriktstjänstemännen är beslutade är att engagera inspektörer som besöker skolor 

för att ta reda på hur undervisningen är organiserad för att göra det möjligt för eleverna att nå de upp-

satta målen för undervisningen samt att använda sig av specialpedagogiska institutionen som kan 

skicka ut sin personal till alla grundskolor för att identifiera elever med särskilda behov som till exem-

pel dyslexi. Särskilda undervisningsgrupper bör, enligt en av de intervjuade tjänstemännen, inrättas för 

att hjälpa elever med dyslexi eftersom de är långsamma i sitt lärande. 

Kritik riktas i studien mot att de tjänstemän som beslutar i skolfrågor i distriktet tillbringar för liten tid 

i verksamheten och därför har för liten kunskap om vad som händer i skolan (a. a.). 

I den andra studien (Mwanja et al., 2011) ligger fokus på hur lärare uppmärksammar de elever som har 

dyslexi. Även denna studie bygger på intervjuer av elever, lärare och kommunala tjänstemän på ut-

bildningsförvaltningen. I denna studie har man även intervjuat föräldrar. Både föräldrar och elever 

tycks vara slumpmässigt utvalda ur hela elevgruppen och inte på grund av att deras barn/de själva har 

läs- och skrivsvårigheter. Troligtvis har de flesta intervjuer genomförts på kiswahili men i bilagorna 

till rapporten finns intervjufrågorna endast på engelska vilket gör det svårt att veta precis hur frågorna 

har ställts. I de engelska versionerna står dock på inga ställen begreppet dyslexi utan författarna an-

vänder uttrycket ”elever som har svårt att läsa och skriva”. Syftet med studien var att få svar på tre 

frågor: skiljer sig studieresultaten mellan elever med och utan dyslexi, uppmärksammar lärare elever 

med dyslexi samt hjälper metoder och strategier som används i undervisningen elever med dyslexi att 

uppnå en fullgod läs- och skrivförmåga? 

Av de svar de fått i studien framgår att i stort sett alla elever, alla föräldrar och de båda intervjuade 

tjänstemännen menar att studieresultaten skiljer sig åt mellan elever med respektive utan dyslexi (läs- 

och skrivsvårigheter). Av lärarna är det 50 procent som anser detsamma medan 43 procent av lärarna 

menade att det inte var dyslexi som var orsaken till skillnader i studieresultat utan elevers lättja, dålig 
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närvaro samt brist på läromedel. Åtta procent av lärarna menade att de inte visste något om detta ef-

tersom de inte är så involverade i elevernas skolprestationer. 

60 procent av eleverna i Mwanja med fleras studie menar att lärarna misslyckas med att uppmärk-

samma elever med dyslexi. Nio procent menar att de uppmärksammar dem medan 31 procent säger att 

de inte vet något om detta. Av föräldrarna säger 28 procent att de inte tror att lärarna uppmärksammar 

elever med dyslexi. 35 procent menar att lärarna nog uppmärksammar dessa elever men att dåliga 

undervisningsmetoder, dålig närvaro, ärftligt beteende, olydnad samt hemmets och skolans miljö är 

orsaken till elevernas låga studieresultat. De båda kommunala tjänstemännen menade att lärarna ofta 

missar att uppmärksamma elever med dyslexi. Av lärarna var det 78 procent som höll med om att lä-

rare ofta missar att uppmärksamma elever med dyslexi. 23 procent menade att problemen inte härrör 

från dyslexi utan att det beror på att elever inte arbetar nog mycket för att lära sig läsa, problem i 

hemmet, för många elever i ett klassrum, brist på läromedel samt dålig närvaro av elever och vissa 

lärare. En lärare menade att han eller hon inte var bekant med problemet och därför inte hade någon 

åsikt. 

Den sista frågan författarna ville ha svar på handlade om lärarnas undervisningsmetoder. Är de effek-

tiva för att hjälpa elever med dyslexi att bli läsare i paritet med andra elever? Här är det svårt att av 

frågeformulären och resultaten förstå vad författarna egentligen menade men jag har försökt tolka 

svaren så gott jag kunnat. 22 procent av eleverna tyckte att metoderna inte fungerade. 68 procent me-

nade att de gjorde det och 10 procent hade ingen åsikt. En elev intervjuad i studien menade att:  

När vi är försenade med att lämna in våra övningsböcker och när vi misslyckas med att organisera 

vårt arbete på ett bra sätt ger lärarna oss tyngre straff, och under tester och prov lägger de inte ens till 

fem extra minuter för oss (Mwanja et al., 2011, s 31, min översättning). 

Även av föräldrarna var det 22 procent som inte tyckte att metoderna var bra. 13 procent menade att de 

fungerade men att problemen snarare berodde på dålig närvaro i skolan. 66 procent menade att de inte 

kunde ha en åsikt om detta. De båda tjänstemännen menade att dåliga undervisningsmetoder var en 

betydande orsak till elevers svårigheter med läsning och skrivning. En av dem menade att lärarna inte 

använde sig av de undervisningsmetoder de har fått lära sig på lärarutbildningen. Av lärarna var det 

dock ingen som tyckte att dåliga undervisningsmetoder kunde vara en orsak till elevers läs- och skriv-

svårigheter. 83 procent menade att eleverna får problem på grund av dålig närvaro, för många elever i 

klassrummet, föräldrars inblandning, brist på läromedel och undermålig lärandemiljö.  

Författarna till denna studie har förslag på åtgärder för att på sikt hjälpa de elever som har dyslexi.  De 

menar att dyslexi är ett problem som inte är uppmärksammat i Tanzania och att det behöver bli det. 

Den åtgärd de betonar mest är att det borde finnas specialskolor för elever som har dyslexi för att 

kunna hjälpa dem effektivt:  

Once dyslexic children are placed the same classes with the normal children, the attention for helping 

them and dealing with them effectively is reduced. This group of pupils needs special classes which 

will help them to learn deeply and intensively as well as to understand the lessons taught and to 

memorize what they have just learnt (Mwanja et al., 2011). 

Av övriga åtgärder riktas de flesta förslagen mot MoEVT. Liksom Bugera et al. (2011) menar de att 

läroplanen behöver skrivas om för att passa även elever med dyslexi samt att speciallärare med speci-

ell kompetens på området dyslexi behöver anställas i skolorna. De föreslår att MoEVT ska anordna 

utbildning både för lärare och föräldrar om dyslexi och de vill att MoEVT ska utforska hur många 

elever som har dyslexi i den tanzaniska skolan. 
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Mwanja med flera ger även förslag till föräldrarna som går ut på att de ska ge särskild uppmärksamhet 

till sina barn om de uppvisar tecken på att ha dyslexi. Föräldrar bör även, enligt författarna, ge sina 

barn extra övningar att göra hemma om barnen har dyslexi. 

Till lärare ges rådet att inte behandla elever som har dyslexi på samma sätt som elever som inte har det 

utan särskilt uppmärksamma hur de läser, skriver samt organiserar sitt arbete. De vill även att elever 

med dyslexi ska kunna få extra tid för sina arbeten och att läraren ska försäkra sig om att eleverna har 

förstått undervisningen (a. a.). 

6.5.3. Sammanfattning av de två kandidatrapporterna 

I de två beskrivna undersökningarna (ingen av dem särskilt stor i antalet intervjuade personer) har 

studenterna fått fram en bild på hur personal, elever och föräldrar tänker kring läs- och skrivsvårighet-

er. Det kan tyckas anmärkningsvärt att inga av de intervjuade lärarna anser att dåliga undervisnings-

metoder kan påverka elever med läs- och skrivproblem. Anmärkningsvärt är det också att några lärare 

menar att de inte är så involverade i elevernas skolprestationer att de kan avgöra om läs- och skrivpro-

blematik kan vara orsaken till skillnader i studieresultat. Rapporterna speglar även hur studenterna vid 

SEKOMU har uppfattat funktionshindret dyslexi. Om rapporterna leder till att man på både distrikts-

nivå och i skolorna börjar diskutera läs- och skrivsvårigheter inklusive dyslexi på ett konstruktivt sätt 

har ett viktigt steg tagits. Samtidigt är det viktigt att en diskussion om dyslexi inte sker på felaktiga 

grunder. Om man i en undersökning frågar efter orsaker till läs- och skrivproblematik och sedan i rap-

porten skriver att orsakerna som framkommit är orsaker till dyslexi kan man göra begreppet dyslexi 

större än vad det bör vara. 

De två studierna speglar den syn på kvalitetsarbete som jag ofta mötte i Tanzania det vill säga att för-

ändringar bör komma uppifrån. Förslag på förändringar ligger så gott som bara på organisationsnivå 

och några verkligt användbara förslag för undervisningen kommer inte fram. Detta är symptomatiskt 

för ett hierarkiskt system. Det är svårt i Tanzania att förändra om man befinner sig långt ner i det hie-

rarkiska systemet. Samtidigt som det kan vara frustrerande för Tanzanierna kan det också vara ett sätt 

att frånsäga sig ansvar för förändringar. Bland de många förslag till åtgärder som hänfördes till utbild-

ningsministeriet fanns ett som var att minska ner antalet ämnen som ska läsas i årskurs ett och två till 

enbart svenska och matematik. Detta skulle kunna få till följd att eleverna inte får den utveckling av 

ordförrådet som behövs både för senare studier och för sin läsförståelse. 

6.6. Specialpedagogik 
I folkräkningen 2002 rapporterades två procent av den totala populationen i Tanzania vara funktions-

hindrade. Betydligt högre siffror, uppemot tio procent, har dock beräknats av WHO (Rajani, 2009). I 

skolorna år 2010 finns endast 0,4 procent elever med funktionshinder registrerade (BEST, 2010a). 

Detta torde innebära att en betydande mängd elever med funktionshinder aldrig kommer till skolan. 

Det finns inga dokumenterade fall där grundskolorskolor anpassats för att möta de behov elever med 

funktionshinder har. Skolpengen på 10 dollar räcker inte på långa vägar till de anpassade läromedel 

som denna grupp elever behöver (Rajani, 2009). I OECD-länderna
18

 har man skilt på tre olika typer av 

funktionshinder. I den första ingår kroppsliga funktionshinder som blindhet, dövhet och svåra psykiska 

handikapp. I den andra kategorin ingår funktionshinder som delvis kan ha förvärvats. Det kan vara 

                                                     
18 Organisation for Economic Co-operation and Development, Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling. 34 länder i den industrialiserade världen som samarbetar för ekonomisk utveckling (Nationalencyk-

lopedin, 2012b) 
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funktionshinder som beteendeproblem och särskilda inlärningssvårigheter (till exempel dyslexi). I den 

tredje kategorin finns det som mer kan betraktas som nackdelar förknippade med till exempel social 

bakgrund än funktionshinder (UNESCO, 2003). 

6.6.1. Inkludering i den tanzaniska skolan 

I Sverige har barn enligt skollagen rätt till det stöd och den hjälp de behöver (Skollag 2010:800) och 

speciallärare och specialpedagoger finns tillgängliga i grundskolan för att hjälpa barn med inlärnings-

svårigheter individuellt eller genom att vara ett stöd för till exempel klasslärare. I länder som Sverige 

där statliga förmåner är tillgängliga för att stödja personer med funktionshinder finns ofta ett större 

incitament att registrera ett barns inlärningssvårigheter som ett funktionshinder än i andra länder. 

I Tanzania, liksom i många utvecklingsländer där andelen analfabeter är stor, är det vanligt att inlär-

ningssvårigheter som till exempel dyslexi aldrig identifieras och i min studie har jag upplevt att lärare 

inte i första hand tänker på dessa elever när de hör termen ”inclusive education”. Inclusive education 

gäller, enligt lärarna, de elever som inte har funnits i skolan tidigare (och som fortfarande är sällsynta) 

det vill säga de som hör till den första av de kategorier som OECD-länderna listade; elever som har 

fysiska funktionshinder och grava utvecklingsstörningar. Dessa elever har tidigare, om de alls gått i 

skolan, gått i specialskolor och de speciallärare som utbildas gör detta för att i första hand ge stöd till 

denna grupp elever i specialskolan eller på senare tid i inkluderande ordinarie skolor (ibland i särskilda 

klasser på skolan och ibland i vanliga klasser). På Tanzanias utbildningsministeriums hemsida (URT, 

2012c) kan man läsa att de kategorier av funktionshinder som servas av Tanzanias Specialpedagogiska 

avdelning är: blinda och synskadade, döva och hörselskadade, dövblinda, utvecklingsstörda, samt ele-

ver med fysiska funktionshinder, autismspektrumstörning och albinism (a. a.). Ett litet antal special-

skolor finns för dessa grupper av barn men någon motsvarighet till den svenska grundsärskolan finns 

inte. Detta torde innebär att många av dessa barn går i den vanliga grundskolan. Målet i Tanzania är att 

alla elever med funktionshinder ska inkluderas i den ordinarie skolan. I den undersökning som Aky-

eampong med flera (2011) utförde visade det sig att lärarna i Tanzania, till skillnad från de andra afri-

kanska länderna i studien, generellt hade en stark uppfattning om begreppet inkludering och var posi-

tivt inställda till att byta undervisningsmetoder för att bättre kunna stödja elever med funktionsned-

sättningar. En sådan positiv inställning anses vara en av förutsättningarna för att inkludering ska kunna 

införas på ett framgångsrikt sätt (bl. a. Nel et al., 2011). Det har trots dessa positiva uppfattningar varit 

svårt att inkludera alla funktionshindrade i Tanzanias skolor och det är bara i ett fåtal grundskolor som 

inkludering praktiseras (Rajani, 2009). I den jämförande studie som Nel med flera (2011) genomförde 

i Sverige och i Sydafrika kom det fram att lärarna ansåg att tillgång till experthjälp samt att fortbild-

ning för lärare var viktigt för att de skulle klara av att arbeta inkluderande. Skolans fokus behöver 

förflyttas från att se barn med funktionshinder, vare sig det gäller de traditionella funktionshindren 

(blindhet, dövhet osv) eller inlärningssvårigheter av olika slag, som en grupp, till att se till varje indi-

vids behov (Mmbaga, 2002). Flexibilitet behöver uppmuntras för att det ska gå att anpassa skolan till 

de olika elevernas situation. Mmbaga Eurén (1998) menar att i ansträngningen att erbjuda alla elever 

en skolgång har även elever med funktionhinder fått tillträde till den ordinarie skolan. Denna har dock 

inte varit avpassad för dem och ingen har planerat för deras deltagande i undervisningen. Hon kallar 

detta för ”spontan integrering” (s. 230). Regeringen har, enligt en av lärarna på SEKOMU, bestämt att 

alla skolor ska ha en specialpedagog anställd för att möta de behov som uppstår när alla elever ska 

inkluderas. På grund av brist på resurser (både i form av material och i form av utbildade speciallärare) 

är dock detta fortfarande en utopi. I stort sett ingenstans utanför de specialklasser och specialskolor 

som finns kan man hitta speciallärare och på de skolor som kallas inkluderande är till exempel blinda 

och gravt synskadade inkluderade i flera olika klasser men på skolan finns bara en specialpedagog som 

ska hinna med att hjälpa alla dessa elever. En annan av de anställda på SEKOMU uttalade sig om in-
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kludering och han menade att i många fall inkluderas elever för att inga andra alternativ finns. Inklude-

ring har då införts men inga extra resurser har tilldelats skolorna och de lärare som fått ta hand om 

dessa elever har inte kunskaper om hur de ska göra detta på ett bra sätt: ” It’s inclusion without 

knowing. We are includig students in the class without knowing their specific problem”. 

6.6.1. Speciallärarutbildning i Tanzania 

På en av Tanzanias lärarhögskolor, Patandi Teachers’ College of Special Needs Education, kan man, 

efter ordinarie lärarstudier, läsa specialpedagogik både på ”certificate” och ”diploma”-nivå. Certifi-

cate-utbildningen kan man gå om man är grundskollärare. Den är på ett år och diploma-utbildningen 

som sekundärskollärare kan gå är på två år. De specialpedagogiska ämnen man studerar är: synskador, 

hörselnedsättning, intellektuella funktionshinder, autism, fysisk funktionsnedsättning, dövblindhet, 

emotionella störningar och beteendestörningar. Vissa områden är gemensamma för alla medan andra 

är valbara (Patandi Teachers' College of Special Needs Education, 2012). 

Sebastian Kolowa Memorial University (SEKOMU)
19

 innehar Tanzanias enda universitetsutbildning i 

specialpedagogik på kandidatnivå. Universitetet profilerar sig även som ett universitet för dem som 

själva har en funktionsnedsättning. Elever med rörelsehinder, språkligt funktionshinder, syn- eller 

hörselnedsättning samt skrivproblematik kan få sin undervisning anpassad, tillgång till olika hjälpme-

del samt personlig assistens. Efter sex års sekundärutbildning kan man söka till SECOMU där studen-

terna i tre år studerar specialpedagogik samt ett valfritt undervisningsämne. SEKOMU har även fått 

tillstånd att ta in speciallärare utbildade på Patandi Teachers College och med erfarenhet från special-

skolor men som inte läst A-nivån i sekundärskolan. Efter tre års studier på SEKOMU får studenterna 

en ”Bachelor of Education” (kandidatexamen i undervisning) med Special Needs Education (special-

pedagogik) som specialitet. Man kan välja mellan fyra specialpedagogiska inriktningar, hörsel, syn, 

grav språkstörning samt kognitiva funktionshinder och autismspektrumstörningar. Efter examen kan 

studenterna få jobb i specialskolor samt i inkluderande grundskolor och sekundärskolor. I Tanzania är 

det vanligen så att ju högre utbildning man får desto högre upp i skolsystemet kommer man att arbeta. 

Detta innebär i praktiken att de flesta med examen från SEKOMU kommer att arbeta i sekundärskolan 

eller i regional (eller statlig) skoladministration. De lärare som kom till SEKOMU från specialskolor 

har i de flesta fall återgått till sina tjänster på dessa skolor. Planer finns att starta en Masters-utbildning 

i specialpedagogik på SEKOMU och det finns även tankar om att starta kurser på certificate- och di-

plomanivå för att bättre kunna förse grundskolor med lärare utbildade i specialpedagogik. De elever 

som studerar på SEKOMU uppmuntras att i sina blivande arbeten verka för att även grundskolorna ska 

få ta del av specialpedagogisk kompetens. Flera av de studerande har efter avslutade studier fått arbete 

på distriktsnivå. Enligt en av lärarna på SEKOMU har detta ibland inte setts med blida ögon från andra 

anställda på samma nivå. De har känt sig hotade av dessa nyutexaminerade studenter som kommer 

med nya idéer. Han ansåg dock att detta var en mycket viktig uppgift för universitetet att verka för en 

förändrad syn på elever med särskilda behov i Tanzania. För att möta grundskolans behov har univer-

sitetet anordnat en- och tvådagarskurser för att förmedla kunskap i specialpedagogiska frågor till van-

liga grundskolor
20

. 

Specialpedagog/-lärarutbildning i Sverige 

I Sverige kan man efter avslutad lärarutbildning samt minst tre år som verksam lärare välja mellan 

flera olika specialpedagogiska grenar (matematik, svenska, språk- skriv- och läsutveckling, synskada, 

                                                     
19 SEKOMU – www.sekomu.ac.tz   

20 Kurserna har varit gratis för kursdeltagarna och sponsrats av SEKOMU i samarbete med sponsorer från 

Europa och USA. 

http://www.sekomu.ac.tz/
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dövhet och hörselskada, utvecklingsstörning samt grav språkstörning). Utbildningen är på 1,5 år men 

kan läsas på halvfart i tre år. Man kan även välja att i stället läsa två år (fyra år på halvfart) för en Mas-

tersexamen (Högskoleverket, 2012 och Stockholms universitet, 2012). Påbyggnaden i specialpedago-

gik bygger på den grundutbildning man har. Om man är lågstadielärare kommer man alltså att som 

speciallärare i första hand att arbeta på lågstadiet där man har sin grundutbildning. 

6.7. Några utmaningar i den tanzaniska skolan 
Det finns många utmaningar för skolan i ett utvecklingsland som Tanzania där pengar alltid är en 

bristvara. Invånarantalet ökas ständigt med en ständig utbyggnad av skolan som följd. Skriftspråklig 

förmåga är något som inte förvärvas automatiskt och skolan har ansvaret att skapa gynnsamma förut-

sättningar för inlärningen. Kumburu (2011) har i sin avhandling listat fem skäl till att det i Tanzania, 

trots en hög andel barn som inte lär sig läsa och skriva i grundskolan. 

Den första orsaken, som skolan inte kan påverka, är barnens hemförhållanden som i många fall inte 

förbereder barn för skriftspråket. Antalet analfabeter i föräldragenerationen är stort vilket gör att för-

äldrar har små möjligheter att hjälpa och stötta barnen i skolarbetet. I Ngoroshos undersökning (2011) 

i en av Tanzanias fattiga regioner visade det till exempel sig att 60-70 procent av skoleleverna inte 

hade en enda bok hemma. 

Den andra orsaken som Kumburu listar är de stora klasserna. Klassrum gjorda för cirka 45 elever an-

vänds för klasser på upp mot 100 elever vilket bland annat innebär att i många klassrum sitter eleverna 

trångt i de skolbänkar som finns. Vissa skolor är av låg kvalitet och möbler fattas. 

Den tredje är att skolpengen som går till skolorna inte räcker till (a. a.). När skolavgifterna togs bort 

fick skolorna i stället en slags skolpeng för varje inskrivet barn. 20 procent av skolpengen avsattes för 

reparationer av skolan resten används till skolmaterial och läromedel (Uwezo, 2010). Skolpengen sat-

tes till 10 US-dollar men det har varit stora problem att få ut dessa pengar till skolorna och det har 

varit svårt för skolorna att planera på grund av förseningar i utbetalningen och en osäkerhet i hur 

mycket pengar skolan skulle få (Rajani, 2009). Summan var inte ens till att börja med tillräckligt stor 

och på grund av inflationen får skolorna i genomsnitt ut drygt fyra dollar per läsår (Claussen & Assad, 

2010). I dagens pengavärde skulle detta motsvara ca 27 kronor. I den svenska skolpengen ingår lärar-

löner och ofta även lokaler. I en av Stockholms kranskommuner låg skolpengen 2012 på 52 700 kro-

nor för årskurs 1-5 och på 62 000kr för årskurs 6-9. Om man räknar med att cirka 15 procent går till 

lokaler och 65 procent till löner återstår i Sverige 10 540 respektive 12 400kr per elev till skolmaterial 

och läromedel
21

. Som en följd av att skolorna i Tanzania inte har tillräckliga medel för läromedel 

måste flera elever dela på böckerna. De officiella siffrorna säger att det i genomsnitt går tre elever på 

en bok (URT, 2006). Kumburu (2011) presenterar siffror som säger att det snarare är sju elever per 

bok. I skolan innebär det att barnen har små möjligheter att vara delaktiga i läsandet av texter. De får 

även problem att göra hemläxor när det inte finns böcker så att det räcker åt alla. 

Den fjärde orsaken som Kumburu tar upp är att det finns för få lärare. De lärare som finns har dessu-

tom svårt att motivera sig på grund av bland annat låga löner, för lite läromedel och stor arbetsbelast-

ning på grund av de stora klasserna (Davidson, 2007). 

                                                     
21 Uppgifterna kommer från en förvaltningsekonom ansvarig för grundskolan i en av Stockholms kommuner. 
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Den femte anledningen till låga skolprestationer och en låg kunskapsnivå i den tanzaniska skolan är, 

enligt Kumburu (2011), dålig undervisning och dåliga bedömningsmetoder. De flesta lärare i Tanzania 

är inte vana vid att reflektera över sitt arbete och vad som händer i klassrummet (Wedin, 2004). De 

saknar kunskap om olika sätt att bedöma elevernas kunskaper (Akyeampong et al., 2011). Kunskap 

behövs om hur man kan använda sig av diagnostisk, fortlöpande och formativ bedömning av elevers 

läsning och skrivning samt hur man ingriper konstruktivt när enskilda elever har svårigheter att lära 

sig läsa (a. a.). Läsförmåga lärs ut utan meningsfull övning i läsning och skrivning (Kumburu, 2011). 

Eleverna lyssnar på läraren och skriver av från svarta tavlan. I många skolor får eleverna samma 

undervisning oberoende av förkunskaper. Undervisningen fokuserar på att lära sig utantill för att klara 

av tester och prov och inte på att lära sig läsa och skriva som ett verktyg för livet. Eleverna lär sig 

väldigt lite på detta sätt. 

Det finns inte några mätverktyg för att bedöma läsförmågan i den tanzaniska grundskolan. Kumburu 

menar att det utan sådana tester är svårt att identifiera lågpresterande elever, speciellt i de stora klasser 

som lärare i Tanzania har, och därmed blir det svårt att ge rätt stöd till de elever som skulle behöva 

det. De prov som görs i Tanzania inriktar sig inte på hur eleverna kan tillämpa sina kunskaper och 

färdigheter utan snarare på att komma ihåg och återge vad läraren sagt under lektionerna (a. a.). En 

annan anledning till att elever får svårt att lära sig läsa och skriva är det faktum att många elever har 

dåliga kunskaper i kiswahili vid skolstarten (Ngorosho, 2011). Läs- och skrivsvårigheterna leder sedan 

till att eleverna får svårigheter i alla ämnen. 

7. Resultat 

Detta kapitel är uppdelat i två delar. I den första redovisas de policydokument som ligger till grund för 

Tanzanias skola. Fokus ligger på de två planerna PEDP I och PEDP II som har dominerat arbetet un-

der 00-talet. I den andra delen ligger fokus på lärarnas upplevelser och förståelse av läs- och skrivsvå-

righeter. Resultatet från intervjuer med lärare i Tanzania samt svaren från både de tanzaniska och de 

svenska enkäterna redovisas. 

7.1. Tanzanias styrdokument 

I Tanzania är det regeringens uppgift att ge alla människor lika och tillräckliga möjligheter till utbild-

ning i alla skolformer och på alla nivåer (URT, 2010b). Utbildningsministeriet, the Ministry of Educat-

ion and Vocational Training (MoEVT) är ansvarigt för utbildningssektorn, inklusive yrkesutbildning-

ar, i Tanzania. Alla läroplaner och kursplaner för förskola, grundskola, sekundärskola och lärarutbild-

ning är utarbetade av Tazania Institute of Education (TIE) som är en underavdelning till MoEVT. I 

Tanzanias grundlag, som ratificerades 1977 och som med åren har ändrats och fått olika tillägg, beto-

nas att varje medborgare har rätt att få tillgång till den utbildning han eller hon själv väljer och till den 

nivå hans eller hennes förmåga räcker till (URT, 2010b). 

7.1.1. Utbildningen påverkas av internationell skolpolitik - 90-talet 

Under 1990-talet och framåt påverkades utbildningspolitiken av den internationella skolpolitikens 

fokusering på ”En skola för alla” med målet att ha en inkluderande undervisning. 1995 kom ETP (the 
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Education and Training Policy). Samtidigt reviderades den gamla skollagen (The Education Act No. 

25) för att bättre passa ihop med den nya policyn (UNESCO, 2010). ETP fastställde att varje barn har 

rätt till grundskoleutbildning oavsett kön, hudfärg, etnicitet och förmågor. Fokus i ETP låg på naturve-

tenskapliga ämnen samt teknologi och datakunskap men även på att skolan skulle ge goda kunskaper i 

matematik, kiswahili och engelska. En av de större förändringarna mot tidigare var att ETP föresprå-

kade ett elevcentrerat synsätt. Utbildningen skulle utmynna i en vilja att se den egna kulturen och Tan-

zanias utveckling som viktigast (URT, 1995). Landets officiella språk kiswahili är en stark symbol och 

bärare av den tanzaniska kulturen och ett av målen med grundskolans utbildning utrycks på detta sätt i 

ETP; målet är… 

…to provide opportunity and enable every child to acquire, appreciate and effectively use Kiswahili 

and to respect the language as a symbol of national unity, identity and pride (URT, 1995, s. 5). 

1996 kom the Education Sector Development Programme (ESDP). Den reviderades 2001 och 2008 för 

att passa ihop med pågående reformer. ESDP utformades som en övergripande strategi för att avhjälpa 

problem med fragmenterade insatser och främja samarbete mellan parter som finansierar och genom-

för skolutveckling i den tanzaniska grundskolan (URT, 2011a). 

7.1.2. FN:s milleniemål styr skolpolitiken - början av 00-talet 

Medlemsländerna i Förenta Nationerna samt ett antal internationella organisationer antog år 2000 

FN:s milleniemål som består av åtta övergripande mål varav två berör skolan (mål två och tre). Mål 

två är att se till alla barn i världen ska få möjlighet att fullfölja grundskolan
22

. I mål tre, som gäller 

jämställdhet, var målet att lika många flickor som pojkar skulle gå i grundskolan år 2005 och till år 

2015 ska samma sak gälla i alla skolformer (UNDP, FN:s globala utvecklingsprogram, 2012). Tanken 

när millenniemålen antogs var att alla länder, både rika och fattiga, skulle vara med och ta ansvar för 

att målen skulle uppfyllas. De fattiga ländernas ansvar var att bli bättre på att se till invånarnas behov 

och de rika ländernas ansvar var att förbättra handelsvillkoren för de fattiga länderna, öka samt effek-

tivisera biståndet och se till att även fattiga länder fick tillgång till modern teknik (a. a.).  

I december 1999 samlades skolministrar och andra representanter från regeringar i Afrika söder om 

Sahara. Detta var ett förarbete inför världskongressen i Dakar, Senegal, i mars år 2000. Där beslöt man 

sig för att fortsätta att prioritera Utbildning för Alla (Education for All - EFA) och antog en handlings-

plan för uppfyllelse av millenniemålet att alla ska få fullfölja en grundskoleutbildning år 2015.164 

regeringar (bland annat Tanzanias) lovade att uppfylla de sex mål (se bilaga 4) som identifierats till år 

2015. Länderna har gjort handlingsplaner för hur utbildning för alla ska uppnås och länderna samarbe-

tar sedan med Unesco samt bistånds-och frivilligorganisationer för att nå målet. De sex målen kan 

sammanfattas i att ge tillgång till en utbildning av hög kvalitet för alla oavsett funktionsnedsättning, 

kön, socialgrupp mm. FN är genom UNESCO en drivande faktor i arbetet med handlingsplanen som 

kallas the Dakar Framework for Action (UNESCO, 2000). De som antog målen förband sig att ta ett 

gemensamt ansvar så att ”… no countries seriously committed to education for all will be thwarted in 

their achievement of this goal by a lack of resources” (s. 3). 

                                                     
22 Målet mäts med hjälp av tre indikatorer: 1) Antal inskrivna i årskurs 1 i grundskolan. 2) Antal elever som 

fullföljer till och med sista året i grundskolan samt: 3) Antal barn och unga i åldrarna 15-25 år som kan läsa 
och skriva (UNDP, 2007). På engelska är termen för indikator nummer 3 ”literacy” som här definieras som 

förmågan att med förståelse  läsa och skriva, ett kort, enkelt uttalande om vardagslivet på något språk 
(Världsbanken, 2012b). Literacy är dock ett begrepp som inte alltid enbart betyder förmågan att läsa och skriva 

utan som även kan betyda att man har grundläggande kunskaper i matematik (aritmetik) och andra livskun-

skaper (United Nations,2003). 
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År 2000 var ett år då många stora planer antogs. I Tanzania antogs den så kallade Tanzania Develop-

ment Vision 2025 (URT, 2000). Den dåvarande presidenten, Benjamin Mkapa, skrev i förordet att det 

nya århundradet skulle domineras av länder med avancerad teknisk kapacitet, hög produktivitet, mo-

dern och effektiv transport-och kommunikationsinfrastruktur samt, inte minst, en starkt kvalificerad 

och initiativrik arbetskraft. Han menade att om Tanzania skulle kunna vara en aktiv deltagare i den 

globala utvecklingen av det tjugoförsta århundradet måste landet hitta sätt att förbättra och stärka alla 

dessa områden. För att få till stånd social och ekonomisk utveckling menade Mkapa att ett förändrat 

sätt att tänka var nödvändigt. Han såg framför sig ett folk med visioner och tävlingsinstinkt och ut-

bildning ansågs vara medlet för en sådan förändring:  

Education should be treated as a strategic agent for mindset transformation and for the creation of a 

well educated nation, sufficiently equipped with the knowledge needed to competently and competi-

tively solve the development challenges which face the nation. In this light, the education system 

should be restructured and transformed qualitatively with a focus on promoting creativity and prob-

lem solving (URT, 2000). 

En plan för lärarutbildningen kom år 2001 som ett försök att översätta utbildningspolitiken i handling 

(the Teacher Education Master Plan - TEMP). Planen omfattar frågor som förvaltning och administra-

tiva strukturer, finansieringsmekanismer, läroplansfrågor och utvärderingsmetoder (URT 2001b). 

Den stora utbildningsplanen PEDP (Primary Education Development Program) sjösattes i början av 

år 2002 och var ett samarbete mellan Tanzanias regering, den Holländska regeringen och Världsban-

ken (Världsbanken, 2010). Handlingsprogrammet var ett försök att bryta ner målen som formats i ETP 

från 1995, ESDP från 1997 samt Tanzanias Utvecklingsvision 2025 (Tanzania Development Vision 

2025) till uppnåeliga mål som även var i överrensstämmelse med millenniemålen och handlingsplanen 

från Dakar (URT, 2006). PEDP:s mål var att bygga ut skolan i Tanzania så att alla skulle ha tillgång 

till en grundskoleutbildning samt att öka kvaliteten i utbildningen (Världsbanken, 2010). I och med att 

den nya planen vann laga kraft avskaffades också skolavgifter i grundskolan vilket gjorde det enklare 

för de fattigaste i landet att få gå i skolan och på så sätt minskade den sociala utslagningen (a. a.). An-

talet inskrivna i skolan steg snabbt från 53 procent år 2000 till mer är 97 procent år 2009 (Svenska FN-

förbundet, 2012). Rajani (2009) menar att det är de allra mest utsatta barnen, till exempel föräldralösa 

barn och barn med funktionshinder, som fortfarande inte fått möjlighet att gå i skolan. Direkta bidrag 

utbetalades genom PEDP till grundskolor för inköp av läromaterial, till exempel böcker (Världsban-

ken, 2010). 2004 upphörde Världsbankens ekonomiska stöd till PEDP men handlingsplanen fortsatte 

att gälla fram till 2006 nu finansierad främst med statens egna medel kompletterad med andra bi-

ståndsgivare (a. a.). 

Under åren med PEDP I hände det mycket positivt i den tanzaniska skolan (URT, 2006). Grundsko-

lans läroplan och kursplaner reviderades. Bok per elev-kvoten ökade från en bok per 20 elever till en 

bok per tre elever. Nästan 3000 skolor byggdes och många underkvalificerade lärare vidareutbildades. 

Andelen elever som klarade slutproven i grundskolans sista år ökade från 29 procent år 2001 till 62 

procent år 2005 (år 2006 hade andelen som klarade slutexaminationen stigit till 70 procent men sedan 

dess har andelen legat omkring 50 procent). Andelen elever som fortsatte att studera efter grundskolan 

ökade från 22,4 procent till 61,8. 

Ett problem med PEDP I var att den i första hand fokuserade på en expansion av skolan och inte på 

kvaliteten i undervisningen (trots att även kvalitativa mål fanns). I skolan fanns fortfarande för få lä-

rare varav många hade ingen eller undermålig utbildning. Målet var att en lärare skulle undervisa 40 

elever men snittet låg kvar på 52 elever i slutet av 2006 (a. a.). Under de första åren, innan skolbygg-

nationen kommit igång och snabbutbildade lärare kom ut i skolorna, var läget på vissa ställen katastro-
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falt med överfulla klassrum (klasstorlekar på upp till 200 elever eller mer kunde förekomma) och lä-

rare som utan extra betalning fick jobba dubbla skift (Sumra, 2003). Lärarutbildningen förberedde inte 

lärarna på ett bra sätt inför läraruppdraget och i förskola och grundskola var många lärare fortfarande 

obehöriga (URT, 2006). Många lärare hade inte kunskap om de nya läroplanerna. Fortfarande fanns 

för få skolbyggnader och av dem som fanns var många i dåligt skick, Även möbler och toaletter var i 

dåligt skick. Förskola erbjöds inte till alla barn trots beslut på att en tvåårig förskola skulle inrättas. 

Barn med särskilda behov fick inte sina rättigheter tillgodosedda med till exempel tillrättalagda läro-

medel och alternativa verktyg. 

7.1.3. Nya planer mot millenniemålen – mitten av 00-talet 

2007 blev det dags för PEDP II som gällde för åren 2007 till 2011. Målet med PEDP II var att satsa på 

kvaliteten i utbildningen och att fortsätta jobba på att nå målen med PEDP I. Särskild uppmärksamhet 

skulle ägnas åt att se till att föräldralösa och andra barn i svårigheter (till exempel gatubarn, flickor 

som blivit tidigt gravida, barn från fattiga familjer, barn med funktionshinder med flera) fick gå i sko-

lan. Eftersom det fortfarande var stora brister i kvaliteten på undervisningen i grundskolan skulle 

PEDP II fokusera än mer på detta. I PEDP II tas för första gången barn med särskilda behov upp som 

ett särskilt område att arbeta med. Den stödjer sig på Salamancadeklarationen där en inkluderande 

undervisning förordas. Målet i PEDP II är att alla barn med särskilda behov ska få en plats i förskola 

och grundskola alternativt i speciella skolor. För att skolorna ska kunna ta emot dessa elever ska det på 

varje skola finnas minst en lärare med specialpedagogiska kunskaper. Den ordinarie lärarutbildningen 

ska ge lärarna kunskap om hur de ska kunna identifiera barn med särskilda behov. I skolorna ska det 

finnas tillgång till den utrustning som de inkluderade eleverna behöver (a. a.). PEDP II var även ett 

svar på ”the National Strategy for Growth and Reduction of Poverty” (NSGRP) vars syfte var att ge-

nom god kvalitét i utbildningen ge förutsättning för minskad fattigdom (URT, 2005b). Inte heller 

PEDP II har fullt ut lyckats nå de mål som satts upp även om förbättringar i skolan finns (TEN/MET, 

2008). Till exempel har den förändring som skrevs fram i de nya läroplanerna om ett mer interaktivt 

och elevcentrerat förhållningssätt till undervisningen haft svårt att nå fram till lärarna. Fortfarande 

finns för få läroböcker och många läroböcker har för dålig kvalitet. Både den tanzaniska staten och de 

rika länder i världssamfundet som varit med och skrivit på Dakar-förbundet om en skola för alla till år 

2015 har enligt TEN/MET (2008) avsatt för lite pengar för att målen ska kunna nås.  

Läroplan och kursplaner förändras 

Kritik mot den läroplan och de kursplaner som gällde före år 2005 menar att dessa var gammaldags 

och utgick från en ineffektiv pedagogik (Akyeampong et al, 2011). I de flesta klassrum är en lärarcen-

trerad undervisning, där undervisning varit liktydigt med föreläsande, förhärskande. Eleverna har en 

passiv roll och uppgiften i klassrummet är att memorera fakta och sedan deklamera dem för läraren. 

Frances Vavrus (2009) som under ett läsår arbetade som gästföreläsare på en lärarhögskola i Tanzania 

menar att det inte är helt självklart att de sociokulturella värderingar som numera dominerar i den väs-

terländska undervisningen, och som via krav från biståndsgivare nu införts i den tanzaniska läropla-

nen, fungerar i den tanzaniska skolan. Det gamla undervisningssättet behöver reformeras men ef-

tersom de tanzaniska lärarna har en helt annorlunda arbetssituation än de västerländska lärarna både 

vad gäller antal elever i klassen och gällande läromedel är frågan, menar Vavrus, hur vi kan utveckla 

det traditionella sättet att undervisa till exempel med inslag av elevcentrerade arbetssätt utan att kräva 

att den tanzaniska skolan helt ska byta perspektiv (a. a.). Westin (2010) menar att utvecklingen av nya 

undervisningsmetoder bör utföras av beslutsfattare, lärare, lärarutbildare och lingvister i samarbete. 

Att okritiskt kopiera exempel från andra sammanhang (till exempel västerländska skolor) bör undvi-

kas. 
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Tanzania har i den nya läroplanen och i de kursplaner som kom 2005 gjort ett försök att röra sig mot 

en socialkonstruktivistisk och elevcentrerad undervisning där fokus ligger på att utveckla förmågor 

och färdigheter (Akyeampong et al, 2011). De examensprov (Primary School Leaving Examination - 

PSLE) som eleverna ska klara av är dock fortfarande utformade för att mäta memorerad kunskap och 

detta gör det svårt för lärare som vill utveckla sin undervisning då de känner att de måste se till att 

eleverna lär sig det som kommer på proven (Vavrus, 2009). Skolorna tävlar numera om vilken skola 

som har det bästa resultatet och det kan vara en anledning till att ”undervisning till provet” har ökat 

(Rajani, 2009). Själva provet har utvecklats under 00-talet mot att kräva mindre problemlösningsför-

måga. En förskjutning har gjorts mot att göra kiswahili (som eleverna känner relativt väl) mer utslags-

givande, jämfört med vetenskap och matematik (där eleverna tenderar att få dåliga resultat). Rajani 

menar att det var på grund av detta som resultaten höjdes vid examensproven så snabbt i början på 00-

talet (a. a.). 

Kursplanerna är mycket detaljerade. För varje årskurs finns ett schema där 7-11 områden som ska ingå 

i undervisningen beskrivs (URT, 2005a). Varje område har sitt specifika mål, strukturer och ordförråd. 

Metodförslag ges och även förslag på vilken utrustning som ska användas. Antal lektioner som ska 

ägnas åt varje område anges samt hur testning av elevernas kunskaper för området ska gå till. I Tanza-

nia hävdar rektorer och inspektörer att en bokstavlig tolkning av kursplanerna är nödvändig (Akyeam-

pong et al., 2011) trots att det i kursplanen betonas att undervisningsmetoderna bara är förslag (URT, 

2005a). Att fokus enligt läroplan och kursplaner nu ska ligga på att utveckla förmågor tycks ha svårt 

att få genomslagskraft i skolan. Rajani hävdade 2009 att det då fortfarande inte syntes några föränd-

ringar på lärar- och skolnivå. Ett problem han framförde var att så kallade experter framställt läropla-

nerna men att det nya förhållningssättet inte förankrats i den verklighet som finns i den tanzaniska 

grundskolan. 

… in too many cases people fail to do the right thing not because they do not know what to do and 

how to do it, but because the prevailing institutional dynamics do not demand such action, or may 

even work against change (Rajani, 2009, s. 10). 

Rajani menar att reformer i skolsystemet inte kommer till stånd förrän innevånarna i Tanzania, förstått 

vikten av förändringen och börjat arbeta för en sådan förändring (a. a.). 

Plan för informations- och kommunikationsteknik i skolan 

En plan för användande av informations- och kommunikationsteknik kom 2007 (Information and 

Communication Technology Policy for Basic Education 2007). Den inriktades på att nå målen för 

utbildningsprogrammen ETP och PEDP och syftar till att främja förvärv och lämplig användning av 

informationsteknik i alla skolformer. Policyn var tänkt som en språngbräda för att öka kvalité och 

resultat i utbildningen (URT, 2007a). Utbildningsminister Margaret Simwanza Sitta skriver i förordet 

att det är Tanzanias plikt att förbereda sina barn så att de kan dra nytta av och bidra till landets ut-

veckling i informationsåldern: 

Tanzania cannot afford to overlook the importance of information and communication technology 

(ICT) for improved access, equity, quality and relevance of education. In our inter-connected world, 

knowledge and information are becoming corner stones for the development of a society, as is the 

ability to communicate. It is our duty to prepare our children so that they can benefit from and con-

tribute to our country´s development in the information age. We must therefore take advantage of the 

full range of ICTs, from radio and mobile telephony to computers and the Internet, to build the foun-

dation for a well educated and learning knowledge society (URT, 2007a, s 1). 

I planen har man särskilt tänkt på att barn med särskilda behov ska få tillgång till informationstek-

nologi. “The Ministry recognizes the importance of ensuring that people with special needs get access 
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to adequate ICT facilities” (a. a., s 13). I policyn trycker man på att skolans arbetssätt i och med den 

nya tekniken kommer att förändras och bli mer elevcentrerad och att lärarens funktion måste förändras 

från att ha varit föreläsande till att få en mer handledande roll. “The use of ICT will require adjust-

ments to more learner-centered and interactive teaching methods, thus redefining the role of the 

teacher as a facilitator”. 

7.1.4. En inkluderande undervisning förordas - omkring år 2010 

I “the National Strategy for Inclusive Education 2009-2012” (URT, 2009) poängteras de inkluderande 

värden som Education For All-rörelsen befäste i Salamanca 1994. Eftersom andelen “dropouts” (barn 

som slutar skolan i förtid) inte har minskat, repetition av årskurser fortfarande är mycket vanligt och 

undervisningskvaliteten fortfarande är ett problem menar författarna att en inkluderande undervisning 

måste införas i högre grad för att stärka de barn som av olika skäl är extra sårbara. Målen för strategin 

är att: 1) alla handlingsplaner för skolan ska vara genomsyrade av ett inkluderande synsätt. 2) under-

visning och lärande ska svara mot elevernas behov, 3) pedagogisk stöd ska finnas tillgänglig för alla. 

4) lärarnas förmåga till en inkluderande undervisning ska öka och 5) elevernas delaktighet i undervis-

ningen ska öka.  

2010 reviderades ETP och samtidigt fortsatte arbetet med ytterligare revideringar. Under 2012 har 

man i Tanzania väntat på en ny reviderad utgåva av Education and Training Policy. Den finns ännu 

inte tillgänglig på Utbildningsministeriets hemsida men en version på kiswahili finns tillgänglig på 

TAN/MET:s hemsida (URT, 2012b). Policyn syfte är att ge allmänna riktlinjer för hela utbildnings-

sektorn med särskild tanke på globala och tekniska aspekter. Kortfattat redogörs för hur inkludering av 

funktionshindrade ska ske i den tanzaniska skolan. Staten lovar i detta dokument att se till att skolan är 

en hälsosam plats där det finns tillgång till rent vatten, mat och elektricitet (a. a.). 

7.2. Enkäter och intervjuer 

I detta avsnitt redovisar jag de svar jag fått i mina intervjuer och enkäter. Jag har valt att använda en-

kätens frågor som en stomme där jag lägger till kommentarer och reflektioner från mina intervjuer i 

Tanzania. Enkäterna har besvarats av 10 tanzaniska lärare och 13 svenska. Jag har intervjuat lärare i 

fyra tanzaniska grundskolor, två anställda på en specialskola för blinda och gravt synskadade barn 

samt sex anställda på SEKOMU, varav två var nyutexaminerade speciallärare. Eftersom de flesta in-

tervjuerna inte spelades in har jag inte kunnat ta med så många citat från dem. De citat som finns med 

är i stort sett alla från de intervjuer jag genomförde på universitetet där jag kunde spela in intervjuerna. 

Eftersom jag inte har intervjuat några lärare i Sverige bygger de redovisade resultaten enbart på de 

enkätsvar jag fått. Detta gör att beskrivningen av situationen i Sverige inte är lika utförlig som den 

tanzaniska. 

7.2.1. Informanterna 

Utbildning och ålder 

Av de lärare som besvarat enkäten i Tanzania var 6 av lärarna män och 4 kvinnor. Alla hade en tvåårig 

lärarutbildning i botten. Den yngsta av lärarna var mellan 25 och 35 år. Sex var mellan 35 och 45 år. 

Två var mellan 45 och 55 år och en var mellan 55 och 65 år. En av lärarna hade arbetat som lärare 1-5 

år. Fyra av lärarna hade arbetat 5-15 år. Två lärare hade arbetat 15-25 år. Två hade arbetat 25-35 år 

och två hade arbetat 35-45 år. 
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I mina intervjuer, alla i Tanzania, har jag inte alltid frågat om respondenternas ålder. I några fall har 

jag frågat om utbildning och hur länge de arbetat. Min bedömning är att jag intervjuat yngre lärare än 

dem som har svarat på enkäterna. Flera av dem hade gått snabbutbildningen av lärare som var på ett 

år. Alla de som svarade på enkäten hade gått den tvååriga utbildningen. Detta kan bero på att jag inter-

vjuat lärare på landsbygden (dit nyutexaminerade lärare ofta blir skickade) och att enkäterna besvarats 

av lärare i staden. Av de grundskolelärare jag intervjuade var de flesta kvinnor medan de flesta de 

anställda på SEKOMU var män.  

De svenska lärarna hade, med ett undantag, längre utbildning än de tanzaniska. Undantaget hade en-

bart 1,5 års lärarutbildning. Genomsnittet låg på 2,8 år. Lärarna var i ungefär samma ålder som de 

tanzaniska lärarna och hade arbetat ungefär lika länge som lärare. Samtliga svenska lärare var kvinnor. 

Den yngsta läraren var mellan 25 och 35 år. Sex lärare var mellan 35 och 45 år. Två lärare var mellan 

45 och 55 år och fyra lärare var mellan 55 och 65 år gamla. Tre av de svenska lärarna hade arbetat som 

lärare i 1-5 år, Sex personer hade varit lärare 5-15 år, tre hade varit lärare i 35-45 år och två hade varit 

lärare i 45-55 år. 

Uppfattning om lärarutbildningen 

Av de tanzaniska lärarna var tre stycken nöjda med den utbildning de fått i läs- och skrivutveckling. 

Sju stycken upplevde att de fått för lite utbildning i hur de ska jobba med elever som får problem med 

läs- och skrivinlärningen. En av de två speciallärarna uppskattade att de under lärarutbildningen talat 

en eller ett par veckor om barn med särskilda behov. Han ansåg inte att detta var tillräckligt för att 

kunna möta de olika behov som barn i den vanliga grundskolan har. 

De svenska lärarna (som alla, bland annat, undervisade i ämnet svenska) var inte heller nöjda med den 

utbildning de fått i läs- och skrivpedagogik. Elva av de 13 lärarna menade att de inte hade fått veta 

tillräckligt för att på bästa sätt kunna stödja eleverna i läs- och skrivutvecklingen. Två tyckte att de 

hade fått en adekvat utbildning inom detta område. 

7.2.2. Flerspråkighet 

Antal elever per klass 

I Tanzania varierade antalet elever hos de lärare som besvarade enkäten mellan 40 och 85 med ett 

medel på 57 elever per klass. I de skolor jag besökte låg medeltalet högre. Inte någon klass hade under 

50 elever och flera hade upp emot 80 elever. Att lärarna som besvarade enkäten hade något mindre 

klasser kan bero på att de lärare som fick besvara enkäten arbetade på skolor som låg i en stad där 

skolorna ligger tätare än på landsbygden. 

I Sverige varierade klasstorleken mellan 18 och 32. Medeltalet var 24 elever. I de största klasserna vet 

jag att två lärare var anställda vilket gjorde att de ofta kunde dela klassen. Om man räknar med detta 

blir det ännu färre elever per lärare. 

Andel flerspråkiga elever 

I de tanzaniska klasserna beräknade lärarna att mellan 35 och 90 procent hade ett annat modersmål än 

kiswahili. I medeltal hade alltså 73 procent ett annat modersmål. I Sverige är variationen större. Där 

varierade det mellan 1 procent och 90 procent. I medeltal var 26 procent av eleverna flerspråkiga.  

Åtta av tio lärare i Tanzania menade att elevernas kunskaper i kiswahili (som grupp) var goda vid 

skolstarten och två av tio menade att deras kunskaper var dåliga. En av de lärare jag intervjuade upp-
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skattade att ungefär hälften av eleverna på hennes skola inte alls kunde kiswahili då de började i för-

skoleklass. En av de två speciallärarna menade att det fortfarande fanns elever som blandade moders-

målet och kiswahili i talet men att de i skrift klarade av att använda sig av enbart kiswahili när de bör-

jade sekundärskolan. I Sverige menade sju av 13 lärare att de flerspråkiga eleverna hade goda kun-

skaper i svenska, fyra av 13 lärare menade att deras kunskaper var dåliga och en hade ingen åsikt. 

Hur klarar de flerspråkiga eleverna läs- och skrivinlärningen? 

Trots att de tanzaniska lärarna menar att deras elever har goda kunskaper i kiswahili upplever sju av 

tio lärare att de flerspråkiga eleverna, som grupp, har svårare med läs- och skrivinlärningen. En av de 

grundskolelärare jag intervjuade i Tanzania berättade att det vanliga på hennes skola var att man i 

förskoleklassen visserligen undervisade på kiswahili men att man hela tiden översatte till det språk 

som talades i regionen. I årskurs ett och två fortsatte man att vid behov översätta men från och med 

årskurs tre räknade man med att eleverna skulle förstå kiswahili. De två speciallärarna menade att de 

flerspråkiga elevernas bristande kunskaper i kiswahili fortfarande påverkade eleverna när de började 

sekundärskolan. I sekundärskolan påverkade det både i kiswahili och i engelska. Framförallt är det 

dock uttalet som påverkas och inte förmågan att skriva menar speciallärarna. Den språkliga politiken 

att använda sig av engelska i alla högre utbildning har enligt en av lärarna på specialpedagogutbild-

ningen en inverkan även på universitetsnivå. Han menade att det ibland kunde vara problem även för 

honom att hitta de rätta orden på engelska: ”…I’m missing the words. You know, English being my 

third language. You think it in vernacular, you put it in Kiswahili, then in English…”. 

I Sverige där de flesta lärarna också uppskattade de flerspråkiga barnens kunskaper i svenska som 

goda är det tio av tretton som tycker att det är svårare för den gruppen elever att lära sig läsa än för de 

elever som har svenska som modersmål. Två tycker inte att det är svårare för dem än för andra och en 

har ingen åsikt. 

7.2.3. Några begrepp 

Eftersom jag inte hade erfarenhet av vilka begrepp som var kända och använda i Tanzania ville jag 

försöka ta reda på om vilka begrepp som lärare i Tanzania använder och förstår. Jag hade därför en 

fråga i enkäten där jag listade ord och där de fick fylla i om de hört talas om dessa begrepp eller inte. 

På detta sätt blev det dessvärre inte så tydligt hur de hade förstått orden. Begreppen jag frågade om 

var: språkstörning, dyslexi, kompensatoriska hjälpmedel, fonologisk läsning, ortografisk läsning, spe-

ciallärare/specialpedagog samt talsyntes.  

Kända begrepp i Tanzania 

Det visade sig att de flesta av dessa begrepp var okända i Tanzania. Hälften av de tanzaniska grund-

skolelärarna hade hört talas om språkstörning och alla hade hört talas om speciallärare. Övriga begrepp 

var nya för dem. I mina intervjuer noterade jag snabbt att de flesta av de begrepp jag hade med i enkä-

ten var okända och därför blev det så att jag koncentrerade mig på att fråga om vad de visste om läs- 

och skrivsvårigheter och dyslexi. I intervjuerna med de två speciallärarna kunde man se att de var säk-

rare på de begrepp jag frågade om trots att de inte hade berört läs- och skrivsvårigheter och dyslexi i 

sin utbildning mer än vid ett par lektionstillfällen. Eftersom jag i den intervjun kunde ställa följdfrågan 

hur de förstått begreppen fick jag veta att dessa två inte heller hade helt klart för sig vad begreppen 

betydde. Stamning tycks till exempel vara ett av de kännetecken som de som har hört talas om dyslexi 
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har lagt på minnet
23

. Läraren som undervisat den kurs på SEKOMU där dyslexi kortfattat tas upp (två 

till tre lektioner i utbildningen används till att diskutera dyslexi) ansåg att stamning var ett av tecknen 

på dyslexi (elever som stammar kan ju ha svårt att läsa högt, menade han). 

Den ene av dessa två speciallärarna hade klart för sig alla de begrepp jag frågade om förutom kompen-

satoriska hjälpmedel och ortografisk läsning. Den andre var säker på betydelsen av språkstörning, 

dyslexi och specialpedagog medan han förklarade att han hade hört talas om fonologisk och ortogra-

fisk läsning men att han hade glömt bort betydelsen av begreppen. Begreppen kompensatoriska hjälp-

medel och talsyntes var nya för honom. I samtalet märkte jag att de båda hade kommit i kontakt med 

vissa kompensatoriska hjälpmedel, som till exempel Braille-maskinen som de blinda och synskadade 

använder, men att själva ordet var nytt för dem. Datorer som kompensatoriska hjälpmedel är fortfa-

rande en framtidsvision för dessa speciallärare.  

Kända begrepp i Sverige 

De svenska lärarna hade hört talas om betydligt fler av begreppen jag frågade om men även i dessa fall 

vet jag förstås inte om de bara har hört talas om begreppen eller om de kan förklara dess betydelser. 

Begreppet kompensatoriska hjälpmedel var nytt för en lärare, fonologisk läsning var nytt för två lärare 

och sju lärare hade inte hört talas om ortografisk läsning. Övriga begrepp hade alla svenska lärare hört 

talas om. 

7.2.4. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

I frågan om begrepp svarar alla tanzaniska lärare att de inte hade hört talas om dyslexi. I mina inter-

vjuer har jag fått samma bild. De få som hört ordet kunde inte säga vad det innebar. En av universitets-

lärarna bekräftade denna bild. Han sa: ”It (dyslexia) is still a new disability actually. And that is why it 

hasn’t been developed to be taught as a cause or to be taught as a full topic (at the university). It is 

still new”. En annan av universitetslärarna menade att lärare vet vad läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

är men att situationen med de stora klasserna gör att de inte har möjlighet att hjälpa elever med dessa 

svårigheter: ”Teachers know. And they are being confronted. Some of them do the most they can do to 

help these students. If the help is not enough it might be because of class size”. 

Är läs- och skrivsvårigheter ett vanligt samtalsämne bland lärare? 

I de svenska lärarrummen talas det mycket om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi (tolv av 13 

svenska lärare uppger att man talar om detta ofta). I enkäten säger hälften av de tanzaniska lärarna att 

man ofta talar om läs- och skrivsvårigheter bland lärarna. Att det inte tycktes lika vanligt att prata spe-

cifikt om läs- och skrivsvårigheter behöver dock inte bero på att lärarna inte bryr sig om elever med 

läs- och skrivproblem utan mer på att det begrepp som används i Tanzania, slow learner, är vidare och 

innefattar fler kategorier av elever.  

De två intervjuade speciallärarna menade att de när de undervisade i sekundärskolan inte talade om 

läs- och skrivsvårigheter med varandra i lärarlaget. De menade att det berodde på att eleverna kan läsa 

och skriva när de kommer till sekundärskolan. En orsak till detta kan enligt speciallärarna vara att de 

som kommer till sekundärskolan är de som i någon mån har lyckats med sin skolgång och tagit sig 

vidare dit via det statliga examensprovet. Speciallärarna menade också att om eleverna kan avkoda så 

kan de i den åldern också förstå vad de läser: ”What they read they understand…to the level of se-

                                                     
23 Även i en av de två uppsatser på kandidatnivå som skrivits på SEKOMU tog man upp stamning som ett krite-

rium för dyslexi. 
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condary school. They know how to read”. Vid enstaka tillfällen kan dålig handstil och problem med 

stavning diskuteras samt om elever har svårt att läsa högt på grund av stamning. 

Andel elever med läs- och skrivsvårigheter 

De tanzaniska lärarna uppger att mellan 15 och 89 procent av eleverna i deras klasser har läs- och 

skrivsvårigheter. Medel ligger på 42 procent. De två speciallärarna uppskattade att när eleverna kom-

mit upp till sekundärskolan har ca 10 procent av eleverna fortfarande svårigheter med stavningen. I de 

svenska uppskattar lärarna att mellan 1 procent och 25 procent har läs- och skrivsvårigheter (medel 11 

procent).  

I mina intervjuer har jag talat med flera lärare som säger att de inte kan ta hänsyn till alla elever helt 

enkelt på grund av att de är så många. I en av mina intervjuer fick jag veta att Tanzania tidigare haft en 

bestämmelse om att skolan var skyldig att se till att alla elever klarade av grundskolan men att denna 

regel nu var borttagen. I Tanzania talar man om ”slow learners” vilket alltså, i Tanzania, kan inbegripa 

alla elever som av någon anledning har svårt att hänga med i undervisningen
24

. I mina samtal med 

lärare i grundskolan diskuterade vi om det fanns elever som kunde räknas som ”snabba i tanken” men 

ändå hade svårt att läsa och skriva. Flera av lärarna kunde vittna om att de hade sådana barn i klassen.  

Dyslexi i Tanzania 

Diagnosen dyslexi är inte en diagnos man kan få i Tanzania. Det finns enligt en av lärarna på 

SEKOMU inga psykologer som utför tester och sedan ställer en dyslexidiagnos. Ändå kryssade hälften 

av lärarna i att elever kan få det. Eftersom alla dessa också kryssat i att de inte hört talas om begreppet 

dyslexi får jag anta att de missförstått frågan. Alla svenska lärare har kryssat i att elever på deras skola 

kan få diagnosen dyslexi. 

En av de lärare på SEKOMU som jag intervjuade ville poängtera att även om man inte använder ordet 

dyslexi så vet lärarna mycket väl vad det är. Han menade att man undviker att använda ordet dyslexi 

för att man inte vill förvirra föräldrar; ”When we are dealing with families, we don’t use big concepts 

that will confuse them”.  

Orsaker till läs- och skrivsvårighetyer/dyslexi 

Orsaker till läs- och skrivsvårigheter kan vara av olika slag. I enkäten fick respondenterna fylla i vil-

ken uppfattning de har om orsakerna till läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det var möjligt att kryssa i 

flera svar och även att ge en alternativ förklaring. De tanzaniska lärarna hade lite olika åsikter: Tre av 

tio ansåg att dyslexi är ett medfött handikapp, en ansåg att dyslexi är medfött men att elever även kan 

få läs- och skrivsvårigheter på grund av skolans arbetssätt. Tre ansåg att elever får läs- och skrivsvå-

righeter som ett resultat av skolans arbetssätt, tre ansåg att elever får läs- och skrivsvårigheter för att 

de inte anstränger sig tillräckligt mycket. En lärare ansåg att de tre första orsakerna stämde in (medfött 

handikapp, pga skolans arbetssätt samt lata elever) och en lärare ansåg att alla utom den första orsaken 

var rätt (pga skolans arbetssätt, lata elever samt att elever inte är tillräckligt intelligenta). Denne lärare 

hade även en egen förklaring till läs- och skrivsvårigheter vilket var att elever får problem på grund av 

att deras familjer inte hjälper dem att läsa. De två speciallärarna på SEKOMU ansåg att eleverna får 

läs- och skrivproblem på grund av skolans arbetssätt. De menar att lärare ofta ger en för dålig språklig 

                                                     
24 I Engelskspråkiga länder skiljer man på slow learners som är generellt långsammare i all inlärning (och har 

ett IQ på mellan 70 och cirka 100) och barn med specific learning impairment/disabilities som har en normal 

eller ännu högre IQ men som har svårigheter inom ett speciellt område (till exempel Mackay, 2013). 
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grund och att många är alltför stränga och därför gör elever rädda. En annan orsak de nämner är att det 

är för många barn i klassen för att lärarna ska hinna hjälpa alla optimalt. 

De svenska lärarna har alla tagit till sig de forskningsrön som säger att dyslexi är ett medfött handi-

kapp. Alla utom en har valt detta alternativ. Den som inte hade valt det första alternativet hade valt det 

andra, att det är skolans arbetssätt som orsakar läs- och skrivsvårigheter. En lärare har valt att förutom 

det första alternativet lägga till att elever får läs- och skrivsvårigheter om de läser för lite. En annan har 

kryssat för tre alternativ (medfött handikapp, p.g.a. skolans arbetssätt samt att elever inte är tillräckligt 

intelligenta). Denna lärare har dessutom skrivit till ”hjärnskada och sjukdom” med Downs syndrom 

inom parentes. 

7.2.5. Hur skolan kan hjälpa barn med läs- och skrivproblematik 

De två speciallärarna på SEKOMU berättade att den vanligaste åtgärden för att hjälpa barn i behov av 

särskilt stöd i Tanzania är att anordna extra undervisning efter skoltid. Läraren väljer då ut de elever 

som han eller hon tycker ska komma till denna undervisning. Undervisningen är obligatorisk för de 

elever som valts ut. Denna undervisning bygger mycket på frivillighet hos läraren. I anslutning till 

vissa skolor finns organiserad privatundervisning som föräldrar får betala för. 

Det är mycket tydligt att de tanzaniska lärarna inte har tillgång till så mycket tekniska hjälpmedel som 

de svenska. På den öppna frågan i enkäten om hur skolan kan hjälpa barn med läs- och skrivsvårighet-

er svarar lärarna att skolan kan ge eleverna fler övningsuppgifter, hitta fler speciallärare, använda 

handdockor och spegel, ge eleven extra tid, ge extra tid för läsning samt att använda sig av speciella 

metoder för att hjälpa eleven att lyckas. 

Anpassning av undervisningen 

Tre av de tio tanzaniska lärare som besvarade enkäten menade att det var möjligt att anpassa andra 

ämnen än kiswahili för elever som har problem med läs- och skrivinlärningen. Alla dessa tre ansåg att 

eleven kunde få lärarens anteckningar av läraren eller en annan elev. En av dem menade att eleven 

även kunde få annan hjälp av sina kamrater. I mina samtal på de fyra grundskolorna diskuterade vi 

detta mycket. Att ge eleven lärarens anteckningar eller låta en annan elev vara ”sekreterare” för att en 

elev som skriver långsamt ska få med sig lektionens anteckningar tyckte några av lärarna verkade okej 

men det är inte något tycks förekomma regelbundet och några av de intervjuade lärarna menar att det 

är på gränsen till fusk: ”alla ska ha samma förutsättningar”. 

Anpassning av prov 

Vi diskuterade även mycket kring om det kan vara okej att låta barn som har läs- och skrivsvårigheter 

göra prov i andra ämnen än kiswahili (historia, samhällskunskap, fysik m.m.) muntligt för att dessa 

elever ska få visa vad de kan utan att stupa på att provet är skriftligt. Detta tycktes vara en ny tanke 

(ingen av dem som besvarade enkäten tyckte att det var möjligt) men några lärare i mina intervjuer 

menade att detta skulle kunna vara möjligt för läxförhör och interna prov. En av de intervjuade lärarna 

uttryckte att det faktiskt skulle kunna vara barns rättighet att få visa vad de kan på något annat sätt. 

Någon invände att det skulle kunna vara att lura eleven eftersom de slutliga proven alltid är skriftliga. 

För många av lärarna tycktes det vara nästan omöjligt att tänka sig att man skulle kunna visa vad man 

kan på något annat sätt än genom att skriva det ”det man inte kan skriva ner, det kan man inte…”. 

Numera är det främst läsförmågan som kan vara stötestenen i de avslutande proven i årskurs sju ef-

tersom alla frågor i alla ämnen har flera svar som man väljer bland. Man behöver bara sätta ett kryss 

för att besvara frågorna. Att tänka sig att läsa frågorna i dessa prov högt för en elev räknas som fusk. 
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Eleven måste själv ta sig igenom provet. Det är dock tillåtet att under provet fråga om enstaka frågor 

man inte har förstått. Vi diskuterade även om det var möjligt att ge elever extra tid och även där me-

nade lärarna att i de prov man själva har är det möjligt men i de som är gemensamma för hela landet är 

det svårt att förändra förutsättningarna för vissa elever. En av universitetslärarna tyckte att man myck-

et väl kunde ha muntliga prov och läxförhör men ansåg att det var ett problem med avslutande proven 

som inte gick att anpassa efter olika elever. ”In terms of methodology and within the classroom, yes, 

you can do that for what you call the continous assessment, But when it comes to the final which 

comes from the state… No, you can not”. 

Kompensatoriska hjälpmedel 

Ingen av de tanzaniska lärarna tar upp datorer som kompensatoriska hjälpmedel. Detta beror förstås på 

att det på skolorna inte finns några datorer. Inga av de skolor jag har besökt har haft en dator. I inter-

vjuerna kom det fram att det inte är möjligt att få använda dator som skrivhjälpmedel i skolan ens om 

man hade en egen. En lärare har i enkäten svarat att det är möjligt att använda dator i skolan. Samme 

lärare svarar att han inte vet om elever skulle kunna få använda dator hemma för en hemuppgift. Öv-

riga svarar att det inte är tillåtet att använda en dator hemma till läxläsning. Speciallärarna menar att 

det inte skulle vara tillåtet för en elev att ta med sig en bärbar dator till skolan om familjen har en men 

att det skulle kunna vara möjligt att få tillåtelse att använda den för en hemuppgift. Den ene specialpe-

dagogen var dock noga med att poängtera att det är viktigt att eleverna klarar av att skriva för hand 

eftersom de i testsituationer måste klara av det. Två lärare i enkätstudien menar att det finns kompen-

satoriska hjälpmedel i deras skola. För att precisera vad de tänker på nämner de att användandet av ord 

och bilder respektive bilder och riktiga objekt. Båda dessa två hade dock fyllt i att de inte hade hört 

begreppet kompensatoriska hjälpmedel tidigare. 

Hur ser det ut i Sverige? 

De svenska lärarna upplever att de har fler möjligheter att hjälpa elever och många skriver om tekniska 

hjälpmedel; kompensatoriska hjälpmedel/tekniska hjälpmedel till exempel dator, Smartboard, hjälp 

från datatek, bibliotek, datorprogram (till exempel Stava Rex, Lexia) och appar till surfplattor, talsyn-

tes, hjälpa eleven komma igång med datorn, talböcker, inläst material och CD-skivor (Daisy), munt-

liga redovisningar/prov, sekreterare vid behov, olika läsinlärningsmetoder (Tidig Intensiv Läsinlärning 

- TIL, Fonomix, ordbildmetod), speciallärarhjälp och andra extra resurser, läsgrupper och annat små-

gruppsarbete samt läxhjälp. 

Av de svenska lärarna ansåg alla utom en att andra ämnen kan anpassas för elever med läs- och skriv-

svårigheter och de exempel de tar upp tangerar de förslag som getts ovan. Flera säger att elever kan få 

kopior på lärarens anteckningar, göra prov muntligt, och använda dator med stavningsprogram och 

talsyntes. Några nämner att få läshjälp, användande av läspennor, talböcker, inlästa läromedel och 

Smartboard i klassrummet som sätt att anpassa undervisningen. I Sverige menar alla att datorer är 

tillåtna som hjälpmedel för läsning och skrivning och att läxor kan göras på dator vid behov. En av de 

svenska lärarna har kryssat i att det inte finns kompensatoriska hjälpmedel på skolan. Alla övriga me-

nar att eleverna har tillgång till sådana hjälpmedel. 

Hjälp avspeciallärare i Tanzania 

På frågan om lärarna har möjlighet att få stöd av en specialpedagog i sitt arbete hade tre lärare i Tan-

zania fyllt i att de inte har möjlighet till detta medan de övriga hade fyllt i att de har det. När frågan 

preciserades till att gälla direkt hjälp för barn med läs- och skrivproblem var det tre lärare som svarade 
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att eleverna kunde få sådan hjälp. De två speciallärarna menade att det i stort sett inte finns några ut-

bildade speciallärare ute i de vanliga grund- och sekundärskolorna. På de fyra skolor jag besökte fanns 

det inga speciallärare och i intervjuerna kom det fram att detta var något de saknade. De hade aldrig 

hört talas om någon med ett sådant jobb som jag som arbetar i en ”vanlig” skola med ”vanliga” barn. 

Speciallärare var för dem lärare som arbetade på specialskolor med blind, döva eller förståndshandi-

kappade barn. 

Hjälp av speciallärare/-pedagog i Sverige 

I de svenska skolorna var specialpedagoger/-lärare vanliga. Alla utom en hade möjlighet att få stöd av 

speciallärare eller specialpedagog. Alla utom en lärare (inte samma som i förra fallet) menade att det 

fanns speciallärare eller specialpedagoger som kunde jobba direkt med de elever som behövde extra 

stöd i sin läs- och skrivinlärning. Eftersom jag vet lite om de skolor där enkäten delades ut vet jag att 

på en av dessa skolor var de tillfälligt utan specialpedagog men att man sökte en ny. 

7.2.6. Läxläsning 

Åtta av tio tanzaniska lärare gav läsläxor till sina elever. Nio av tio gav dem skrivuppgifter i läxa. I 

Sverige gav alla lärare eleverna läsläxor. Tio av 13 lärare gav sina elever skrivläxor. 

Om läxorna inte blir gjorda 

I Tanzania svarade de flesta lärare (sju av tio) att de skulle straffa eleverna om de misslyckades med 

att göra sina läxor. Tre av dessa lärare ville även ha ett samtal med föräldrarna om läxläsningen. En 

lärare skrev att han skulle ge eleven en chans till att göra läxan, en skulle ge eleven mer hjälp och en 

svarade inte på frågan. I intervjun med de två speciallärarna fick jag en mer nyanserad blid. Det första 

som troligen händer är att läraren frågar varför läxan inte blivit gjord och att eleven därefter får en ny 

chans att göra den. Blir den trots detta inte gjord får eleven ett straff som till exempel kan vara att plöja 

för hand på skolans åkermark. Händer ingenting ändå skulle ärendet lämnas över till skolans ”disci-

pline teacher” som skulle få ta tag i det. Enligt de två speciallärarna skulle denne lärare om igen kalla 

föräldrarna till ett möte för att diskutera hur de kan arbeta för att eleven ska göra sina läxor. I en av 

mina intervjuer med grundskollärare talade vi om bestraffningar i skolan. Denne lärare menade att det 

fanns många lärare som använde sig av det tillåtna antalet spörapp som straff för att läxor inte blivit 

gjorda
25

. 

I Sverige talade man mer om att hjälpa de barn som hade svårt med läxläsningen. Tio av tretton lärare 

skriver att skolan erbjuder läxhjälp, en skrev att man diskuterar med kollegor och föräldrar hur man 

ska göra, en menar att man får anpassa läxan efter elevens förmåga och en skrev att man låter eleven 

göra läxorna på dator. En av de svenska lärarna, som inte hade arbetat som lärare så länge, hade inte 

stött på problemet ännu. 

7.2.7. Hänsyn till funktionshinder i betyg och skriftliga omdömen 

För att förstå hur det tanzaniska skolsystemet arbetar för att stödja elever med särskilda behov ställde 

jag i enkäten två frågor om hur man i betygssättning och omdömen kan ta hänsyn till elevers funkt-

ionshinder. Den första frågan var till för att förklara vad jag var ute efter och löd: Finns det möjlighet 

                                                     
25 Andra anledningar till spöstraff var enligt samma källa till exempel att ha ogiltig frånvaro eller ha sexuella 

relationer under skoltid (hålla handen, skriva kärleksbrev). 
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att i betygssättning och omdömen ta hänsyn till elevers funktionshinder (till exempel i idrotten för en 

elev som har ett rörelsehinder)? 

Jag insåg sedan jag kommit till Tanzania att det var en svår fråga att svara på för de tanzaniska lärarna 

eftersom de inte sätter betyg. Det är alltid de avslutande proven som gäller. Trots detta har tre av tio 

svarat att det går att ta sådana hänsyn, sex har svarat att man inte kan det och en har inte svarat alls. De 

två speciallärarna svarade att det inte går. Möjligen skulle detta kunna vara möjligt på en specialskola 

för funktionshindrade barn. 

Av de svenska lärarna sa åtta av 13 att det var möjligt att ta sådana hänsyn, två menade att det inte 

gick och tre sade sig inte behöva ta ställning till detta då de inte satte betyg. 

Följdfrågan, som för mig var den intressantaste löd: Finns det möjlighet att i betygssättning och om-

dömen ta hänsyn till elevers läs- och skrivsvårigheter? 

I Tanzania svarade hälften att det var möjligt medan hälften svarade att det inte var det. De två speci-

allärarna menade att det inte är möjligt i grundskola och sekundärskola. Där är det resultatet på provet 

som gäller. De menade dock att på universitetsutbildningarna på SEKOMU skulle det kunna vara möj-

ligt att ta sådana hänsyn. 

Åtta av de svenska lärarna menade att man kan ta sådana hänsyn vid betygssättning och omdömen. 

Fyra menade att man inte kan göra det. 

7.2.8. Om eleverna inte når målen 

Vad händer om eleverna inte når målen för årskursen? I Tanzania tycks de tre första alternativen på 

enkäten vara ungefär lika vanliga (eleven fortsätter till nästa årskurs, eleven fortsätter till nästa årskurs 

och får mer stöd under nästa läsår samt eleven får gå om årskursen). En hade förutom de två första 

alternativet kryssat för att eleven får sluta skolan och en hade inte svarat på frågan. En av speciallärar-

na sa att det tidigare varit så i sekundärskolan att en elev fick gå om ett år men att eleven sedan fick 

sluta om han eller hon misslyckades igen. Han tror sig veta att det kommit en lag på att de ska få gå 

vidare även om de misslyckas på proven och då få mer hjälp (vilket han trodde helt rätt i). 

De svenska lärarna har nästan alla (elva av 13) kryssat i att eleverna fortsätter till nästa årskurs med 

mer stöd i kombination med olika andra alternativ. Det enda alternativet som ingen kryssat i var att 

eleven får sluta skolan. En lärare hade skrivit att eleven får gå vidare till nästa årskurs med mer hjälp 

och förtydligat med att eleven kommer att utredas, få ett åtgärdsprogram där rätt till stöd i form av till 

exempel dator står med. 

Vem bär ansvaret? 

På frågan hur man upplever att institutionen skolan ser på elever som har misslyckats i sin läs- och 

skrivinlärning svarade sex av tio lärare i Tanzania att skolan misslyckats med sitt uppdrag. Tre menade 

att det är lärarna som misslyckats. En menade att föräldrarna har misslyckats. Två menade att det är 

eleven som har misslyckats. En av de två speciallärarna sa att skolan som institution inte kan uttrycka 

att det är föräldrarna som bär ansvaret för misslyckanden men att det är vanligt att lärare gör det. 

I Sverige låg betoningen på att skolan hade misslyckats med sitt uppdrag. Nio av 13 menade att detta 

är skolans hållning. Tre menade att lärarna får vara med och ta på sig misslyckandet med skolan. Ingen 

menade att föräldrar och elever har del i misslyckandet. Några lärare hade alternativa åsikter: en me-

nade att ingen har misslyckats om alla har gjort allt de kan och att kraven kan vara för höga för vissa 
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barn och de andra menade att skolan ser på läs- och skrivsvårigheter som ett handikapp och att ingen 

kan lastas för detta. 

7.2.9. Hinder och möjligheter i undervisningen 

Den sista flervalsfrågan i enkäten var: Hur ser du på dina möjligheter att hjälpa elever som behöver 

stöd i läs- och skrivutvecklingen att nå kursplanernas mål? Jag hade översatt möjligheter med ”ability” 

vilket jag tror gjort att lärarna i Tanzania tolkat frågan på ett sätt som jag inte menat. Ability är inte 

bara kopplat till möjlighet utan även till förmåga och begåvning och de tanzaniska lärarna har en god 

tilltro till sin egen förmåga även om de är realister och inser att de inte kan göra allt de vill med de 

förutsättningar de har. De tanzaniska lärarna svarade därför att de har ”good ”(sex stycken) eller ”very 

good” (tre stycken) ”ability”. Den ene av de två speciallärarna menade att om han bara fick 20 nybör-

jarelever så hade han goda förutsättningar (ability) för att hjälpa dem att lyckas med sin utbildning. 

Den andre ansåg att han hade mycket goda möjligheter att hjälpa eleverna eftersom han gått en bra 

utbildning som gett honom bra verktyg att använda i undervisningen. Det som ställer till det är den 

dåliga undervisningsmiljön med för många elever per lärare och för få böcker menade han. 

De svenska lärarna var lite mer tveksamma till vilka möjligheter de hade att hjälpa de elever som be-

höver extra stöd men lite över hälften ansåg ändå att de hade goda eller mycket goda möjligheter. En 

lärare upplevde att hennes möjligheter var mycket dåliga, tre tyckte att de var dåliga, två att de varken 

hade dåliga eller goda möjligheter, sex ansåg att de hade goda möjligheter och en lärare tyckte att hon 

hade mycket goda möjligheter. 

Hinder för undervisningen i Tanzania 

Läromedelsbrist 

De hinder som de tanzaniska lärarna nämnde för att lyckas med undervisningen var; för få läroböcker 

och andra läromedel (sju lärare), inga speciallärare med specialitet inom området språk (en lärare), för 

lite tid (en lärare), för många elever och för få lärare vilket medför att varje lärare får undervisa för 

många lektioner (en lärare) samt dålig skolmiljö (en lärare). En av de intervjuade lärarna berättade att 

hon räknade med att om hon har 60 elever i klassen så hinner hon bara med att titta på vad 30 av dem 

håller på med under en lektion. Den andra hälften får hon försöka prioritera under nästa lektion. 

Resursbristen var ett problem som kom upp i många sammanhang. En av universitetslärarna formule-

rade detta så här: ”We are interested in seeing that students learn. But they can not learn if they don’t 

have the resources, if the material is not there…”. I mina intervjuer i de fyra grundskolorna tog man 

bland annat upp de täta ändringarna i läroplanen som ett hinder för undervisningen. Ny läro-

plan/kursplan innebär att de inte kan ha samma läromedel eftersom slutproven kommer att ändras och 

om man då använder de gamla böckerna kommer eleverna inte att klara proven. Detta gör att de behö-

ver köpa in nya böcker och eftersom det är dyrt så kan de inte köpa in så många per klass. 

Brist på kunnande hos lärare 

En av de anställda jag intervjuade på SEKOMU menade att lärare ofta är dåligt förberedda då de går in 

för att hålla en lektion. De utgår från det läromedel de har och gör ofta misstag. Misstag går dock inte 

att erkänna, menar min respondent, eftersom man som lärare inte får förlora ansiktet inför eleverna. 

Jag blev själv vittne till en sådan händelse i ett klassrum där en matematiklärare räknade övningsex-

emplet på tavlan fel och aldrig, trots uppmaningar från en annan lärare som såg felet, förklarade för 

eleverna vad som blivit fel. 
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En av mina informanter på SEKOMU menade att ett annat problem i skolan är att elever inte tillåts 

och/eller uppmuntras att ställa frågor vilket gör eleverna passiva och hindrar dem i sin utveckling. En 

annan av SEKOMU:s lärare menade att ett hinder för undervisningen är att alla ska stöpas i samma 

form och att avslutningsproven inte tar hänsyn till elevers olikheter: 

”In the developing countries we seem to pattern a system straight forward without moving to the right 

or to the left, without recognizing that there are people who have disabilities. Therefore everybody is 

expected to be in the same line. And that is a problem. (…) Both those who have already been diag-

nosed as having problems and those who have not, the normal, they are given the same questions and 

they are supposed, expected to, perform at the same level”. 

För många elever 

En annan av de universitetslärare jag intervjuade menade att de största hindren är för många elever och 

för dålig utrustning. ”When you have a lot of students it is hard for you to do what you know you 

should do”. Han menade att när lärarna kom från utbildningen var de väl förberedda och motiverade 

men att de mötte en verklighet som gjorde det i stort sett omöjligt att undervisa på det sätt de ville och 

att de då förlorade modet. ”We have devoted teachers. We have them. But, the ministries are not doing 

enought for the teachers. That is the point”. Även de två speciallärarna menade att det största hindret 

är det stora antalet elever som gör individualisering så gott som omöjligt. I en och samma bänk trängs 

fyra elever. Det gör att de har dåligt om plats för sina skrivhäften och får svårt att skriva. Vissa grund-

skolor har inga bänkar utan eleverna får sitta på golvet och skriva. Bristen på böcker gör att det till 

exempel är svårt att genomföra läsövningar. 

Arbetssättet 

Det arbetssätt som används i skolorna är också ett problem menar speciallärarna. Lärare använder sig 

av fråga/svar-pedagogik. Läraren frågar och hela gruppen svarar. Ofta används retoriska frågor som: 

Är ni med? Där klassen förväntas svara ett enhälligt: Ja! Men så är det förstås inte, menar en av speci-

allärarna, hälften av eleverna är inte alls med på noterna egentligen utan har bara lärt sig att hänga med 

när klassen ska svara gemensamt. 

Några lärare tog upp att de saknar frihet i sitt arbete som ett hinder. De måste följa de mycket detalje-

rade kursplanerna för att eleverna ska ha en chans på proven. På skolan finns vanligtvis bara ett exem-

plar av kursplanerna. Ändå förväntas lärare kunna kursplanerna och kunna redogöra för dem vid en 

inspektion. Eftersom lärarna inte har tillgång till kursplanen på ett enkelt sätt utgår de vanligtvis från 

de läromedel de köpt in som ska följa kursplanerna. 

Policydokument och verklighet går ej ihop 

Den andre specialläraren betonade att de officiella policydokumenten inte alltid hjälper till. Han anser 

att det står mycket i dem som sedan inte kan genomföras i verkligheten: ”We talk… but if there is no 

money…”. Han menade att det är en utmaning för samhället att inte bara prata (skriva policydoku-

ment) utan att också vara beredd att skjuta till pengar för att realisera planerna så att eleverna kan få 

den hjälp de behöver. En av lärarna på SEKOMU ansåg också han att det stora problemet var att gå 

från tanke till handling: ”Yes, we have policys... excellent policys. But the problem is implementation”. 

Samme lärare menade att det är viktigt med en öppen dialog där alla är fria att säga sitt. Han uttryckte 

att det är ett problem att de personer som har fått en hög position på ministerierna är rädda att tappa 

den om de lyssnar på andra. Nu när studenter från SEKOMU kommer ut i arbete och vissa hamnar på 

höga positioner känner sig de som funnits där sedan tidigare hotade. Han menade att de tycker att de 

vet bäst: ”That is what people in the ministries think, (that) they know everything…and that is not 
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right”. En av de intervjuade grundskolelärarna menade att befolkningsökningen i Tanzania var ett stort 

problem för landet och för skolan. Han menade att man måste få ner antalet barn per familj för att 

bromsa den befolkningsökning som gör att skolsystemet hela tiden är underdimensionerat.  

Hinder för undervisningen i Sverige 

I Sverige skriver många av lärarna om att de saknar tid att hinna med alla elever och de behov de har 

(sex lärare). Att använda sig av alternativa metoder kräver enligt en lärare extra mycket tid. Någon 

säger att tidsbristen beror på all dokumentation som numera ska göras i skolan. Brist på resurser tas 

upp av två lärare. En lärare skriver att ett problem är att man i skolan inte får: ”tillåta barn att vara 

olika, ha olika inlärningstakt, olika intelligens – alla ska klara allt samtidigt”. En lärare tar upp att 

hemmen har svårt att hjälpa sina barn, en annan att det finns elever som ”saknar en inre motor att vilja 

lära sig läsa och skriva”. En lärare menar att kommunens politiker är okunniga och att det därför fat-

tas beslut som inte är bra för skolan. 

Hur lärarna i Tanzania arbetar för att komma över hindren 

Två av lärarna i Tanzania ansåg att det inte var möjligt att göra något åt de hinder i undervisningen 

som de hade tagit upp. Dessa två hade skrivit upp bristen på undervisningsmaterial som det största 

hindret. En annan lärare menade att man kunde göra eget material genom att använda sig av sådant 

som finns i omgivningen. Den lärare som tagit upp att det största hindret var för många elever och för 

få lärare menade att ett sätt att överkomma det hindret var att undervisa även på helgerna. Ett sätt att 

hjälpa elever i behov av stöd skulle enligt en lärare vara att ge dem många extra lektioner. De två spe-

ciallärarna hade likartade åsikter. En av dem sa att läraren behöver ge dem mer tid och den andra sa att 

extra lektioner var en väg att gå. Att prata med föräldrarna och göra dem uppmärksamma på att de 

behöver hjälpa sina barn mer var också viktigt. Detta är något som även kommit fram i mina intervjuer 

på grundskolorna. Ett sätt att hjälpa eleverna skulle också kunna vara att hitta material i naturen (till 

exempel sand eller lera). Den ena specialpedagogen menade att man kan låta elever arbeta i grupper 

och att det då var viktigt att det var läraren som valde ut grupperna så att det inte blev ”kompisgrup-

per”. I grupperna skulle sedan eleverna kunna stödja varandra. Man skulle också kunna ge några ele-

ver möjlighet att få i uppdrag att gå till biblioteket menar han. Även i enkätstudien kom det fram några 

saker de tycker är genomförbara i undervisningen; grupparbete skulle kunna vara ett arbetssätt som 

skulle kunna gynna elever med läs- och skrivproblem, att arbeta med elever enskilt, ändra arbetssätt 

(till exempel genom att byta idéer med andra lärare) för att förbättra sin undervisning, ge olika arbete 

till olika elever (individualisera), repetera lektioner, använda en lektion till att undervisa eleven i det 

som behövs, undervisa långsamt, undervisa metodiskt (steg för steg), hjälpa elever på ledig tid (till 

exempel med läsning), ge eleven fler läsuppgifter samt ha högläsning i grupp. En av de intervjuade 

lärarna berättade att han föreslagit att lärarna på hans skola skulle kunna lära av varandra. Han menade 

att en lärare som var extra duktig på ett ämne kunde samla de andra i grupper där man kunde diskutera 

ämnesspecifika frågor och på så sätt skulle alla få ett slags fortbildning på ett ganska enkelt och billigt 

sätt.  

Hur lärarna i Sverige arbetar för att komma över hindren 

De svenska lärarna tycks ha ganska olika uppfattning om hur stora möjligheter de har att hjälpa sina 

elever. Tre lärare skriver att de är flera vuxna som arbetar i klassen och att detta ger goda möjligheter 

att hjälpa alla. En annan lärare menar att hon har svårt att hinna med sin klass på 27 elever då hon är 

ensam med dem i stort sett hela tiden. Några röster om möjliga sätt att hjälpa elever i de svenska klas-

serna; ge individuella instruktioner, låta eleven använda kompensatoriska hjälpmedel, se till att det är 
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lugnt i klassen (till exempel genom att de jobbar med eget arbete) så att läraren kan koncentrera sig på 

att hjälpa dem som behöver extra stöd, korta stunder av enskild undervisning, intensivträning i peri-

oder med de elever som behöver (ibland utanför elevens ordinarie skolschema) samt att ge individuella 

uppgifter i elevens arbetsschema. En av de svenska lärarna vill trycka på att det är viktigt att få igång 

läsningen tidigt. Det gäller att få upp intresset och därför är det viktigt att hitta texter som passar ele-

ven. Denna lärare menar att för lågstadielärare är det viktigaste att hjälpa eleverna att ”knäcka koden” 

så att eleverna kan läsa med flyt och förståelse. Ja, hon menar att är en samhällsangelägenhet att ele-

verna kan läsa med förståelse och därför är stimulans, stöd och uppmuntran mycket viktigt. 

De svenska lärarna har tagit upp många olika sätt att komma över de hinder som de upplever finns för 

en bra undervisning av elever med svårigheter att lära sig läsa och skriva. Förslagen som ges är: mer 

kompetensutveckling, ta till vara de möjligheter och hjälpmedel som finns, ha god kontakt med elev-

hälsa och skolledning för beslut om handlingsplan, arbeta mera (till exempel på raster), göra sitt bästa, 

skapa mer tid till dem som behöver, göra nivågrupperade läsgrupper, se till att vara flera vuxna som 

hjälps åt, prioritera bättre, jobba för att ge eleverna självförtroendet åter samt att försöka hitta litteratur 

som kan väcka intresse hos eleverna. 

8. Diskussion 

I detta avslutande kapitel kommer jag att visa på de skillnader och likheter som lärare i Tanzania och 

Sverige gett uttryck för när de beskriver sina möjligheter att stödja barn med läs- och skrivsvårigheter. 

Policydokument, intervjuer och enkäter ligger till grund för en diskussion kring situationen i den tan-

zaniska skolan. Några försiktiga förslag på reformer som skulle kunna förändra skolan i Tanzania ges. 

8.1. Hur lärare i Tanzania och i Sverige upplever 
att de kan hjälpa elever med läs- och skrivsvårig-

heter – en jämförelse 

8.1.1. Likheter 

Att jämföra hur lärare i länder som Tanzania och Sverige kan stödja elever med läs- och skrivsvårig-

heter kan tyckas väldigt orättvist. Det är självklart att lärarna har väldigt olika förutsättningar. De tan-

zaniska lärarna har en undervisningssituation som svenska lärare skulle kalla omöjlig. Vad klarar man 

av som lärare i ett klassrum med 70 elever? I en jämförelse av svaren från intervjuer och enkäter i 

Tanzania och i Sverige hittar man dock inte bara skillnader utan även likheter. Lärare i Tanzania upp-

lever (såklart) att de inte har tid för barnen på grund av att de har för få lärare. Trots de stora skillna-

derna i antal elever i klasserna upplever dock även flera av de svenska lärarna att inte heller de har tid 

för alla barn på det sätt de vill och skulle behöva. Bilden i Sverige var dock inte enhetlig på detta plan. 

Några ansåg att de hade tid för alla. Man kunde se att storlek på gruppen och hur många lärare som 

fanns i de svenska klasserna hade stor betydelse för utfallet på denna fråga. En alternativ anledning till 

tidsbristen var för några svenska lärare att den erforderliga dokumentationen tar för mycket tid. 

En annan likhet i lärarnas upplevelser är att de känner att de inte har de kunskaper de behöver. De 

flesta av lärarna i Tanzania tog upp att de inte var tillräckligt förberedda för att kunna hjälpa elever i 
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svårigheter med läs- och skrivinlärningen. Majoriteten av de svenska lärarna ansåg, även de, att de 

hade för lite kunskap i om detta. Ett sätt att stödja de barn som de tanzaniska lärarna förslår är att ge 

dem tid för mer undervisning på eftermiddagarna. Någon lärare föreslår även undervisning på lörda-

gar. Även i Sverige finns det några lärare som tar upp att det skulle kunna gå att ge eleverna extra stöd 

utanför lektionstid på till exempel raster och eftermiddagar. 

Några typer av hinder för undervisningen listades av ett fåtal lärare men det är ändå intressant att no-

tera att det fanns lärare i både Tanzania och Sverige som uttryckte i stort sett samma sak: att det inte 

finns utrymme för olikheter hos barnen i skolan. En annan aspekt på den tanzaniska skolans undervis-

ning är att den är väldigt provstyrd. Styrande prov var inget som togs upp av de svenska lärarna men 

även i Sverige finns en oro över att den senaste tidens större fokusering på bland annat nationella prov 

ska göra att lärare börjar undervisa för proven.  

Flera lärare i Tanzania menar att de policydokument som finns inte är ett stöd för lärare. Lärarna me-

nade att de som beslutade om skolans riktning inte hade kunskap om skolan. En liknande tanke fanns 

hos en av de svenska lärarna som menade att de ansvariga i kommunen inte förstår hur det ser ut på 

skolorna och att de därför tar beslut som inte är bra för skolan. 

8.1.2. Skillnader 

Vad finns det då för skillnader i hur lärare upplever sina möjligheter att undervisa barn med läs- och 

skrivsvårigheter? De hinder som de flesta tanzaniska lärare angav som försvårande av undervisningen 

var, förutom lärarbrist, bristen på läromedel. I Sverige var det dock ingen som angav brist på lärome-

del som ett hinder. Lärarna tycktes uppleva att de har de läromedel de behöver. Lärarna i Sverige har 

även stor tillgång till kompensatoriska hjälpmedel vilket de tanzaniska lärarna inte har. 

I Sverige har man i vanligtvis mycket större möjlighet att få hjälp av speciallärare/specialpedagog om 

man känner behov av stöd i sin undervisning. Detta är inte möjligt i Tanzania eftersom speciallärare i 

allmänhet inte finns i grundskolan och även om det skulle göra det finns det inte några speciallärare 

som har är specialister inom området läs- och skrivsvårigheter. Ett annat hinder, som inte togs upp av 

de tanzaniska grundskolelärarna men av de speciallärare jag intervjuade på universitetet, var arbetssät-

tet i skolorna. Det mycket lärarstyrda undervisningssättet gör att många elever kan gömma sig i mäng-

den och endast ett fåtal elever är verkligen aktiva under lektionerna. Ingen av de svenska lärarna tog 

upp arbetssättet som ett hinder men någon menade att det kunde vara problematiskt att hinna med 

alternativa sätt att undervisa. 

I Sverige menar de flesta lärare att skolan har möjlighet att anpassa undervisningen efter de elever som 

har läs- och skrivsvårigheter. Detta tycks vara mycket svårare i Tanzania. Vissa möjligheter finns att 

anpassa den dagliga undervisningen men eftersom det i slutändan är de statliga proven som avgör och 

det i dem inte är möjligt att anpassa blir det normen från proven som styr i de flesta fall. 

8.1.3. Några reflektioner 

Trots de stora resursmässiga skillnader man ser när man jämför Tanzanias och Sveriges skolsystem 

kan man inte med självklarhet säga att det med alla de resurser som finns i Sverige måste vara lätt att 

vara lärare i Sverige. Kanske upplevs kraven som större? Min upplevelse av de svar jag fått av lärare i 

Sverige och de svar jag fått i Tanzania har varit att lärare i Sverige är mer stressade över att de inte 

hinner med alla elever. I några grupper där de antingen var flera lärare i en förhållandevis stor grupp 

eller hade få elever har lärarna uttryckt att de har goda möjligheter att få tid med alla. Men i de övriga 

upplever lärarna att de har för lite tid. Det kan tyckas paradoxalt när en stor grupp i Sverige oundvikli-
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gen skulle klassas som en mycket liten grupp i Tanzania. I Tanzania upplevde jag att många av lärarna 

hade gett upp. Deras arbetssituation är tuff och de upplever att de får mycket lite stöd av staten. De har 

insett att de aldrig kommer att hinna med att hjälpa alla på ett individuellt sätt och satsar på att få med 

så många som möjligt i den ordinarie undervisningen. Men, det innebär också att de medvetet lämnar 

vissa elever åt sitt öde. Det finns ett mål i Tanzania är att öka kvaliteten i undervisningen men inget 

krav finns på att alla ska bli godkända vilket det ju gör, åtminstone formellt sett, i Sverige. Lärarna 

känner att de har ett personligt ansvar att uppfylla kraven. Kanske är det därför som de svenska lärarna 

upplevs som mer pressade än de tanzaniska? 

8.2. Materiella skillnader och skillnad i utbildning 
ger olika förutsättningar i Tanzania och Sverige 

När man jämför förutsättningar för lärare i Sverige och i Tanzania är det de materiella skillnaderna 

som blir tydligast. Viljan att göra ett bra jobb är stor i båda länderna men de givna omständigheterna 

är mycket olika. Förutom att förutsättningar i resurser och antal elever per lärare är mycket olika för de 

svenska och de tanzaniska lärarna har de tanzaniska lärarna som regel en sämre grund att stå på. Om 

man summerar de år en svensk respektive en tanzanier studerar innan de kan börja arbeta som grund-

skollärare blir det i Tanzania minst 13 år och i Sverige minst 15,5 år
26

. Då kvaliteten i den tanzaniska 

skolan inte är så god kan man dessutom räkna med att den nyutbildade grundskolläraren i Tanzania 

inte fått med sig lika mycket efter sin utbildning som den svenska. Ett problem med lärarutbildningen 

som bland annat Bhalalusesa et al. (2011) tagit upp är att lärarstudenterna behöver få ämneskunskaper 

på kiswahili eftersom de i sekundärskolan läst ämnena på engelska och nu ska kunna undervisa på 

kiswahili. Alltför mycket tid går på detta sätt åt till att studera ämnen i stället för att studera hur man 

ska lära ut dessa ämnen. Att det ser ut på detta sätt gör att det är svårt och tar tid att höja kvaliteten på 

undervisningen i grundskolan i Tanzania. För speciallärare/specialpedagoger ser det ut så att en speci-

alpedagog/speciallärare för grundskolan i Sverige har gått minst 17 år
27

 i skola medan en speciallärare 

för den tanzaniska grundskolan kan ha gått 14 år. De som har gått universitetsutbildningen på 

SEKOMU har i de flesta fall utbildat sig i minst 16 år. 

8.2.1. Förslag till förbättrad lärarutbildningen i Tanzania 

Ett problem med lärarutbildningen som bland annat Akyeampong med flera (2011) tagit upp är att de 

som undervisar på grundskollärarutbildningen ofta inte har undervisat i grundskolan själva. Utbild-

ningen blir på detta sätt inte optimalt anpassad till den verklighet lärarna ska ut till efter sin utbildning. 

Jag anser att en omfattande systemförändring måste till för att lösa detta. För det första anser jag att 

alla lärare ska ha en sexårig sekundärutbildning i botten. Detta skulle göra att alla lärare hamnade på 

samma nivå utbildningsmässigt och att alla skulle ha behörighet att läsa vidare på universitet. Det i sin 

tur skulle medföra att det fanns högutbildade grundskolelärare som till exempel skulle kunna arbeta på 

lärarhögskolorna eller i skoladministrationen på kommun- eller statlig nivå. Det svenska systemet där 

”en lågstadielärare alltid är en lågstadielärare” oavsett påbyggnadsutbildning anser jag i grunden är bra 

och vore något att ta efter för Tanzania. De blivande grundskollärarna utbildas i Tanzania till att un-

dervisa i alla ämnen under hela grundskolan. Detta är en väldigt bred utbildning. Kanske är den för 

                                                     
26 Den svenska lärarutbildningen har nyligen förlängts från 3,5 år till 4 år vilket innebär att en lärare kommer 

att ha en utbildning om sammanlagt 16 år inom kort. 

27 När så småningom lärare med den nyaste lärarutbildningen läser vidare till speciallärare kommer en special-

pedagog/speciallärare i Sverige att ha utbildat sig minst 17, 5 år. 
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bred för att man ska få duktiga lärare på alla nivåer. Under de första skolåren behövs i första hand 

lärare som är duktiga på läs- och skrivinlärning samt i grundläggande matematik och högre upp be-

hövs en utökad kunskap i fler ämnen. Ett förslag skulle kunna vara att dela in grundskolelärarna i års-

kurs F-3-lärare och 4-7-lärare (på sekundärskolenivå kan man dela in lärarna i 1-4-lärare och 5-6-

lärare). Det uppenbara problemet med detta förslag är förstås att det blir dyrt med en sådan reform. 

8.3. Vem bär ansvaret för skolmisslyckanden i 
Tanzania? 

I mina samtal med lärare i Tanzania har jag lagt märke till att lärarna ofta överför ansvaret för att så 

många elever misslyckas i den tanzaniska skolan till de beslutsfattare som bestämmer över skolan. I en 

av de studier som utförts på SEKOMU kom det fram att beslutsfattare (på kommunal nivå) å andra 

sidan menar att lärarna har ett stort ansvar för skolmisslyckanden. Även i de två rapporterna som de 

blivande speciallärarna (Mwanja et al, 2011 samt Bugera et al., 2011) skrev är det tydligt att de i första 

hand anser att det är staten som ska åtgärda kvalitetsbristen i skolan. I de förslag på åtgärder som togs 

upp var övervägande delen riktade till utbildningsministeriet (MoEVT). Det är givetvis helt riktigt att 

beslutsfattarna har det största ansvaret men jag kan tycka att lärare på det sättet frånsäger sig sitt eget 

ansvar. Att de gör det hänger kanske delvis ihop med det hierarkiska system som är påtagligt i Tanza-

nia. Lärare i Tanzania har små möjligheter att påverka sin arbetssituation och i de fall de faktiskt tycks 

ha fått möjlighet till det vågar de ändå inte. Till exempel står det i kursplanerna att förslagen på arbets-

sätt är just förslag och att man kan använda andra metoder. Läroplanen tycks ändå uppfattas av lärare, 

rektorer och inspektörer som ett rättesnöre som ska följas till punkt och pricka. Om en lärare följer den 

plan som är skriven slipper han eller hon ta på sig ansvaret för elevernas misslyckanden vid de avslu-

tande proven. Har man däremot gått utanför planen får man förmodligen ta på sig ansvaret. Därför kan 

det vara en praktisk strategi för lärare att använda sig av kursplanens lektionsförslag. Även om det kan 

upplevas jobbigt att inte ha inflytande. En annan anledning att lärarna ofta följer den gång som är före-

slagen är att de helt enkelt inte vet hur de ska kunna lägga upp undervisningen på ett annorlunda sätt. 

I Tanzania efterlyser man större kvalitet på undervisningen men de flesta tycks vänta på beslut upp-

ifrån för att en förändring ska ske. I den undersökning som Mwanja med flera (2011) genomförde var 

det ingen av lärarna i Tanzania som menade att det kunde bero på undervisningsmetoderna att elever 

hade läs- och skrivsvårigheter. Jag menar att lärarna inte bara ska acceptera att en stor grupp elever är 

”slow learners” utan att de behöver kunskap i olika svårigheter som elever kan hamna i samt få kun-

skap om hur undervisningen kan förändras för att fler ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Lä-

rarna behöver även kunskap kring formativ bedömning så att de kan utvärdera sin undervisning på ett 

sätt som leder till att arbetssätt och metoder förändras. 

I ett system som fortfarande upplevs som hierarkiskt i sin struktur har lärarna inte så stor möjlighet att 

påverka. Detta är en naturlig följd av systemet men blir även en ursäkt till varför man inte försöker 

ändra på saker. I de förslag som studenterna på SEKOMU listade fanns i stort sett bara förslag till hur 

MoEVT (utbildningsministeriet) bör arbeta för att förändra situationen i skolan. Det är förstås mycket 

viktigt att MoEVT ser till att lärarna får reell möjlighet att göra ett bra jobb. Om inte förutsättningarna 

ändras för lärare blir det mycket svårare för lärarna att förändra sin undervisning så att den gynnar fler 

alla elever men om allt ansvar ska tas av utbildningsministeriet tar förändringsarbetet mycket lång tid. 

Utrymmet för att improvisera sin undervisning finns men är inte stort i nuläget, eftersom lärarna styrs 

av de prov som staten producerar. Det är dock inskrivet i läroplanen att undervisningsupplägget är ett 

förslag och lärare skulle kunna hävda sin rätt att inte följa de metodförslag som finns i kursplanen. För 
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att lärare ska våga gå utanför kursplanernas metodförslag krävs dock att de har kunskap i sitt ämne. 

Det har till exempel framkommit i forskning att många lärare i Tanzania har dåliga kunskaper i läs- 

och skrivinlärning (Akyeampong et. al samt Bhalalusesa et al., 2011). Bugera, Mwanja och deras med-

författares (2011) förslag på att skicka ut fler speciallärare i skolorna är naturligvis i grunden bra. Om 

skolorna skulle ha samma antal speciallärare som vi har i Sverige skulle både kunskaperna öka i sko-

lan och fler pedagoger skulle göra att elever skulle kunna få mer individuell hjälp. Problemet är att det 

tar lång tid att utbilda så många nya speciallärare. En ny inriktning på speciallärarutbildningen skulle 

dessutom behövas för att kunna förse skolorna med experter på läs- och skrivproblematik. De nuva-

rande speciallärarna har inte denna kompetens med sig från sin utbildning. Tyvärr tar det väldigt lång 

tid att utbilda dessa nya speciallärare och de elever som går i grundskolan just nu skulle alla ha passe-

rat grundskolan innan ett tillräckligt antal speciallärare finns ute i grundskolan. En snabbare väg att gå 

vore att satsa på att göra lärarutbildningen bättre och att fortbilda de lärare som är ute i skolorna. Lä-

rarna behöver både få en bra teoretisk grund att stå på och metoder som fungerar i den verklighet de 

lever med klasser på 50-80 barn. Kanske kan man använda den teknik som finns och samla lärare till 

exempelvis internetföreläsningar. En annan idé är att utbilda lärare som får anställning som inspiratö-

rer och som kan resa runt i skolor och hålla i fortbildningsdagar. Ett arbetssätt liknande ”learning 

study” eller ”lesson study” skulle också kunna vara en sätt att få fortbildning. Någon med större kun-

skaper (kanske en specialpedagog med specialitet på inlärningssvårigheter) skulle kunna kan leda 

dessa för att få med någon som kan se på undervisningen med nya ögon. 

8.4. Läs- och skrivsvårigheter i Tanzania 

Jag märkte under mina två veckor i Tanzania, och även efteråt när jag läste in mig på litteratur om 

Tanzanias skolsystem, att lärare i Tanzania har förhållande vis lite kunskap om läs- och skrivsvårig-

heter och speciellt om dyslexi. I enkäten frågade jag om begrepp som är ganska vanliga i Sverige men 

som visade sig inte vara vanliga i Tanzania. En anledning kan vara att, som en av universitetslärarna 

sa, man använder andra ord för samma begrepp. Men om man använder ett ganska vitt begrepp som 

”slow learner” finns risken att man inte ser olikheterna hos de barn som hör till den gruppen. Ämnet 

läs- och skrivsvårigheter tycks diskuteras mycket lite under lärarutbildningen. Alltför få lärarutbildare 

har kunskaper om läs- och skrivinlärning och vilka svårigheter elever kan möta i sitt lärande. Det kan 

vara så att några av de begrepp jag frågade efter i enkäten inte används för att man helt enkelt inte talar 

om de företeelser begreppen står för. Andra begrepp, speciellt de som syftar mest till tekniska hjälp-

medel var inte kända för lärarna i Tanzania eftersom datorer fortfarande inte är tillgängliga i skolorna. 

Eftersom specialpedagogutbildningen på SEKOMU fokuserar på elever som har stora fysiska eller 

kognitiva funktionshinder diskuterar man i utbildningen inte mer än vid ett par lektionstillfällen vad 

dyslexi är och hur man kan hjälpa elever med läs- och skrivfunktionshinder. Andra orsaker till läs- och 

skrivproblem hos elever diskuteras inte heller. I ett land som Tanzania där det fortfarande finns för få 

speciallärare med kompetens att ta hand om fysiskt handikappade och elever med stora kognitiva svå-

righeter är det inte så konstigt att det inte finns en specialpedagogutbildning ännu för de elever i den 

ordinarie grundskolan som är i behov av särskilt stöd. Kanske är det helt enkelt så att det är på lärarut-

bildning och i fortbildning för lärare som denna kompetens ska ges till alla. 

8.4.1. Överanvändning av begreppet dyslexi 

I de två studier om dyslexi som utförts av elever på SEKOMU kan man notera att författarna till dessa 

studier talar om läs- och skrivsvårigheter på ett sätt som gör att alla problem med läsning och skriv-

ning tycks hänföras till dyslexi. Ett problem med detta är att det då blir väldigt många elever som räk-
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nas ha ett funktionshinder trots att det är sannolikt att de flesta som har läs- och skrivsvårigheter i Tan-

zania fått det av andra orsaker, och att man i första hand bör göra något åt dessa orsaker. Eftersom 

risker finns med att fokusera på dyslexi som ett medfött funktionshinder så är det kanhända bra att 

ordet dyslexi ännu inte fått fotfäste i medvetandet hos de tanzaniska lärarna. En av de intervjuade uni-

versitetslärarna menade att begrepp som dyslexi kan vara förvirrande för lärare och föräldrar och att 

det är en anledning till att inte använda sig av detta begrepp. I min studie har de tanzaniska lärarna 

angett flera möjliga orsaker till läs- och skrivsvårigheter medan de svenska i så gott som alla fall sa att 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är ett medfött problem. Det kan då bli så att man avsäger sig ansvaret 

för att göra något åt det. Min erfarenhet av den svenska skolan är inte att lärarna har gett upp läs- och 

skrivundervisningen och bara satsar på att ge eleverna kompensatoriska hjälpmedel men en risk finns 

om vi bestämt oss för att dyslexi är en medfödd åkomma att vi slutar försöka hjälpa eleverna och bara 

satsar på kompensation. Detta var också något som de tanzaniska lärarna tog upp när jag berättade om 

de kompensatoriska åtgärder vi si den svenska skolan tar till för att stödja elevens lärande i andra äm-

nen än svenska. I Tanzania, där en väldigt stor procent av elever har läs- och skrivsvårigheter, har den 

största delen av eleverna det troligen av orsaker som inte är dyslexi utan snarare som en följd av dålig 

kvalitet på utbildningen i kombination med hemförhållanden som inte stöder skriftspråksutvecklingen. 

Där skulle en alltför stor betoning på dyslexi som ett medfött funktionshinder kunna medföra att lä-

rare/skolan tar dyslexin som en ursäkt för att dessa elever inte klarar läs- och skrivinlärningen i stället 

för att satsa på en läs- och skrivpedagogik som gynnar alla elever.  

Trots en risk för överanvändning av begreppet dyslexi anser jag att det är viktigt att börja prata om läs- 

och skrivsvårigheter och dyslexi så att lärarna blir medvetna om att läs- och skrivförmåga och intelli-

gens inte nödvändigtvis hör ihop och att väldigt mycket går att göra för att undvika att elever får pro-

blem med läs- och skrivinlärningen. Barn med inlärningssvårigheter är inte en homogen grupp där alla 

har likadana problem. I Sverige talas det mycket om både dyslexi och dyskalkyli som olika varianter 

av specifika inlärningssvårigheter men så är det inte i Tanzania. I Tanzania talar man om alla elever 

med inlärningssvårigheter som ”slow learners” och det är mer eller mindre accepterat att det inte går 

att få med sig alla. Många lärare tycks ha gett upp och anser att det är lärarens ansvar att tillhandahålla 

undervisning och elevens ansvar att ta till sig den. Detta är på ett sätt ett tankesätt som inte är accepte-

rat i den svenska skolan. Samtidigt ska vi inte tro att tankesättet är helt främmande för oss. Det finns 

anledning att fundera på vad som är den allmänna föreställningen (accepterad av samhället) när det 

gäller barn i allmänhet och vad som händer när vi tänker på specifika fall. 

Två tanzaniska forskare (Kumburu, 2011 samt Kalanje, 2011) som studerat i Finland har arbetat fram 

konkreta förslag på hur man skulle kunna hitta de elever som är i riskzonen för att få läs- och skrivsvå-

righeter redan i årskurs ett. Screeningmaterialen är tänkta att kunna användas i stora klasser. Detta är 

naturligtvis lovvärt men det kan vara väl tidigt att göra detta test redan i årskurs ett i ett land där 

många elever har få skriftspråkliga erfarenheter före skolåldern och många inte gått i förskoleklass 

innan årskurs ett. Det skulle kunna bli väldigt många som anses vara i riskzonen. Kumburu har även 

arbetat fram ett interventionsprogram för att kunna intensivträna de elever som man i screeningen 

upptäcker har läs- och skrivsvårigheter. Interventionsprogrammet kan dock bli svårt att använda sig av 

eftersom det förutsätter att det finns nog många lärare för att kunna genomföra det i små grupper. En 

brist i interventionen är att det så tydligt fokuserar på den tekniska sidan av läsning och inte arbetar 

med läsförståelse. Det tycks vara så att man i Tanzania tänker sig att om man klarar av den tekniska 

sidan av läsning en så medför det att man förstår det man läser. Att läsa meningsfulla texter är något 

som ses som mycket viktigt i Sverige. I Tanzania börjar man inte göra det förrän i årskurs tre. 
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8.5. Att tänka på kunskap på ett nytt sätt 

De svenska lärarna skriver om många olika kompensatoriska hjälpmedel. I Tanzania har man inte bör-

jat tänka i de banorna när det gäller barn med dyslexi. Det räknas fortfarande, för de flesta, som fusk 

att kompensera för svårigheter som kan uppstå för eleverna på grund av deras handikapp. När lärarna i 

Tanzania hör talas om de kompensatoriska hjälpmedel som finns i Sverige häpnar de ofta. De tekniska 

hjälpmedlen imponerar mest och de uttrycker att med sådana hjälpmedel så skulle även de kunna 

hjälpa alla elever. Det är dock inte realistiskt att tro att skolorna inom överskådlig framtid kommer att 

få datorer som eleverna kan få använda i grundskolan. Det gör att utmaningen blir att komma på andra 

sätt att kompensera för elevernas läs- och skrivsvårigheter. Det område jag tror skulle kunna vara 

enklast att arbeta med är proven där jag efterlyser en förändrad syn. I Tanzania har man fortfarande 

svårt att se att eleverna skulle kunna visa på ett annat sätt än genom skriftliga prov vilka kunskaper de 

har. Eftersom så många prov är statligt producerade behöver kunskaperna om dyslexi och andra inlär-

ningssvårigheter spridas även bland dem som beslutar om dessa prov. Kanske skulle det även kunna 

vara bra att minska antalet prov som ska genomföras i skolan så att dessa inte behöver vara det enda 

stora målet för lärarna. Så länge allt bygger på att eleverna ska klara de skriftliga proven för varje års-

kurs kommer lärarna att försöka undervisa sina elever så att de ska klara proven. I Sverige håller vi på 

att få ett system av allt fler prov och även här finns risken att lärare börjar ”undervisa för proven” 

(bland annat Jönsson, 2012). 

8.6. Inkludering 

I Tanzania finns det beslut på att man ska ha en inkluderande skola och målet är att alla elever ska gå i 

inkluderande skolor. På ett plan tycks inkludering av elever med funktionsnedsättningar vara accepte-

rat av lärare. De lärare man talar med förefaller dock tala om det som ett begrepp som fortfarande inte 

gäller dem. De har inga elever i den kategori som man i Tanzania förknippar med inkludering i sin 

skola och finns de där så menar man att de är någon annans ansvar. Att inkludering skulle kunna vara 

att se till att alla de elever som finns i klassrummet känner sig inkluderade i undervisningen ligger 

ännu en bit bort i tänkandet hos många tanzaniska lärare. Det finns nästan alltid en grupp elever i 

klassrummet som inte hänger med i undervisningen. Planerna för den inkluderande tanzaniska skolan 

är stora och avsikterna goda men förutsättningarna för att förverkliga planerna är mycket mindre. Sam-

tidigt som man pratar i positiva ordalag om inkludering när det gäller elever med särskilda behov i 

allmänhet blir det lätt så att svaret när man talar om specifika barn eller specifika funktionsnedsätt-

ningar är att göra speciallösningar för dem. Till exempel föreslog de båda studentgrupperna på 

SEKOMU som hade inriktat sig på dyslexi att man skulle inrätta speciella klasser för dessa barn. Detta 

tankesätt har vi kanske inte längre kvar när det gäller dyslexi i Sverige (det är dock inte så väldigt 

länge sedan vi hade ”läsklasser” i Sverige) men när det gäller andra barn med särskilda behov lever 

även vi med att ideal och verklighet inte riktigt går ihop och för vissa grupper av barn är det fortfa-

rande vanligt med särskilda undervisningsgrupper. I Tanzania är det så att i den mån barnen inkluderas 

sker detta oftast spontant som en lösning därför att ingen annan lösning finns (Mmbaga Eurén, 1998). 

Lärarna har inte fått någon särskild utbildning för att ta emot dessa elever och ofta blir de inkluderade 

eleverna bara sittandes längst ner i klassrummet för att ingen har tid med dem (a. a.). Eleverna exlude-

ras i stället för att inkluderas. 



63 

 

8.7. Västvärldens och landet Tanzanias ansvar 

Västvärlden har ett stort ansvar att hjälpa utvecklingsländerna. När millenniemålen antogs lovade de 

utvecklade länderna att stödja utvecklingsländerna. Frågan är dock hur vi ska hjälpa till. Att försöka 

överföra de metoder som vi i västvärlden använder oss av är riskfyllt. Alltför många av de planer som 

skrivits i Tanzania bygger på västerländska tankesätt och förutsättningar. I Tanzania har man inte till-

gång till datorer på skolorna och man kommer inte att ha det inom en överskådlig framtid. Den teknik 

som skulle kunna tänkas komma till användning först är mobiltelefoner som numera är relativt vanliga 

i Tanzania. De flesta av de mobiltelefoner som finns i landet är dock fortfarande vanliga telefoner utan 

fler funktioner än att ringa och skicka SMS. Man måste alltså fundera ut andra hjälpmedel och fram-

förallt förbättra undervisningen så att fler får en reell möjlighet att lära sig läsa och skriva. En föränd-

rad syn på kunskap är särskilt viktig. Egentligen har man redan försökt införa detta i den nya läropla-

nen. Kursplanerna förordar elevaktiva arbetssätt och i bland annat Tanzania Development Vision 2025 

(URT, 2000) menar man att skolsystemet ska utvecklas och ha sitt fokus på att främja kreativitet och 

problemlösning. I ett annat styrdokument trycker man på att läraren ska få en ny roll som handledare i 

stället för föreläsare (URT, 2007a). Vissa av dessa planer har funnits med ett tag men ändå tycks inte 

mycket ha hänt i den tanzaniska skolan. Eleverna i elevundersökningen från 2007 hade inte märkt 

något av dessa nya sätt att undervisa (URT, 2007b) och i mina intervjuer och besök på skolorna la jag 

inte märke till några stora förändringar i den riktningen. Svårigheten är att de statliga systemen inte är 

synkroniserade. Till exempel är de statliga proven utformade främst för att vara lätträttade. Alla svar 

besvaras med ett kryss och det är faktakunskaper som gäller. 

I Tanzania har allt fler tillgång till datorer och det skulle vara bra för lärare med flera om aktuella poli-

cydokument fanns lätt tillgängliga på Internet. Att hitta alla policydokument var inte enkelt även om 

jag till slut hittade de flesta. Vissa gick att hitta via utbildningsministeriets hemsida men några fick jag 

tag i via organisationer som TEN/MET. Läroplaner och kursplaner gick inte alls att få tag på via Inter-

net. Det, menar jag, skulle vara bra för lärarna som behöver ha bra kunskap i vilka regler som gäller 

och vilka intentioner som staten har för skolan om allt skulle finnas samlat på samma ställe på Inter-

net. De skulle då inte behöva vara hänvisade till rektors enda exemplar. Vid läsningen av de planer och 

policydokument som finns i Tanzania går det att förstå varför lärare och andra suckar över dessa do-

kument och tycker att de är ganska meningslösa. Planerna har bra intentioner men alla kan se att det är 

mycket i dem som inte är genomförbart helt enkelt eftersom det blir för dyrt. Det finns till exempel en 

omfattande plan från 2007 där man planerat för användande av informationsteknologi i skolan (från 

förskola och uppåt) (URT, 2007a). I den utlovar man till exempel att elever med särskilda behov ska 

få tillgång till informationsteknologi. Mycket få skolor har dock tillgång till datorer och på många 

ställen har man inte ens elektricitet. En annan plan som lovar mycket är den senaste ”Education and 

Training Policy”. I den lovar man att se till att det finns rent vatten, mat och elektricitet på alla skolor. 

När det inte ens finns tillgång rent vatten på många skolor upplever de flesta att det inte är menings-

fullt att utlova mat och elektricitet. Naturligtvis är det bra att man vill mycket och planerar för förbätt-

ringar men när resultatet ligger så långt fram i tiden att planen kommer att hinna bytas ut en eller ett 

par gånger innan merparten av lärarna har fått se frukten av det planerande tappar planerna i trovär-

dighet. Att planera för små genomförbara steg som faktiskt går att uppfylla känns som en bättre stra-

tegi. Då skulle lärare och andra kunna se att planerna fungerar och det skulle innebära att de kan se 

fram emot nästa policydokument med större tillförsikt. 
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8.8. Forskning för förändring i den tanzaniska 
skolan 

I Tanzania måste man komma på lösningar som fungerar för den tanzaniska skolan och med de resur-

ser de har. En praxisnära forskning där målet är att utforma en undervisning som fungerar i stora klas-

ser skulle förmodligen vara ett bra sätt att få forskningen så verklighetsanknuten att den skulle bli möj-

lig för lärarna att ta till sig och använda. I Sverige talar vi ofta om att forskningen inte når ut till lärar-

na. Lärare klagar på att forskningen är svår att ta till sig och att den inte är praxisnära. I Tanzania är 

steget mellan den vanlige grundskolläraren och forskaren ännu större. Dels har den tanzaniska läraren 

en kortare och förmodligen kvalitativt sämre utbildning i grundskolan änden svenske. Sekundärskolan 

har lästs med engelska som undervisningsspråk och i och med det har många inte fått tillgång till all 

den kunskap som erbjuds. En relativt kort utbildning till lärare har sedan förberett dem för lärarjobbet. 

Att all forskning som görs i Tanzania skrivs på engelska gör att det, för de flesta av de tanzaniska 

grundskollärarna, är ett väldigt långt steg till att kunna ta del av forskning. Positivt är att organisation-

er som till exempel HakiElimu ger ut en del forskning även på kiswahili och denna kan både lärare 

och föräldrar da del av på ett lättare sätt. 

8.9. Slutord 

Resan till Tanzania tillsammans med de litteraturstudier jag gjort har bekräftat mycket av vad jag re-

dan innan hade för tankar om skolan i Tanzania. Att det finns materiella brister visste jag och jag har 

fått bekräftat att det på många sätt saknas kunskap om barn med särskilda behov. Eftersom mitt fokus 

varit läs- och skrivsvårigheter har jag kunnat notera att kunskaperna kring de barn som får svårigheter 

är små. Samtidigt som jag sett de brister som finns och som till stor del beror på de ekonomiska förut-

sättningarna Tanzania som land har, har jag även fått tala med många engagerade lärare, både på uni-

versitetsnivå och på grundskolenivå. Lärare som verkligen vill göra skillnad för Tanzanias elever. En 

jämförelse med Sverige visar att förutsättningarna, speciellt i fråga om resurser, är väldigt olika mellan 

länderna. Samtidigt finns det även likheter. I Tanzania menar många att det är svårt att ta hänsyn till 

olikheter speciellt i de statliga testen. Det är lättare att ta sådana hänsyn i Sverige men även i Sverige 

finns det lärare som menar att det är svårt att kunna ta hänsyn till elevers olikheter. 

När Tanzania blev ett fritt land betonades utbildning som ett medel för att bygga landet. Landets första 

president efter självständigheten, Nyerere, ville bygga ett land som inte byggde på den enskilde indi-

videns självförverkligande utan på samarbete för landets bästa. Det hierarkiska system som fanns un-

der kolonialtiden skulle utplånas och utbildning för alla var det verktyg som skulle driva förändringen 

i rätt riktning. Nyerere menade att utbildning gör att man blir nyfiken och att nyfikenheten resulterar i 

att man börjar utmana gamla föreställningar och även vågar ifrågasätta dem som bestämmer:  

Education arouses curiosity and provokes questioning – the challenging of old assumptions and es-

tablished practices. An Educated Ujamaa Village, for example, will neither allow nor tolerate dishon-

esty among its accountants or authoritarianism among its leaders. An educated population will chal-

lenge the actions of its elected representatives, including its President (Nyerere, 1967a). 

Trots Nyereres bild av att skolan skulle göra medborgarna nyfikna och drivande har det inte blivit så i 

den tanzaniska skolan. Skolan har blivit en institution för överföring av kunskap och inte för genere-

ring av kunskap. I de nya styrdokumenten från 00-talet betonar man numera att man ska uppmuntra 

kreativitet och problemlösning. Ännu är skolan (och landet) inte där men kanske kommer Nyereres 
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vision att bli verklighet till slut. Det krävs dock att skolan blir bättre på att uppfylla sitt uppdrag så att 

många fler får verktyg att förändra sitt liv. 

Through literacy, children, young people and adults are able to develop capacities and create oppor-

tunities that can transform their lives. Literacy is, indeed, a means of empowerment. (UNESCO, 

2007, s 5). 
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Bilagor 

Bilaga 1 – svensk enkät 
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Bilaga 2 – engelsk enkät 
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Bilaga 3 – Missivbrev Sverige 

 

 

Hej! 

 

Jag heter Karin Tosteberg läser och för närvarande på speciallärarprogrammet med inriktning 

på språk-, skriv-, och läsutveckling. Jag arbetar nu på mitt avslutande självständiga arbete 

som är en komparativ studie där jag jämför villkor (möjligheter och hinder) för lärare att un-

dervisa barn med läs- och skrivsvårigheter i Tanzania och i Sverige. Jag har genomfört inter-

vjuer i Tanzania och även gett ut en enkät till lärare där. Denna enkät vill jag nu även använda 

på svenska förhållanden för att kunna jämföra resultaten. Jag har inhämtat tillstånd av er rek-

tor att genomföra enkätstudien bland annat på er skola. Deltagandet är helt frivilligt men för 

min studie är det viktigt att få in ditt svar så jag hoppas innerligt att du har tid att besvara frå-

gorna i enkäten. De flesta frågor är flervalsfrågor men det finns även några frågor där man har 

chansen att skriva egna svar. Tidpress kan vara både bra och dåligt men jag tror att för de 

flesta så kommer inte den perfekta dagen då man har ”mer tid” så därför skulle jag vilja att du 

svarade på enkäten så fort som möjligt. Enkäten medföljer som en bilaga till det här mejlet. 

Skriv ut enkäten och besvara frågorna manuellt. Skriv inte namn på enkäten. Ingen kommer 

att i efterhand kunna se hur just du svarat på frågorna. Alla svar kommer att behandlas konfi-

dentiellt och är bara till för mitt arbete. Jag räknar med att samla in svaren på fredag den 9/11 

NN har lovat att samla in enkäterna så kan jag hämta dem hos henne. 

Om du inte själv känner att du har möjlighet att besvara den skulle jag bli tacksam om du 

kunde lämna den vidare till någon av dina kollegor som inte fått detta mejl. Kriteriet för att 

vara med i undersökningen är att du/din ersättare ska undervisa i någon av klasserna 1-7 och 

helst ska ett av dina undervisningsämnen vara svenska. 

Vänligen, 

Karin Tosteberg 
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Bilaga 4 – De sex målen från The Dakar Framework for Action, Education 

For All 

 

De sex mål som antogs i Dakar år 2000 (författarens översättning) 

 

Mål 1. Att utöka och förbättra barnomsorg och utbildning för yngre barn, särskilt för de mest 

utsatta och missgynnade barnen. 

 

Mål 2. Att säkerställa att alla barn år 2015, i synnerhet flickor, barn i svåra omständigheter 

och de som tillhör etniska minoriteter, har tillgång till och kan fullfölja en gratis grundskole-

utbildning av god kvalitet. 

 

Mål 3. Att se till att alla ungdomars och vuxnas lärande tillgodoses genom rättvis tillgång till 

en passande utbildning samt kunskaper nödvändiga i det dagliga livet.  

 

Mål 4. Att uppnå en 50-%ig förbättring av läskunnighet bland vuxna till år 2015, särskilt för 

kvinnor, samt att anordna grundläggande och fortsatt utbildning för alla vuxna. 

 

Mål 5. Att eliminera könsskillnader i grundskola och gymnasium år 2005 samt uppnå jäm-

ställdhet inom utbildningen år 2015. Fokus ligger på att säkerställa flickors lika tillgång till en 

grundläggande utbildning av god kvalitet. 

 

Mål 6 Att förbättra alla aspekter av kvalitet och kompetens i utbildningen, så att erkända och 

mätbara lärandemål uppnås av alla, särskilt i läs-och skrivkunnighet, matematik och nödvän-

dig livskunskap. 

 

(UNESCO, 2000) 
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Bilaga 5 - Orsaker till läs- och skrivsvårigheter enligt Bugera et al. 

(2011) 

Författarna menar att det finns flera anledningar till att elever med dyslexi inte får det stöd de 

behöver i grundskolan för många elever i klassrummet gör det svårt för läraren att hjälpa ele-

ver med dyslexi, 

 för få läroböcker, 

 speciella läromedel som passar elever med dyslexi saknas, 

 elever med dyslexi räknas in i gruppen ”slow learners” och anses vara obildbara, 

 lärare vet för lite om barn med särskilda behov generellt och därmed även om dyslexi, 

 de flesta lärare använder inte undervisningsmetoder som möjliggör aktivt deltagande 

för eleverna, 

 elever med dyslexi är ofta borta från skolan, 

 många elever med läs- och skrivsvårigheter utvecklar en blyghet och/eller en rädsla 
för att delta aktivt i undervisningen, 

 läroplanen är skriven på ett sätt som gör att undervisningen inte passar elever som har 

dyslexi samt att 

 läroplanen skrivs om för ofta vilket gör det svårt för lärare att utforma en verkningsfull 
undervisning. 
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Bilaga 6 - Förslag till åtgärder enligt Bugera et al. (2011) 

I en rapport skriven av en grupp studenter på specialpedagogutbildningen föreslår man några 

åtgärder för att förbättra för elever med läs- och skrivsvårigheter. Åtgärderna som föreslås 

berör till största delen utbildningsministeriet (MoEVT): 

 MoEVT bör utrusta skolorna med expertlärare som kan undervisa elever med dyslexi, 

 MoEVT bör förse varje grundskola med minst en utbildad specialpedagog, 

 läroplanen och kursplanerna bör omarbetas och återgå till att som tidigare enbart ha 
läsning, skrivning och räkning på schemat i årskurs 1 och 2, 

 MoEVT bör i läroplansarbetet rådgöra med lärare som undervisar både i staden och på 
landsbygden i arbetet, 

 MoEVT bör ta hänsyn till inlärningssvårigheter som dyslexi i skolans utvecklingspla-

ner, 

 MoEVT bör se till att det finns tillräcklig mängd läromedel i skolorna, 

 MoEVT bör stärka lärarutbildningen samt se till att lärare får fortbildning om inlär-
ningssvårigheter som dyslexi, 

 MoEVT bör ta till sig råd från NGO:s som till exempel HakiElimu för att förbättra 

kvaliteten i undervisningen samt att 

 möjliggöra tidig upptäckt av elever med dyslexi (helst innan årskurs ett) vilket ger 
möjlighet till att särskilda insatser sätts in tidigt för att hjälpa eleverna. 
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