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Steg framåt för förskolan i Ihushi
Sedan 1995 ingår det i Tanzanias skolpolitik att alla 5–6-åringar ska erbju-
das förskola. Men utbyggnaden går trögt, enligt officiell statistik 2011 är 
bara en dryg tredjedel av barnen inskrivna på en förskola. Mwanza Region 
framstår som ett positivt undantag, med 90 % av barnen inskrivna. Men 
resurserna är undermåliga: I snitt en förskollärare på 100 barn och nästan 
inga pengar till material eller skolfrukost.

Vår samarbetspartner, Ihushi Develop
ment Centre (IDC), driver sedan 2003 
en förskola för 35 barn. Resurserna 
är långtifrån tillräckliga, men jämfört 
med de kommunala förskolorna i områ
det har IDC:s förskola bättre förutsätt
ningar och redovisar bättre resultat. Vi 
i Vänföreningen Ihushi har samarbetat 
med IDC kring frågor om kvalitén på 
den egna förskolan och samtidigt verkat 
för förbättringar i de kommunala försko
lorna. 

Initiativet till förskolan togs 
efter Sverigebesök
Ihushi Development Centre (IDC) finns i 
byn Ihushi i Magu District, vid Victoria
sjön öster Mwanza. När IDC bildades 
1999, var ambitionen framför allt att 
göra något för ungdomarna i byn, att 
starta en yrkesutbildning. Se artikel i 
HABARI, nr 4/2013 (och faktarutan här 
bredvid). Tanken om förskola var inget 
som diskuterades. Men när IDC:s ordfö
rande Emmanuel Buguba besökte oss i 
Torsåker 2002, gjorde han ett studiebesök 
på en svensk förskola och blev impone
rad av det han såg. Buguba är både barn
kär och handlingskraftig och när han kom 
tillbaka till Ihushi, började han förbereda 
för en förskola på IDC:s lärocenter. När 
vi nu efteråt frågar honom varför, säger 
han att han var besviken på den långsam
ma utbyggnaden av kommunala försko
lor och ville visa att det är möjligt med en 
bra förskola också i en tanzanisk by.

Två personal anställdes och i juli 2003 
startade förskolan med 35 barn från fa
miljer i närheten av centret. Barnen är 
5–6 år och är på förskolan på förmidda
garna, 08–12. Redan från början enga
gerades föräldrarna, framför allt för att 
hjälpa till med kostnaderna för skolfru
kost till barnen, vanligen välling på hirs 
eller majs.

Mycket av tiden på förskolan är barnen 
utomhus. Rörelselekar i grupp, med eller 
utan boll, är populära. Sång och dansle
kar likaså. Men varje dag har man också 
någon inomhusaktivitet, med siffror eller 

bokstäver, med material som man tillver
kar själv.

Flertalet familjer i Ihushi tillhör folk
gruppen Sukuma och talar sukuma. De 
flesta talar också swahili, men i en del 
hushåll överväger sukuma, vilket får till 
följd att barnen kan mycket lite swahi
li när de börjar i förskolan. För varje ny 
grupp 5åringar som börjar på förskolan 
är sukuma förstaspråk för ungefär en fjär
dedel av barnen. Därför lägger förskollä
rarna ner mycket tid i början på att lära 
de här barnen swahili. De berättar att re
dan efter en månad har barnen lärt sig så 
mycket att swahili fungerar som gemen
samt språk i barngruppen. 

År 2011 gjorde Vänföreningen en över
syn av förskolan och kunde konstatera att 
mycket var positivt – förskollärarna hade 
fin kontakt med barnen med både värme 
och auktoritet, barnen fungerade bra i 
grupp och när de började i primärskolan 
hävdade de sig väl i klassen, det fanns 
ett aktivt föräldraråd som ansträngde sig 
för att stötta verksamheten. Men bris
terna var också påtagliga: det saknades 
pedagogiskt material och man ville lära 
sig mer om barns utveckling i förskole
åldern.

Undertecknad, Inger Wibergh, har er
farenhet av förskoleutveckling i Sverige. 
Utifrån de två förskollärarnas önskemål 
diskuterade vi fram ett åtgärdsprogram 
för IDC:s förskola i fyra punkter:

 ■ Införskaffa grundläggande pedagogiskt 
material (kritor och färgpennor, pap
per, böcker, saxar, lim, bollar, m.m.). 

 ■ Fördjupa samarbetet med föräldrarna.
 ■ Etablera samarbete med de kommuna
la förskolorna i närområdet, både för 
att ge stimulans till barnen och för att 
skapa möjligheter till erfarenhetsutby
te personalen emellan.

 ■ Anordna ett fortbildningsseminarium 
med fokus på förskolemetodik och 
barns utveckling.

Till den första punkten, om material, hade 
vi i Vänföreningen möjlighet att bidra, 
både med pengar för inköp och genom att 
samla in gosedjur (och annat material) i 

Sverige som vi sedan tagit med till Ihushi 
i samband med våra uppföljningsbesök. 
För att komma igång med punkterna 2 
och 3 anordnade IDC hösten 2012 ett 
”Barnens Dag” på centret, då man bjöd 
in barn och personal från fem andra för
skolor – och dessutom barnens föräldrar. 
Under dagen presenterade varje förskola 
sig med lekar och uppvisningar tillsam
mans med barnen, IDC bjöd på lunch och 
man umgicks i lättsamma former. Ett 30
tal föräldrar deltog in tresserat. 

Fortbildningssatsning 2013–2014
För att ordna ett fortbildningssemina
rium för förskollärarna, behövdes sär
skilda pengar och det blev möjligt ge
nom en projektansökan till Forum Syd 
för 2013–2014. Förskollärarna på IDC, 
Helena Justine och Gaudencia Mayayi, 
markerade redan när vi gjorde översy
nen 2011, att de ville ha ett skräddarsytt 
semi narium för deras behov. De ville 
lära sig mer om förskolebarns utveckling 
samtidigt som de ville att seminarieinne
hållet skulle vara praktiskt inriktat på så
dant som de skulle kunna tillämpa i arbe
tet med barnen. 

Och så blev det! I juni 2013 genomför
des ett mycket lyckat tvåveckorssemina
rium med en lärare, Modestor Ng’haida, 
från Butimba Teachers’ Training College 
i Mwanza och sammanlagt 11 deltagare: 
Helena och Gaudencia från IDC samt en 
lärare vardera från nio förskolor i närom
rådet. Deltagarna bodde i gästhuset på 
IDC och man diskuterade och arbetade 
till långt in på nätterna. 

I november ordnade IDC en återträff för 
deltagarna då man bad dem berätta på vad 
sätt de hade kunnat tillämpa det som be
handlats på seminariet. Och det var myck
et: Användning av egentillverkade lekma
terial i lera, papper & lim, sisalrep, m.m. 
Rörelselekar och idrottsövningar med 
bollar, trummor och sång. Undervisning i 
”proper behavior” (som t.ex. att hälsa när 
man träffar någon, tacka när man får nå
got, be om förlåtelse när man gjort något 
tokigt, etc.). De menade att det här hade 



Habari 1/2014—sid 5

gjort stor skillnad under höstverksam
heten på de olika förskolorna och gav en 
lång lista på framgångar, t.ex: några barn 
har lärt sig alfabetet, nästan alla barn kan 
räkna från ett till tio, många kan bokstä
verna i egna namnet och i föräldrarnas 
namn, de kan hälsa vuxna och gamla på 
ett respektfullt sätt, osv.

På seminariet hade bristerna i de kom
munala förskolorna blivit blottlagda i 
de diskussioner som fördes: Varje för
skola är knuten till en primärskola och 
det är en av primärskolelärarna som tar 
hand om barnen. Det är ingen kontinui
tet i detta utan en lärare kan ha uppgiften 
några månader och sedan kan han bytas 
ut mot en annan, enligt rektors beslut. 
Barngrupperna är stora, varierar mellan 
90 och 140 barn i varje grupp. Barnen är 
på skolan varje förmiddag, 08–11. Det 
finns nästan inga böcker eller annat peda
gogiskt material förutom det som läraren 
själv tillverkar, och det finns inga skåp 
(eller motsvarande) att förvara materia
let i. På seminariet hade man tagit fram 
förslag till hur man skulle kunna börja 
skapa förbättringar på de kommunala för
skolorna, t.ex. att dela barngrupperna i en 
förmiddags och en eftermiddagsgrupp, 
att få tillgång till ett låsbart förvarings
utrymme för materialet, osv. Men hittills 
har det varit svårt att få gehör för de här 
förslagen på respektive skola.

De tio förskolor som nu har haft en 
gemensam utbildning kommer att fort
sätta samarbeta under ledning av IDC. 
Formerna för det är inte riktigt klara, 
men man ska pröva sig fram de kom
mande månaderna (bl.a. ordna en ny ge
mensam ”Barnens Dag” för barn från alla 
förskolorna, ha uppföljningsträffar med 
lärarna osv.) och sedan ska man bestäm

ma en form för fortsättningen när man i 
juni 2014 har ett nytt tvåveckorssemina
rium med samma seminarieledare från 
Butimba.

Stort intresse från tjänstemän 
och politiker, men…
Det är glädjande att en begränsad insats 
som ett fortbildningsseminarium kan leda 
till förbättringar på förskolorna – trots de 
stora bristerna i resurser. Men det är för
stås viktigt att se att det behövs många 
fortsatta steg för förbättringar. Idag ver
kar det också finnas ett intresse för det, 
både lokalt och nationellt.

Byn Ihushi tillhör Magu District med 
sammanlagt nästan en halv miljon invå
nare och ett stort antal förskolor. Men det 
var första gången som det anordnades nå
gon form av fortbildning för förskolorna. 

Det väckte uppmärksamhet hos distrikts
ledningen och det förs nu diskussioner 
om fler fortbildningar av det här slaget. 

Nationellt finns ett program för ”Early 
Childhood Development”, där tanken är 
att tre ministerier (Education, Health and 
Community Development) ska samar
beta. Programmet innehåller åtgärder för 
nutrition, hälsa, utbildning och skydd för 
barn 0–8 år. Från 2012–2013 finns många 
uttalanden från ministrar och höga tjäns
temän där man förklarar att ”om de små 
barnen inte får näringsriktig mat och en 
livsmiljö som är rik på stimulans och in
lärningsmöjligheter, så hämmas deras 
förutsättningar att klara sig i skolan och 
att utveckla de intellektuella och sociala 
färdigheter som krävs i samhället”.

Helena Justine (t.v.) och Gaudencia Mayayi med en nallebjörn.

Två pojkar leker med träbitar som blivit 
över vid yrkesskolans snickeri.

Fortsättning u
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Det behövs mycket mer än ord för att 
förändringar ska komma till stånd, men 
det verkar vara så att det på senare år 
växt fram en medvetenhet om att situa
tionen för Tanzanias barn har stora brister 
och att kraftfulla åtgärder är nödvändiga. 
Statistiken är också tydlig: 42 % av barn 
under 5 år har en hämmad tillväxt (”stun
ting”) och därmed är Tanzania det tredje 
sämsta landet i Afrika. För barn under 
5 år finns (nästan) inga förskolor och 
för 5–6åringarna är förskolorna allde

les för få och resurserna är undermåliga. 
Samtidigt pekar flera tanzaniska studier 
på att resursbristerna inte alltid är det av
görande problemet. När det t.ex. gäller 
barns undernäring verkar det inte bara 
bero på brist på mat utan också på brist 
på kunskap om vad slags mat små barn – 
och gravida kvinnor – behöver. 

Text och foto: Inger Wibergh  
och Lage Bergström

Ihushi Development Centre 
(IDC)

Idag, tretton år efter starten, har IDC ut
vecklats till ett lärocenter med mottot att 
”Utbildning är utveckling!” En yrkes
skola utgör kärnan, men man har också 
en förskola, seminarieverksamhet, mikro
krediter, vuxenutbildning till kvinnogrup
per, ett hiv/aids-program, m.m. Det finns 
samlingslokal, datorsal för datautbildning, 
snickarverkstad, gästhus och skolkök 
samt butik och café som mötesplats för 
byborna. 

Centret är elektrifierat med solpane
ler och generatorer, det finns regnvatten
tankar, skolträdgård och grävda dammar 
för fiskodling och konstbevattning. Idag 
beskriver IDC sig själva som ett ”resurs
centrum för hållbar utveckling” och man 
försöker anlägga ett miljöperspektiv på all 
verksamhet.

Vänföreningen Ihushi har samarbetat 
med IDC från starten. Vi fungerar som 
dialogpartner med grundprincipen att det 
är IDC som sätter målen och beslutar vad 
man vill åstadkomma inom en överens
kommen budget. Vänföreningen bidrar 
både med råd för att det ska bli möjligt 
och med ekonomiskt stöd. Alla inves
teringar på centret har finansierats av 
Vänföreningen Ihushi, framför allt med 
hjälp av Sidabidrag (genom Forum Syd 
och Victoriasjöinitiativet).

Mer information på <www.ihushi.org>

Gungan vid förskolan är populär. Den har gjorts som ett övningsarbete av svetsar
elever på yrkesskolan.

Samling med sagostund under ett träd på 
IDC:s förskola.
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