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fn:s barnkonvention, artikel 23 Handikappade barn
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6: Skolan

fn:s barnkonvention artikel 28 Rätt till utbildning artikel 23 Handikappade barn
taban, 10 år berättar:
Skönt, jag hann precis skriva klart
matteläxan i min skrivbok. Nu är det
bäst att jag och mina systrar Buywa och
Bukala skyndar oss till det stora mangoträdet
där vi ska träffa våra kompisar Lillibeth och
Bennet så att vi kan ha följe till skolan.
Vår skola, Lunjini school ligger en bit
utanför byn. Det tar ungefär tio minuter för
oss att gå dit men många i klassen måste gå en
½-1 timme för att komma dit. Plötsligt kommer
rektorn för vår skola och cyklar förbi oss. Han
bor ganska nära oss.
Min klass heter P4 och vi är 52 stycken i
klassen. Lillibeth och jag går i samma klass. Det
är ju lite konstigt för jag är tio år och Lillibeth
är 12 år. Lillibeth började ett år senare i skolan
för hon fick inte gå ensam till skolan under
kriget. Dessutom har hon fått gå om ett år för
hon klarade inte examenstestet. Nu är hon bäst i
klassen!
Vår dag börjar med att alla klasserna samlas
på gräset utanför skolan. Vi står i raka rader
klassvis. Min lärare Alex undrar om jag vill be
morgonbönen. Jag blir väldigt stolt och glad
över att få detta uppdrag. Sedan sjunger vi alla
tillsammans vår nationalsång.
Dags för lektioner. Jag gillar naturvetenskap
bäst men idag ska vi ha matte och det är också
rätt okej. Först genomgång på svarta tavlan och
då får vi skriva av allt som läraren skriver. Sedan
får vi göra några exempel.

I min klass finns en pojke, Daniel, som inte
kan höra. När jag ropar på Daniel kommer han
inte och då måste jag springa fram och knuffa
till honom. Då vänder han sig om och tittar på
mig rakt i ansiktet. Om jag då talar tydligt och
sakta, så kan Daniel förstå mig. I klassrummet
sitter han alltid längst fram och tittar på läraren
hela tiden. Det verkar vara väldigt jobbigt.
Daniel kan bara prata lite och det är svårt att
förstå vad han säger, men om han pekar och
visar brukar det gå att förstå. Ibland skriver han
vad han vill säga. Han skriver väldigt fint och
snabbt och när vi har prov svarar han nästan
alltid rätt på frågorna. Jag tycker han är väldigt
snäll och tycker mycket om att leka med honom,
men några av barnen retar Daniel och härmar
hans sätt att prata.
Efter mattelektionen blir det rast. Då spelar
jag och mina kompisar fotboll. Flickorna hoppar
hage. Lillibeth är jätteduktig på att hoppa hage
fast egentligen vet jag att hon hellre skulle
vilja spela fotboll men det är inga av de andra
flickorna som gör det.
Plötsligt hör vi att Lillibeth och några
andra bråkar med varandra. De har blivit
ovänner om reglerna. En av flickorna har
blivit så arg att hon gett sig på Lillibeth
och dragit i hennes skoluniform så att
den gått sönder i sömmarna. Alla tre blir
inkallade till rektorns expedition. Vi hör
piskrappet när flickan blir straffad.
Efter rasten har vi ”bildlektion” och
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får börja med att gå till floden för att hämta lera.
Plötsligt kanar foten ner i leran och jag fastnar.
Jag blir lite rädd men min klasskompis John
kommer och räddar mig. Han hjälper mig upp.
På lunchrasten går vi till några mammor som
sitter i närheten av skolan och säljer sockerrör,
kassava, jordnötspasta, bönor och lite annat.
Här kan vi köpa lunch. Alla saker kostar en
sydsudanesisk pund styck.
På lunchrasten blir de yngre barnen
kallade till det stora trädet på skolgården.
Det har kommit hit sjukvårdspersonal som
ska vaccinera dem mot polio. Man känner
igen sjukvårdspersonalen för de har gula
kepsar. Bukala och hennes kompisar står runt
personalen och gapar med munnarna rakt upp
i luften. Sköterskan droppar ett par droppar
vaccin i Bukalas mun och hennes medhjälpare
tar hennes hand och med en tuschpenna
markerar han på lillfingernageln att hon blivit
vaccinerad. Finurligt så att man inte missar
något barn.
Sista lektionen för idag är det äntligen
naturvetenskap och vi får lära oss hur
blommor fungerar. Först går läraren
igenom på tavlan och jag skriver
flitigt i min skrivbok. Denna gång får
vi också rita blomman med ståndare
och pistiller.
När skolan är slut går vi tillsammans
tillbaka till byn. Nu är det dags att
hjälpa till hemma.

Fakta
skolan
Skolsystemet har sitt ursprung i
det skotska systemet, eftersom
de första missionärerna, Frazers
kom från Skottland. Primary
school motsvarar vår grundskola,
och har 8 årskurser och eleverna
börjar normalt vid 6 års ålder.
Secondary school motsvarar
vår gymnasieskola, består av 4
årskurser och eleverna ska ha klarat
examinationen i årskurs 8 i Primary
school för att bli antagna. Efter
avlagd examen i Secondary school
är man behörig att söka till college
och universitet.
För närvarande finns det fyra
skolor i Lui, tre grundskolor och
en gymnasieskola. En grundskola
drivs av Lui stift: Lunjini Girls
Academy Primary School, de
övriga tre skolorna av kommun/
stat: Lui Upper Primary School
och Lui Girls Academy Secondary
School. (Vid var och en av de båda
grundskolorna är för närvarande
700–800 elever inskrivna.)
I byarna runt Lui finns det
skolor i tegel som byggts av
regeringen. I Sydsudan finns
det många skolor som drivs av
organisationer och kyrkor. Här kan
standarden vara väldigt enkel. Tre
klassrum kan vara i en byggnad
med bara staket mellan rummen.

Endast en svart tavla att skriva på
och barnen skriver i sanden. Någon
har sin undervisning ute under ett
träd.

grund av att en del får gå om sin årskurs för att
de inte klarat examensprovet.
Alla barnen går till fots till och från
skolan. Det finns ingen tillgång till cyklar eller
busstransport. De kan ha upp till 5km och
kan gå upp till 2 timmar i ena riktningen.
Det är särskilt långt för de som bor väster
om staden.

lujini girls acedemy
primary school
Skolan startade 2001 och är
belägen strax öster om Lui stad.
Skolan drivs av Lui stift och
byggdes ursprungligen för att
ge flickor en möjlighet att gå i
skolan, därav namnet Lunjini Girls
Acedemy. Skolan har fortfarande
kvar namnet, även om det går både
pojkar och flickor på skolan nu.
Lunds stift, Missouri stift, USA och
Blackmore Vale Deanery/Salisbury
stift, England stöder skolan med
ekonomiska medel.

organisation
Undervisningen bedrivs i åtta årskurser,
P1–P8 samt i en förberedelseklass P1 B.
Många elever har inte kunnat gå i skolan
på många år p g av krig och brist på
pengar och eleverna i P1–P8 är 6-19 år
gamla.
Avgiften är 20 SSP/år i förberedelseklassen, 32 SSP/år i P1–P4, 52 SSP/
år i P5-P7 och 62 SSP/år i P8 vilket
omfattar 10 SSP för utskrift av
examinationsblanketter. Eleverna
ska ha skoluniform, bok och penna som
de själva bekostar.

elever
Det finns totalt 723 elever inskrivna
den första terminen 2012, ungefär
lika många pojkar som flickor. I
förberedelseklassen finns det 99
elever, i P1–P5 finns c:a 100 elever
per årskurs, i P6 finns det 56 elever,
i P7 finns det 42 elever och sista
årskursen, P8 38 elever.
Längre upp i årskurserna blir
det färre elever i klasserna därför
att många inte fullföljer hela
utbildningen. Dessutom skiftar
åldrarna i de högre årskurserna på

skolmat
Skolan har idag inte möjlighet att tillhandahålla mat vilket man skulle önska och ser
som ett viktigt utvecklingsbehov. Man
skulle vilja servera en måltid om dagen,
gröt eller liknande.
På rasterna finns det marknadsförsäljning
vid skolgården av bl a mango, kassavabröd,
jordnötspasta. Allt kostar 1 SSP. Tyvärr har
inte alla elever pengar för att köpa sin lunch.
Några barn har matsäck med hemifrån.

6:3

Fakta
undervisning
Den 15 januari börjar registreringen
för varje klass. Man har tre
terminer;
Feb – maj, 10-14 dagars lov
Juni – sep, 10-14 dagars lov
Sep – mitten av dec sedan 1 ½ mån
lov.
De ämnen man undervisar
i är engelska, modersmål
(moru), matematik, religion,
samhällskunskap, naturkunskap,
jordbruk, idrott och skapande.
Lärarna undervisar i flera ämnen
och i olika årskurser.
examen
För att få avgångsbetyg från
skolan måste man genomgå
nationellt test det sista året,
P8. Testet tillhandahålls av
skolministeriet i Juba och eleverna
måste betala en avgift, 10 SSP för
att testblanketterna ska skrivas
ut: Engelska, matematik och
naturkunskap samt ytterligare tre
ämnen. De som inte blir godkända
kan gå kvar i skolan och göra om
testet nästa år.

personal
En del av personalen är anställda
av regeringen och får lön därifrån.
Andra arbetar som volontärer
anställda av skolan och får ibland
lön. Det är stor brist på utbildade
lärare i Lui.

skoluniform uppsydd. Man handlar
själv tyget, band och knappar och
lämnar in hos sömmerskan.
Till pojke 6–10 år är åtgången
1 meter tyg till byxor. 1½ meter till
skjorta.
Till flickornas klänningar är tygåtgången för 6 år 2 meter och
10 år 2½ meter.
Dessutom behövs 1 meter vitt
tyg till alla detaljerna om man syr
fyra uniformer.
Tyget består av 65% polyester
och 35% bomull. Detta tyg kostade
10 SSP/meter.
Pojkarnas shorts är lite ljusare
blå och innehåller också nylon.
Kostnaden för knappar, tråd och
blixtlås var 8 SSP.

byggnader
När skolan startade byggdes
hus av lera med halmtak, på det
traditionella sättet att bygga i Lui.
De räckte emellertid inte till alla
de barn som kom till skolan, så
mycket av undervisningen skedde
utomhus i skuggan under stora
träd. Lerhusen står inte heller mer
än ca 4-5 år, eftersom de angrips av
termiter. Behovet av skolbyggnader
har alltså ända sedan starten varit
ett stort problem och är så än idag.
För närvarande har man 6 klassrum
i tre tegelbyggnader.
skoluniform
Varje elev måste ha en skoluniform.
Uniformerna har olika färg
beroende på vilken skola du går
i. Kostnaden för uniformen står
familjen själv för.
I Lunjini school är
skoluniformerna blå med vita
detaljer. Flickorna har klänning.
Pojkarna shorts och skjorta.
På marknaden kan man få en

sylön
2 skjortor	

40 SSP

2 byxor	

30 SSP

2 klänningar	

50 SSP

Summa sylön 

120 SSP

Priser enligt nov 13
daglig rutin
Dagen börjar med att alla elever
samlas på skolgården, uppställda
klassvis. Någon lärare tar upp
problem eller glädjeämnen från
föregående dag.
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Ett barn plockas ut för att leda
morgonbön och därefter sjunger
alla elever nationalsången (Nr 3 i
materialet).
Därefter går alla till sina
klassrum för dagens lektioner. Mitt
på dagen har man en lite längre rast
då tillfälle finns att gå och handla
mat (se ovan). Skoldagen är slut
15.00.
Så här borde alla dagar vara
men tyvärr får eleverna ofta gå hem
tidigare. Detta beror på att skolan
inte har tillräckligt många lärare
samt att de lärare som finns ofta
behöver gå på begravning eller till
sjukhuset.
vaccination och polio
Se under kapitel 4, Sjukhus.
funktionsnedsättning
För elever med funktionsnedsättning har man för närvarande
inga särskilda resurser i skolan,
men har som målsättning att möta
alla elever utifrån deras individuella
behov. I området finns Sudan
Evangelical Mission (SEM). De
planerar att starta resurscentra i fler
städer, även i Lui.
På sjukhuset i Lui har man
kontakt med SEM, bl.a. konsulteras
de när det gäller hjäpmedel som
kryckor, rullstolar och glasögon.

Fakta
South Sudan Evangelical
Mission, tidigare Sudan Evangelical
Mission (SEM) är en organisation
på kristen grund som finns
i Mundri East, Mundri West
and Mvolo Counties i Western
Equatorial State.
Läs mer om SEMs arbete på
http://www.ssemonline.org/

Siffrorna som de uttalas på moru:
1 = alo
2 = rá

språket
Det språk som talas i Lui heter
moru och tillhör den nilo-sahariska
språkgruppen. Bokstäverna på
moru ser nästan ut som våra
bokstäver. L uttalas som ett r.

Ljud på moru som uttrycker
känslor:
I Sydsydan kan du använda olika
ljud för att förmedla vad du känner.
Här följer några exempel.
Ett klickljud nere i halsen
betyder att du instämmer och
tycker att något är mycket bra.
Om du säger ”tytyty” med
tungan framme i munnen talar du
om att du är förvånad.
Detta kan förstärkas med att du
slår med ena handen mot låret. Då
vet man att du är mycket förvånad.
När det gör ont av smärta stöter
man ”e e e” med hjälp av stöd från
magen.
Om det gör ont på grund
av väldig hetta till exempel
att man bränts sig, säger man
”sassassassassa”, och när det
gör ont av köld säger man
”sississississi”.

Några ord på moru:
aróboya = tack
kusu = pilbåge
ngaga = barn
mbeyi = skafferi
Lu = Gud
Opi = Herre
Aroboya Luri = tacka Gud

3 = na

4 = so

5 = nji

6 = njidrialo

7 = njadrieri

8 = njidriena

9= njidriesu

10 = bute

att tala med gester
Många gånger gör vi rörelser för
att förstärka eller istället för att
tala. I Sydsudan vinkar man adjö
genom att föra handen i sidled.
(Silviavinkning)
När man vill att någon ska
komma, fäller man ner fingrarna
mot handflatan med handryggen
mot sig.
Att visa nej kan man göra genom
att föra pekfingret åt sidan.
När man pekar med pekfingret
mot någon betyder detta att den
person borde vara försiktig.
Om man ha fingret i munnen
betyder det att man har fel eller att
någon gjort något fel.
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tips 1

tips 2

Samtal

Andakt

barnkonventionen
I artikel 28 i FN:s
barnkonvention står det att
grundutbildning ska vara
obligatorisk och kostnadsfri.
Hur är det i Sverige?
Hur är det i Lui?

grundkänslor
B. Samtala om känslorna i
berättelsen. Flickorna som bråkar
med varandra blir ledsna båda
två men av olika anledningar.
Varför? Vad kan göra dig ledsen i
skolan?

I Sverige har vi sedan 1979 en
lag som förbjuder barnaga.
Hur är det i Lui? Flickan i texten
blev straffad med piskrapp. Vad
tänker du om detta?

Taban blir rädd när foten kanar.
Vad gör dig rädd?

bibeltexter:
Den tolvårige Jesus i tempet
(Luk 2:41-52
Jesus undervisar = Bergspredikan
(Matt 5-7)
Välj något som Jesus undervisar
om till exempel:
Bön (Matt 6:5-13),
Bekymmerslöshet (Matt 6:25-34),
Gyllene regeln (Matt 7:12)
Huset på berggrunden och huset
på sanden (Matt 7:24-28)

Artikel 23 handlar om
handikappade barn. Daniel i
texten har en hörselskada. Vilken
hjälp har vi för hörselskadade/
döva i Sverige? Vilken hjälp finns
för barn med andra speciella
behov i Sverige?

sångförslag:
Söken först, BPs 181
Välsigna alla barn, käre Gud,
BPs 121
Det betyder mer än du tror,
BPs 155
Hälsningssång, förskolan,
nr 4 i materialet
Avslutningssång, förskolan,
nr 5 i material
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bön:
Gud, vi ber för alla jordens barn.
Låt alla få växa upp i trygga
miljöer och inte bli utnyttjade.
Hjälp alla barn så att de får gå
i skolan, får vänner och lära sig
sådant de behöver senare i livet.
Amen

tips 3

Nationalsången
Lyssna och försök sjunga
nationalsången. Text och
översättning, se Inledning.
Du kan hitta nationalsången på
www.goss.org

tips 4

Gör en matteövning av
kostnaderna för att sy fyra
skoluniformer. (Se Fakta)

tips 5

tips 6

Hoppa hage

Lerkulor

Varje barn som är med i leken
använder en markör, till exempel
en sten, kotte, glasskärva. Första
barnet kastar sin markör i ruta
1. Om markören hamnar i rutan
hoppar man på ett ben i lång
ruta och med ett ben i var ruta
i delade rutor. Hoppa till 9/10,
vänd och hoppa tillbaka och
plocka upp markören på vägen.
Nu ska markören kastas till ruta
2. Om man missar går turen till
nästa barn.

När alla dessa rutor är mörkmarkerade är din omgång slut.
Vem blir först? Man kan ha flera
hagar vid sidan om och hoppa
samtidigt när man tävlar mot
varandra.

Fortsätt så att kasta till du haft
markören i alla rutorna. Nu ska
markören kastas så den hamnar
utanför hagen 11. Göm huvudet i
tröjan och hoppa i blindo till 11.
Ställ dig med ryggen mot hagen
och försök kasta i ruta 8. Vid
träff, hoppa mot 11. På vägen
tillbaka till 11 suddas hela ruta
8 mörk. Forsätt att kasta med
ryggen mot hagen i ruta 5, 2 och
1.

8

11
9

10

6
5

4
2
1
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Två personer spelar mot varandra
och lägger upp kulor enligt bilden
nedan. x börjar med att ta en av
sina kulor och försöker träffa
någon av o:s kulor. Vid träff får
x kulan och lägger den i raden
av sina kulor. Den som först
blir utan kulor i raden förlorar
matchen.
x x x x x x
o o o o o o

7

3

Gör lerkulor och spela kulspelet
som barnen spelar i Lui.

Resurser

bilder

video-klipp

väskan

Skolvägen

Skoluniform, pojkar, kulspel

Paraden

Skoluniform

Lundjini skolan

Läxa

Hage

Skrivbok

Skolklockan

Vaccination

Hoppringleken

Paraden

Märkning vaccination

Paraden 2
Klassrum Lunjini
Skriva på tavlan
Undervisning utomhus
Undervisning skola på landet
Skriva i sanden
Examen under ett träd
Skoluniform, flickor
Hoppa hage
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