
En klar majoritet av eleverna i intensivskolorna i Mali full-
följde läsåret 2019/2020 trots de svåra utmaningar som 
coronapandemin innebar. Hösten 2020 kunde de börja i 
vanliga klasser, samtidigt som omkring 1 000 nya barn 
fick plats på intensivskolorna. 

Alla barn har rätt till skolgång och grundläggande utbild-
ning ska vara gratis, det slår FN:s barnkonvention fast.  
Allt fler barn i världen börjar skolan, men det finns ändå 
många barn som inte får sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Intensivskolor, eller ”speed schools”, är ett sätt att fånga 
upp barn som aldrig fått börja eller som slutat skolan för 
tidigt och ge dem en andra chans att läsa ikapp för att  
sedan kunna börja i en vanlig skola. På grund av den 

förvärrade säkerhetssituationen i Mali är behovet av 
intensivskolor större än någonsin. Allt fler barn missar sin 
skolgång på grund av att de har flytt från sina hem eller för 
att ett stort antal skolor har stängts efter hot mot lärare 
och elever. Barn som inte går i skolan löper en högre risk 
att hamna i tiggeri, kriminalitet, barnäktenskap och  
rekrytering till extremgrupper. 

Coronapandemin ett hinder
Under läsåret 2019/2020 drev Erikshjälpen tillsammans 
med lokala partners 60 intensivskolor i två regioner i Mali. 
Varje intensivskoleklass ska ha max 25 elever, men för 
läsåret 2019/2020 gjordes ett litet överintag på grund av det 
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stora intresset och behovet, samt eftersom det tyvärr brukar 
vara ett antal barn som av olika anledningar hoppar av.

Under våren 2020 utgjorde coronapandemin ett hinder för 
skolundervisningen men skolorna gjorde allt de kunde för 
att upprätthålla elevernas lärande under tiden skolorna 
var stängda. Eleverna fick uppgifter och skolmaterial att 
fullfölja i hemmen, och när skolorna öppnade igen vidtogs 
åtgärder för att skydda barnen från smittspridning genom 
att dela ut skyddsmaterial, hygienartiklar och att hålla 
avstånd till varandra.  

89 procent av intensivskoleeleverna som närvarat i under-
visningen fullföljde läsåret trots de svåra utmaningar som 
pandemin innebar. Dessa 1,412 elever kunde hösten 2020 
börja i en vanlig klass; 604 av dem var flickor.

Genom intensivskolorna spreds också information om 
barns rättigheter till barn och föräldrar, vilket i vissa byar 
har lett till, eller förväntas leda till, positiva attitydföränd- 
ringar gällande exempelvis flickors utbildning.

Nya skolor startades
Hösten 2020 startades 40 nya intensivskolor och totalt  
får cirka 1,000 barn, både flickor och pojkar, en ny chans  
till utbildning under pågående läsår. En del av dessa barn 
har aldrig tidigare gått i skolan och andra har av olika  
anledningar tvingats sluta skolan i förtid. 

Eleverna är mellan 8 och 12 år och i intensivskolan får  
de läsa de tre första månaderna på sitt eget modersmål 
istället för på franska som är det officiella undervisnings- 
språket i Mali. 

Parallellt med intensivskolorna fortsätter Erikshjälpen 
tillsammans med sina lokala partners att arbeta för att 
förbättra kvalitén i de vanliga skolorna. Erikshjälpens mål 
är att intensivskolor en dag inte längre ska behövas i Mali 
utan att alla barn ska få börja i vanlig skola och kunna  
fullfölja sin skolgång, samt att skolan i Mali ska kunna 
erbjuda barnen en utbildning av kvalitet.
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”När min mamma berättade att hon gått med  
på att låta mig börja i intensivskolan blev jag  
jätteglad. I min by finns ingen skola och båda 
mina föräldrar är analfabeter. På fyra månader 
har jag lärt mig läsa, skriva och räkna. Jag är 
väldigt stolt över mig själv!”

Sitan, 10 år

”Efter bara några månaders lektioner har  
min intellektuella kapacitet utvecklats väldigt  
mycket. Jag kan läsa både bokstäver och  
siffror och har blivit en viktig tillgång för de 
vuxna i min by tack vare det.”

Mariama, 10 år  


