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I Guéra-regionen i Tchad stöttar Folk&Språk ett 
förskoleprojekt i 12 olika språkgrupper. Det omfattar 91 
förskolor med 2 519 elever (ungefär lika många pojkar och 
flickor). Undervisningen sker här på de 12 olika moders-
målen, och franska språket förs in parallellt i begränsad 
omfattning istället för att undervisningen sker enbart på 
franska, vilket sker i de statligt drivna förskolorna. Men i 
dessa områden i regionen Guéra finns överhuvudtaget 
inga statliga förskolor. FAPLN är Folk&Språks partner som 
bedriver förskoleverksamheten. Resultatet av förskole-
programmet visar att de barn som gått dessa förskolor 
presterar bättre när de sedan börjar grundskolan och 
även fortsätter skolan och slutför sina studier med goda 
resultat istället för att sluta i förtid som är vanligt bland 
elever som inte gått förskolan.

I staden Baro i språkgruppen migaama så finns idag 7 
förskolor. Att det finns så många förskolor där återspeglar 
föräldrarnas entusiasm för att barnen ska lära sig på sitt 
eget språk innan första året i den officiella skolan. Här har 

den officiella verksamheten informerat föräldrarna att de 
barn som gått dessa förskolor får förtur till de begrän-
sade platserna i grundskolan. Rektorn för en skola i Baru 
uttryckte att de barn som har gått förskolan redan har ett 
mycket stort kapital av inlärda kunskaper och de skiljer 
sig väldigt mycket från dem som just lämnat hemmet och 
börjat vanliga skolan direkt. Därför välkomnar de hellre 
förskolebarnen.  

Enligt en rektor i språkområdet Sokoro, där också försko-
lor bedrivs, så har avhoppen minskat under första skolår-
et. Detta eftersom de barn som gått igenom förskolan re-
dan är tillräckligt förberedda för att börja följa en läroplan 
och dessutom är språkproblemet, som lärare ofta stöter 
på när de undervisar nyinskrivna elever, inte en utmaning 
eftersom vissa redan har tillräckligt stort ordförråd för att 
kunna förstå instruktionerna på franska.  

Denna verksamhet bär alltså god frukt. Tack för att du 
står med och stöttar dessa barn och familjer till en bra 
framtid!
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Barn som gått på Folk&Språks stödda försko-
lor presterar bättre när de börjar grundskolan


