
 

Veckorna på en klosterskola i Myanmar, före detta Burma, blev omvälvande för Gunilla 

Axelsson. Som volontär har hon visat hur olika material, form och färg kan användas i 

undervisningen. Estetiska ämnen har varit förbjudna i landet. 

Foto: Inger Abram Ohlsson 

Gunilla väcker skaparglädje i skola 
i Myanmar 
 JÖNKÖPING/MYANMAR När många av oss drack glögg och såg Kalle Anka på TV 

satt Gunilla Axelsson på flyget. Hon var på väg till tre veckors volontärsuppdrag i 

Myanmar, det tidigare helt slutna land som förr hette Burma. 

– Klart jag funderade på vad jag gav mig ut på. Men nästa jullov åker jag dit igen. 

 
Publicerad 24 jan. 2020 06:00 
Annons 

Gunilla Axelsson har rest och jobbat utomlands i flera omgångar. Bland annat flera 
säsonger i rad inom den svenska skolan i Koh Lanta, Thailand, flera säsonger i rad. 

– Det är väl äventyret och att göra något annorlunda som alltid har lockat mig. Jag 
har kunnat få tjänstledigt från olika förskolor i Jönköping där jag jobbat. Ibland har jag 
också valt att ha vikariat för att kunna göra mina utflykter till ett annat slags liv. 

Men till slut mättades de likartade intrycken från Thailand och Gunilla berättar att hon 
ville göra något för barn som är i en annan livssituation än barnen hon jobbar med 
inom svenska skolan i Thailand och barnen i Sverige. Hon hittade Teachers Across 
Borders som verkar för att utveckla skolundervisning i utvecklingsländer. 



– Jag trodde inte att jag skulle komma med men den pedagogiska utbildning jag har 
som bildpedagog passade in. Och det blev en helt fantastisk och omvälvande 
upplevelse. 

 



 



 

 
Bild 1 av 2 En övning i att beskriva det som eleverna har i handen. En tolk fanns alltid med 
volontärerna. Foto: Privat 

Gunilla var en av sexton lärare från Sverige som landade i det underutvecklade, 
tidigare helt slutna och fattiga landet. Det styrs formellt av Aung San Suu Kyi som 
tidigare tvingats leva i exil och ömsom har suttit i fängelse eller husarrest. Hennes 
parti, Nationella demokratiska förbundet, har vunnit flera val men landet styrs 
fortfarande till stor del av militären. 

– Vanliga människor som vi träffade på landsbygden, och inte minst munkarna som 
vi arbetade med i skolorna, ser Aung San Suu Kyi som demokratins förkämpe. De 
hyllar henne och det hon vill göra, bland annat inom undervisningen, och anser att 
hon är bakbunden av militären, berättar Gunilla Axelsson. 

Annons 

Skyddas från gerillagrupper 

Teachers Across Borders i Sverige har nu samarbete med flera klosterskolor som 
drivs av munkar i centrala Myanmar. Statliga skolor finns men inte på landsbygden. 
Förutom att byns barn kan gå där kan klosterskolor ge bostad och skydd för fattiga 
och föräldralösa barn som får chans till skolgång. 

– Men också familjer som bor i konfliktområden i landet kan skicka sina barn till en 
klosterskola för att de inte ska rekryteras till folkgruppsgerillor eller militären. 

Bad om hjälp 

Skolorna är ofta väldigt enkla, det saknas material och metoderna är föråldrade enligt 
svenskt sätt att se. Läraren står vid katedern och barnen säger efter. 

– Munkarna förstår att det finns annat och vill göra skolan bättre. Hjälp oss att utbilda 
våra barn, bad de, och det är det vi har hjälpt till med. 



 



 



 

 
Bild 1 av 2 Här är hela lärarkåren från Sverige samlad med lärare och elever från två byar. I 
mitten sitter huvudmunken intill Gunilla Axelsson. Foto: Privat 

Först hade volontärerna workshops med lärarna och för Gunilla Axelssons del 
handlade det om att arbeta med färg och form och att använda naturens material för 
eget skapande. Hon samarbetade med en gymnasielärare och de hade också med 
sig lite material från Sverige. 

Estetiska ämnen har varit förbjudna under lång tid eftersom eget skapande kan 
uttrycka och förmedla egna tankar. Gunilla berättar att lärarna lite trevande började 
samarbeta om sina uppgifter men att de var rädda att göra fel; att det inte skulle bli 
exakt som på en exempelbild. 



 



 



 

 
Bild 1 av 2 Eleverna är ovana vid att arbeta i grupp och att skapa fritt. De ville helst avbilda, men 
snart började de våga rita och måla mer fritt. Foto: Privat 

Sen var det barnens tur att få del av de nya metoderna genom sina ”nyutbildade” 
lärare. 

– Det var helt fantastiskt att se försiktiga försök bli till stor skaparglädje. Och det går 
att lägga in matematik och fysik och mycket genom det fria skapandet. Jag tror att 
utvecklingen kommer att gå snabbt och sprida sig mellan fler skolor när de kommer 
på hur man man göra. 

Som på stenåldern 

För Gunilla Axelsson blev det också en upplevelse att få ta del av bybornas liv. 
Bostäderna är mycket enkla och oxar drar kärrorna för lantarbetet. Kvinnorna 
hämtade vatten från en brunn i kärl som de gör själva av lera. 

– En gång om dagen fick vi mat som byns kvinnor lagade och kom och dukade upp. 
Jag har rest mycket men inget går upp mot detta, att få ta några kliv i en sådan här 
vardag överträffar allt. 



 



 

 

 
Bild 1 av 2 Det finns en stolthet över traditionerna. Den här kvinnan vill att dottern ska lära sig 
göra vattenkärl av lera, ellre än att bli lärare. Foto: Privat 

Så nästa år bär det av igen över jullovet. Hennes egna barn är vuxna och enligt 
Gunilla är de stolta över det hon gör. I bland när hon nu jobbar kommer hon på sig 
med att stanna upp och tänker att det är helt otroligt vad bra vi har det här. El, vatten, 
mat - allt fungerar. 

– Jag har fått en helt annan syn på livet. Jag behöver inte så mycket för egen del och 
bryr mig inte om saker och kläder. Det ger mig så mycket att få vara med och bidra 
till utveckling och förändring i ett land som börjar ta steg för mer frihet igen. Och då är 
de här barnen lite rustade för det. 

Profilen: Gunilla Axelsson 



Namn: Gunilla Axelsson. 

Ålder: 58 år. 

Familj: Tre vuxna barn, ett barnbarn. 
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