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Sammendrag 
 

I denne masteroppgave skal undersøkes effektiviteten i EBJA alfabetiseringsprogrammet som 

i dag implementeres i Ecuador. Er denne alfabetiseringsmetoden så pedagogisk effektiv for 

unge og voksne analfabeter som ledelsen i det ecuadorianske utdanningsdepartementet 

hevder? Eller, skjuler det seg politiske motiver bak den utstrakte alfabetiseringsinnsatsen? 

I artikkelen 67 i den nye Grunnloven vedtatt i 2008 i Ecuador heter det: ”Den ecuadorianske 

staten forpliktet seg til å utrydde analfabetismen med prioritering særlig av utkant strøk og 

ved landets grenser.” 

I Ecuador er det 731.984 absolutte analfabeter som representerer 9 % av populasjonen og 

1.145.826 funksjonelle analfabeter som representerer 21 %. Totalt utgjør dette 30 % av 

befolkningen. Det vil si at i underkant av hver tredje ecuadorianer er analfabet. De er spansk 

talende og eller tospråklige innbyggere og kommer fra en verbal kultur. 

Jeg fokuserte min undersøkelse på unge og voksne absolutte analfabeter iblant urfolk 

populasjon i distriktet Cotacachi i Ecuador. De som skulle alfabetiseres på sitt eget språk 

kichwa (indianer språket) av hensyn til urfolks rettigheter, kultur og miljø. Cotacachi ble 

erklært ”område fritt for analfabetisme“ i juni 2009 ved hjelp av EBJA programmet. 

De absolutte og funksjonelle analfabetene skal lære gjennom et modulært system. Målet er å 

lære å lese og skrive, men også å fullføre grunnutdanningen. Det modulære program har 

alfabetisering og post- alfabetisering som utøves i 22 byer i Ecuador ved totalt 22.577 

alfabetiseringssentre. I 2007 var målet å betjene gjennom programmet 1.717.090 personer 

frem til 2015.  

EBJA programmet fremstilles som inkluderende og tilsvarende den ecuadorianske virkelighet 

av hensyn til kultur og miljø til de ulike etniske gruppene i Ecuador. EBJA betyr 

”Programmet for utdanning til unge og voksne” (Programa de Educación Básica para Jóvenes 

y Adultos) også kalt Manuela Sáenz, etter frigjøringsheltinnen.  

I det første modul i alfabetiseringsprogrammet som har en varighet på fire til seks måneder 

brukes alfabetiseringsboken Våre rettigheter (Nuestros Derechos). Etter det kommer Post-

alfabetisering som bruker lærebøkene: Vårt arbeid, Våre helse og vårt miljø og Vår kultur. I 
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tillegg benyttes en komplementær alfabetiseringsbok som heter “Boken til familien om livet”. 

Jeg har valgt å analysere boken Våre Rettigheter (Nuestros Derechos) til å finne svar på 

problemstilling i oppgaven.  

Metode og kilder 

Jeg brukte kvalitativ metode til intervju, dokument, didaktikk og statistikk analyse.  

For å belyse problemstillingen er det gjennomført syv intervjuer. Seks intervjuer var i Ibarra 

og et i Cotacachi Ecuador som var relevante til å finne svar på effektiviteten i programmet. 

Til dokument analyse har jeg analyserte offentlige dokumenter om EBJA programmet i et 

pedagogisk perspektiv ved hjelp av Paulo Freire og Ivan Illich .  

Jeg analyserte alfabetiseringsbøker og veilednings hefter både til analfabeter og instruktører i 

modul 1, ”Våre rettigheter” (Nuestros Derechos) innhold, og læringsperspektiv som 

inneholder seks kapitler.  Jeg gjennomførte innhold analyse i budskap og i offentlige 

dokumenter om EBJA programmet på ideologisk nivå siden det utgis av en institusjon som 

Utdanningsdepartementet.   

I statistikk analyse av seknundære data har jeg sammenliknet tre forsjellige data. En fra 

udanningsdepartement i Quito-Ecuador, den andre en liste fra utdanningsledelsen i Ibarra- 

Ecuador og den tredje fra en videregående skole i Cotacachi og det var relevant for å finne 

svar på problemstillingen. 

Resultater/hovedkonklusjoner 

EBJA programmet brukte ideologiske grunnsyn i deres institusjons tekster om programmet. 

Alfabetiseringsprogrammets offisielle tallmateriale hadde store sprik og var mangelfullt. 

Målene beskrevet var for ambisiøse med en blanding av aktivisme, politisk overtalelse og 

Paulo Freire pedagogikk. EBJA realiteten var det motsatte av den som pedagogen hevder.  
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Forord 
 

“The learning of the grammar of silence is an art much 

more difficult to learn than grammar of sounds”  

 

  

Takk til min veieleder Christian W. Beck som fra starten var åpen og gav meg nyttige råd og 

veiledning. Takk til informanter for inspirasjon, til min familie og venner for deres tro og 

ubetinget støtte både i Norge og i Sør Amerika.   
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Absolutte analfabeter  - personer som ikke kan lese eller skrive 

Ansatt instruktør  - person som er ansatt for å drive alfabetisering 

Deltaker    - analfabet som deltar i EBJA-programmet 

DINEPP - ”Den nasjonale ledelsen for varig folkelig utdannelse” 
(Dirección Nacional de Educación Popular y Permanente)  

EBJA  - ”Programmet for grunnutdanning til unge og voksne” 
(Programa de Educación Básica para Jóvenes y Adultos)  

Enhet                                      - kapittel i modul 1 læringsmateriell i EBJA programmet. 

Funksjonelle analfabeter - personer som kan lese og skrive litt, men ikke nok til å bruke 
det effektivt i dagliglivet 

Instruktør - student med obligatorisk alfabetiserings-brigade tjeneste 

Informant   - bidragsyter til datainnsamling og deltaker i intervju 

Kichwa - morsmål til ca. 2,5 millioner mennesker i Andesfjellene i 
Ecuador 

Modul     - nivåinndeling i alfabetiseringsprogrammet  

Manuela Sáenz                       - det offisielle navnet på EBJA programmet. 

Opplæringsagenter - avgangselever i videregående skole med obligatorisk 120 
timers krav om alfabetisering.  

Student  -  I Ecuador benyttes begrepet studenter om skoleelever. Jeg 
bruker  betegnelsen student på disse i denne oppgaven for ikke å 
forveksle skoleelever med elever/deltagere i læringsprogrammet.  

 

 

 

 

 



 
 

10 

 

 

 



 
 

11 

1 Innledning 
 

Bekjempelse av analfabetisme er blitt målet til flere av de nye sosialistiske regjeringer og 

bevegelser i Sør-Amerika. Bevegelsene fremhever idealer om menneskenes likhet, frihet, 

verdighet og solidaritet i land som Venezuela, Bolivia, Brasil og Ecuador.  

I Ecuador har regjeringen ledet av president Rafael Correa Delgado lansert det såkalte 

Manuela Sáenz-programmet eller Programmet for grunnutdanning til unge og voksne 

(Programa de Educación Básica para Jóvenes y Adultos - EBJA). Den første utgaven av 

EBJA-programmet ble lansert 1. august 2007 av daværende utdanningsminister Raúl Vallejo.  

Allerede et drøyt år senere, den 11. desember 2008, ble Quito, hovedstaden i republikken 

erklært som ”område fritt for analfabetisme“.1 Ved hjelp av EBJA-programmet skulle 

Utdanningsdepartamentet i Ecuador i løpet av snaue to år, fra oktober 2007 til juni 2009  gi 

opplæring til 527 819 analfabeter, og dermed redusere antallet absolutte (puro) analfabeter i 

landet fra 791 722 personer til 263 907, nærmere bestemt fra 9% til 3% av den voksne 

befolkningen. I tillegg skulle 1 145 826 såkalt funksjonelle analfabeter motta post-

alfabetiseringsopplæring.2 Regjeringen oppfyller dermed vedtaket til Den Iberoamerikanske 

alfabetiseringsplan for unge og voksne mennesker fra juni 2006, der alle utdanningsministre 

fra Spania og Latin-Amerika forpliktet seg gjennom en felles konsensus å bekjempe 

analfabetisme i perioden 2006 til 2015. 

Et av målene med EBJA-programmet er at unge og voksne analfabeter i Ecuador skal lære å 

lese og skrive i løpet av fire til seks måneder med to undervisningstimer daglig. 

Alfabetiseringsmetoden er systematisk organisert og skal tilpasses analfabetenes behov og 

deres ulike geografiske, sosiale, kulturelle og religiøse bakgrunn. Et annet mål er å engasjere 

til en nasjonal og massiv deltagelse mot diskriminering av økonomiske og etniske ulikheter. 

Programmets formål er å inkludere flerkulturell diversitet, likestilling, miljøvern og bærekraft. 

Handlingen tar sikte på en bred alfabetiseringsprosess i favør av unge og voksnes 

grunnutdanning.3  

 

                                                
1 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/analfabetismo-en-pichincha-baja-3-323105.html 23.04.2011 
2 DINEPP, EBJA	  2006-‐2015,	  Reprogramado	  2007	  –	  juni	  2009	  ss. 23-24  
3 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s. 13 



 
 

12 

1.1 Presentasjon av temaet 
 

EBJA, er iverksatt av regjeringen til president Rafael Correa for å bekjempe analfabetisme. I 

2008 vedtok den lovgivende forsamling en ny grunnlov for Ecuador. I paragraf 67 forpliktet 

den ecuadorianske staten seg til å eliminere analfabetisme med prioritering å støtte 

utdannelsen i rurale områder og ved landets grenser. Videre henviste lovverket til lov 382, 

som pålegger studenter ved de to siste årskull i den videregående skole å delta i 

alfabetiseringsarbeidet. Avgangselevene eller -studentene har 120 timers obligatorisk arbeid,4 

som utgjør halvparten av karakteren til avsluttende eksamen gjennom deltakelsen i den 

aktuelle nasjonale alfabetiseringskampanjen.  

Det har vært flere tidligere alfabetiseringskampanjer i Ecuador som tilsynelatende ikke har 

hatt samme effekt som dagens alfabetiseringsprogram, ifølge EBJA. Nå brukes nemlig et 

nasjonalt program som er spesialtilpasset unge og voksne ecuadorianeres egen virkelighet og 

behov.5 De didaktiske læremidler deles inn i åtte moduler som til sammen tilsvarer 

grunnutdanningen, barneskolen, og spenner over 3,5 år. Materialet er laget for å sette 

studenter og ansatte instruktører som ”opplæringsagenter” i stand til å lære å lese og skrive til 

unge over 15 år og voksne. Disse instruksjonene er laget av utdanningsdepartementet i 

Ecuador for den nåværende presidenten, som ble innsatt 15. januar 2007.6 ”Vi utdanner for å 

ha et fedreland” (educamos para tener patria) (Mamallaktata Charinkapak Yachakunchik)7 

står det på førstesiden til henholdsvis spansk og kichwa8 didaktisk alfabetiseringsmateriell og 

hefter i EBJA-programmet utgitt av regjeringen. Slagordet for EBJA er: ”Ingen skal falle 

utenfor” (Que nadie se quede afuera)9. Læreboken i modul 1, ”Våre rettigheter”( Nuestros 

Derechos), ble i sin tid utviklet da tidligere utdanningsminister Raúl Vallejo10 var direktør for 

alfabetiseringskampanjen som het "Monseñor Leonidas Proaño” (Biskop Leonidas Proaño), i 

1989 under tidligere president Rodrigo Borjas regjeringstid i 1988 -1992. Slagordet for 

alfabetiseringskampanjen den gang var ”Vi utdanner for å gjøre fedreland” (Educamos para 

                                                
4 Instructivo de Participación Estudiantil en el Programa Nacional de Educación Básica para Jóvenes y Adultos. Despacho 
Ministerial, 2007 artikkel 7 
5 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s. 18 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa 06.03.2011 
7 se vedlegg 7 - utdrag familiens bok om livet, Irribarra, (2007): DINSE Ministerio de Educación del Ecuador 
8 Kichwa (Kichwa shimi, Runashimi, også stava Quichua) er eit quechua språk tala av rundt 2,5 millionar. Det omfatter alle 
quechuaspråka tala i Ecuador og Colombia (Inga). http://nn.wikipedia.org/wiki/Kichwa 09.04.2011 
9 se vedlegg 10 – EBJA folder 
10 Raúl Vallejo var utdanningsminister i Correas regjering da EBJA-programmet startet, men ble skiftet ut våren 2011. 
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hacer patria). Proaño var en katolsk ecuadoriansk biskop og tilhenger av frigjøringsteologien, 

også kalt “indianer biskopen” (Lyons 2006:5,206) 

I 2007 utøvdes det nasjonale alfabetiseringsprogrammet i 22 byer i Ecuador ved 22 577 

såkalte alfabetiseringssentre. Det er planlagt å hjelpe 571 263 absolutte analfabeter til oppnå 

grunnutdanning (ciclo básico), og 1 162 950 funksjonelle analfabeter, totalt skal 1 717 090 

mennesker frem til juni 2009. Totalt skulle det benyttes 74,5 millioner dollar på programmet, 

basert på kalkulasjoner fra Den inter-amerikanske utviklingsbankens bok for denne typen 

tallberegninger fra 1981. 11 

Alfabetiserings- boken Våre rettigheter ble altså utviklet for tjueen år siden, som da ble 

revidert i 2007 for å skulle benyttes i EBJA. Tallmaterialet for budsjett- kalkulasjoner 

henviser også til utregninger så langt tilbake som til 1981. Dette kan være trykkfeil, men 

alfabetiseringsprogrammer er intet nytt i Ecuador eller i Sør-Amerika. I 1944 var 48 % av 

befolkningen i Ecuador analfabeter, og i 2007 var andelen på 30%.12 Den 8. september 2009 

erklærte Vallejo Ecuador for ”alfabetisert fedreland” (patria alfabetizada), denne uttalelsen 

måtte han dementere, og presiserte at han mente Ecuador var ” et fedreland under 

alfabetisering” (Ecuador es una patria alfabetizándose). 13 Den 5. april 2010 ble han byttet ut 

med Gloria Vidal Illingworth. 14  

 

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 
 

Tittel: Alfabetisering i Ecuador, pedagogikk eller politikk?  

I følge Utdanningsdepartementet og ”Den nasjonale ledelse for folkelig og varig utdannelse” 

(Dirección Nacional de Educación Popular y Permanente - DINEPP) har det vært flere 

tidligere alfabetiserings-kampanjer i Ecuador som tilsynelatende, men ikke, har hatt samme 

effekt som nåtidens EBJA alfabetiseringsprogram, Manuela Sáenz-programmet. I dette 
                                                
11 DINEPP, EBJA	  2006-‐2015,	  Reprogramado	  2007	  –	  juni	  2009	  ss.31-32, engelsk tittel: Estimating Accoutning Prices for 
Project Appraisel Ed: Terry A. Powers,  
12 DINEPP Documento	  No.	  6;	  Diseño	  Curricular	  –	  EBJA.	  s.	  2	  og	  DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  
capacitación	  EBJA s. 9 
13http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=120471&umt=Entre%20Ecua
dor%20&ldquo;patria%20alfabetizada&rdquo;%20y%20&ldquo;alfabetiz%E1ndose&rdquo;%20habr%EDa%20una%20dife
rencia%20cr%EDtica%20que%20cuesta%20un%20ministerio 07.04.2011 
14 http://www.oei.es/noticias/spip.php?article6708 02.04.2011 
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arbeidet vil jeg undersøke effektiviteten ved den pedagogiske metoden og eventuelt skjulte 

hensikter bak den utstrakte alfabetiserings-kampanjen. Dette leder til to hovedspørsmål som 

søkes besvart: 

1. Er denne alfabetiseringsmetoden så pedagogisk effektiv for unge og voksne 

analfabeter som ledelsen i det ecuadorianske utdanningsdepartementet hevder? 

2.  Skjuler det seg politiske motiver bak den utstrakte alfabetiseringsinnsatsen? 

For å belyse min problemstilling vektlegger min forskning unge og voksne absolutte 

analfabeter i EBJA alfabetiseringsprogrammet fra Cotacachi i Ecuador. Jeg har gjennomført 

analyse av offentlige dokumenter, statistiske data og intervju. Min analyse av didaktisk 

materiell er begrenset til modul 1, Våre rettigheter (Nuestros Derechos). Avslutningsvis skal 

jeg kritisk drøfte alfabetiseringsprogrammet i lys av mine forsknings-resultater omkring reiste 

spørsmål.  

 

1.3 Metodetilnærming 
 

Min oppgave er begrenset til fylket Imbabura, der den absolutte analfabetismen er på 13 %. 

Jeg skal fokusere mitt feltarbeid på distriktet Cotacachi. Den totale analfabetismen i Imbabura 

er i overkant av førti prosent hvorav den funksjonelle, de som kan lese og skrive litt, men ikke 

benytte evnene til daglig, utgjør 27,48 %.  

Jeg gjorde feltarbeidet mitt i byene Quito, Ibarra og distriktet Cotacachi i Imbabura i Ecuador. 

I min undersøkelse skal jeg fokusere på unge og voksne absolutte analfabeter blant urfolk og 

bønder fra Cotacachi. Jeg skal benytte meg av EBJAs offentlige statistikk og dokumenter og i 

tillegg intervju. I Ibarra har jeg intervjuet analfabeter, studenter, en instruktør og 

koordinatoren som deltok i EBJA-programmet.  

Som redskap brukte jeg kvalitativ metode og feltundersøkelse gjennom dokumentanalyse og 

intervju. Jeg skal analysere innholdet av programmet, offentlige dokumenter og statistikk fra 

utdanningsdepartementet i Quito, utdanningsledelsen i Imbabura- Ibarra, og dokumenter fra 

skolene Luis Ulpiano de la Torre og Colegio Nacional Apuela . Jeg skal også analysere 



 
 

15 

alfabetiseringsbøker og hefter fra modul 1, Våre rettigheter, både til instruktører og deltakere i 

alfabetiseringsprogrammet.  I min oppgave skal jeg fokusere på de absolutte analfabeter i 

dokumentanalysen, både i EBJAs offisielle dokumenter om programmet, og i lærebøker i 

modul 1 av programmet. Målet med min oppgave er å finne svar på programmets 

pedagogiske effektivitet ved analyse av innholdet i offisielle dokumenter og utvalgt 

læremateriell for å avdekke eventuelle bakenforliggende politiske hensikter, intensjoner og 

mål.  

 

1.4 Oppgavens oppbygning 
 

Oppgavene er bygd opp på følgende måte:  

I kapittel 2 skal jeg beskrive Ecuadors historie, geografi og utdanningssystem. Deretter skal 

jeg gjøre rede for hvorfor alfabetisering har en så sentral plass i landet, siden fokus på 

alfabetisering ikke er noe nytt i Ecuador. I andre del av dette kapittelet skal jeg redegjøre for 

EBJA-programmet fra 2007 til 2009, og bakgrunnen for dets sentrale rolle i landets politikk er 

basert på lang tids støtte i internasjonale konvensjoner og nasjonalt lovverk.  

I kapittel 3 skal jeg beskrive EBJA-programmet slik det beskrives i de nasjonale 

styringsdokumentene som jeg innhentet under mitt feltarbeid i juni 2009. Jeg skal beskrive det 

pedagogiske innholdet, mål, metode, teori og karakteristikker som programmet er ment å 

skulle gjennomføre. Språket gjengis slik det står i dokumentene for å senere kunne vurdere 

innholdet mot resultatene av mitt feltarbeid.   

I kapittel 4 skal jeg konsentrere meg om utvalgt didaktisk materiell. Jeg skal analysere 

alfabetiseringsboken og veiledningsheftene i modul 1 - Våre rettigheter,  som brukes i 

opplæringen av absolutte analfabeter, og er utviklet av tidligere utdanningsminister Raúl 

Vallejo i 1989,  og revidert i 2007. Det skal brukes som redskap til å vurdere effektiviteten til 

EBJA- programmet i belysningen av min problemstilling.   

I kapittel 5 skal jeg redegjøre for teorien til Paulo Freire i forhold til frigjøringspedagogikk, 

dialog, forholdet lærer-elev og om undertrykkelse og undertrykte. Denne teoretikeren har blitt 
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brukt som teoretisk grunnlag for EBJA-programmet. Jeg skal også redegjøre for Ivan Illichs 

teori om avskolering og hans syn på skolens utdanning og læringsmonopol.  

I kapittel 6 skal jeg presentere det metodiske perspektivet gjennom kvalitativ metode og 

kvalitativ analyse for å svare på problemstillingen i min oppgave. Jeg brukte feltarbeid for å 

fremskaffe kvalitative data. Jeg benytter meg av dokumentanalyse av EBJA-programmet og 

statistikkanalyse som sekundære kilder.  

I kapittel 7 skal jeg presentere en statistikkanalyse ved å sammenligne en tabell fra 

utdanningsdepartementet, en deltakerliste fra utdanningsledelsen i Imbabura – Ibarra, og en 

siste liste av skolen Luis Ulpiano de la Torre. Med denne sammenligningen av sekundære 

kilder skal jeg senere svare på spørsmålet om effektiviteten til programmet eller eventuelle 

skjulte politiske hensikter med EBJA.  

I kapittel 8 jeg skal presentere syv intervjuer som en del av oppgavens kvalitative metode. 

Under mitt feltarbeid i Cotacachi 22. juni 2009 intervjuet jeg fem informant- deltakere, en 

ansatt instruktør (instructor bonificado) og en koordinator ved en videregående skole. Jeg har 

transkriberte intervjuer og skal analysere alle intervjuer i forhold til programmets dokumenter 

for å finne svar på spørsmålet om effektivitet og eventuelt skjulte hensikter med programmet.  

I kapittel 9, skal jeg ved hjelp av dokumentanalyse, statistisk analyse og intervjuer presentere 

og drøfte resultatene jeg fikk av alle tre datainnsamlingene for å belyse min problemstilling. I 

tillegg skal jeg foreta kritisk drøfting av alfabetiseringsprogrammet ved hjelp av teoretikerne 

Paulo Freire og Ivan Illich i forhold til å analysere alfabetiseringsprogrammet. I 

forskningsresultatene fant jeg svar på problemstillingen. I dette siste kapittelet gjennomgår jeg 

statistisk tallmateriale, politiske oppfatninger, propaganda og indoktrinering i EBJA, men 

også fordeler med programmet. 

 



 
 

17 

2 Bakgrunn  
 

I dette kapittelet skal jeg gi en kort innføring i republikken Ecuadors historie, folkegrupper og 

utdanningssystem.  Deretter vil jeg forklare kort hva, hvorfor og på hvem EBJA-programmet 

er beregnet, og hvilke internasjonale konvensjoner og nasjonale juridiske forpliktelser det 

bygger på.   

 

2.1 Ecuador - geografi, etnografi og historie 
 

Ecuador ligger på ekvator15 og er et av de minste landene i Sør-Amerika. Republikkens 

folketall nærmer seg femten millioner innbyggere16. I nord grenser landet til Colombia, i syd 

til Peru, i vest Stillehavet og i øst Amazonas regnskogen og Peru.  I tillegg tilhører 

Galapagos-øyene i Stillehavet Ecuador. Fastlandet er delt i tre klimatiske soner, 

stillehavskysten (Costa), høyfjellet (Sierra) og Amazonas-jungelen (Oriente). Andesfjellene 

deler landet i to tropiske områder, et på hver side av fjellkjeden. De høyeste fjellene er 

snødekte vulkaner, den høyeste, Chimborazo, har en høyde på 6 268 meter over havet. 

Landets hovedstad, Quito, ligger 2 800 meter over havet, i nærheten av ekvator og verdens 

høyeste aktive vulkan, Cotopaxi, på 5.896 m.o.h.17 Guayaquil, landets havneby og 

økonomiske sentrum, ligger i det tropisk varme kystområdet ved en elvemunning ut mot 

Stillehavet. Fuktig stillehavsluft som stiger opp langs Andesfjellene sørger for mye nedbør og 

gode jordbruksforhold i Andes- regionen. 

Ecuadors ekstreme topografi kan best beskrives med landets rike dyre- og planteliv. De store 

høydeforskjellene har gitt landet et enormt rikt dyre- og planteliv. Det som kanskje best 

illustrerer dette er at det finnes flere fuglearter i dette lille landet enn det man finner i Nord-

Amerika alene. Dette skyldes alle de mikroklimaene som finnes, fra tørre områder ved 
                                                
15 Hvorav landets navn i kombinasjon med fransk for gull - d’or 
16 14,8 millioner innbyggere, juli 2010 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ec.html        
20.02.2011 13,8 millioner i 2008 ifølge 
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Country=2180 
27.03.11 
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Cotopaxi 13.02.2011 
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Stillehavet og opp til de snødekte fjelltoppene, og ned til det fuktige Amazonas 

regnskogsområdet. Landet er også rikt på mineraler, og er blant annet en olje- eksporterende 

nasjon.   

Landets geografi med mange daler, fjell og ulike klimatiske soner har resultert i mange ulike 

regionale folkegrupper. Ecuador har fortsatt, etter 400 års kolonistyre, et stort innslag av 

urfolk, ”indianere”18 utgjør ca 25 % av befolkningen. Urfolksgrupperinger eller 

”indianernasjonaliteter” (nacionalidades indígenas) i Ecuador, er: Shuar, Achuar, Huaoranis, 

Chachis, Cofanes, Awas, Kichwas Amazónicos, Siona-Secoyas, Kichuas, Shiwia, Eperas, 

Manta-Huancavilka, Saraguru, Waranka, Cañari, Puruhua, Panzaleo, Chibuleo, Salasaca, 

Tsachilas, Quitu, Cayambi, Natabuela, Otavalo, Caranqui.19 Hoveddelen av urbefolkningen er 

bosatt i Andes-regionen, og som vi senere skal se er det stor grad av analfabetisme blant disse. 

Det mest utbredte språket blant disse folkegruppene, er kichwa.20 I det ecuadorianske 

høyfjellet (Sierra) snakker over to milloner innbyggere dette språket. (von Gleich sitert i 

Rindstedet 2001: 254) Ufolksgrupperinger i Ecuador snakker forskjellige språk som: A`ingae, 

awapit, cha´palaa, epera pedere, kayapi, paicoca, shuar chicham, achuar, kichwa, tsafiqui, 

waotededo, kichwa amázonico.21 

Cotacachi er et distrikt i fylket Imbabura og ligger 89 kilometer nord for Quito og 25 km sør 

for fylkeshovedstaden Ibarra.22 Høyden er 2.360 meter over havet. Populasjonen er total 

37.215 innbygerne, 18.442 er kvinner og 18.773 er menn. Cotacachi distriktet er delt inn i 

sogn, de er: Cotacachi by El Sagrario, San Francisco, Quiroga, Imantag, Apuela, Peñaherrera, 

Vacas Galindo, García Moreno, Plaza Gutierrez, 6 de Julio de Cuellaje (se vedlegg 1). 

Tretti prosent av Ecuadors befolkning er mellom 0 og 14 år gamle. Det er litt flere gutter enn 

jenter, forholdsvis 2,3 og 2,2 millioner. Befolkningen mellom 15 og 64 utgjør 63, 5 % av 

befolkningen hvorav 4,5 millioner er menn og 4,6 millioner kvinner. Kun 6,2 % av 

befolkningen er over 65 år. Gjennomsnittsalderen i Ecuador er ca. 25 år.23 Den 

afroecuadorianske befolkning utgjør ca. 3 %. Disse er hovedsakelig bosatt på nordvest- 

kysten. Mange er etterkommere av rømte slaver som dannet egne frie og autonome samfunn i 
                                                
18 Det kan diskuteres om bruken av begrepet ”indianer” er sosiologisk korrekt og riktig å benytte. I denne oppgaven har jeg 
valgt å bruke det uavhengig av den diskusjon, og bruker betegnelsene indianerspråk, indianere som urfolk og bruker dem om 
hverandre.   
19 http://www.codenpe.gov.ec/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=71&Itemid=598&lang=es 
24.04.2011 
20 http://nn.wikipedia.org/wiki/Kichwa, http://en.wikipedia.org/wiki/Kichwa_language 16.04 .2011 
21 icci.nativeweb.org/yachaikuna/1/mejeant.pdf 20.04.2011 
22 http://es.wikipedia.org/wiki/Cotacachi_(Ciudad) 20.04.2011 
23 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ec.html 20.02.2011 
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denne kysttropiske fruktbare delen av Ecuador. Den største folkegruppen i landet er såkalte 

”mestiser” som er en blanding av urfolk/indianere og europeiske innvandrere eller kolonister. 

Disse utgjør ca. 65 % av befolkningen. I tillegg finner vi en liten andel direkte etterkommere 

av det iberiske aristokratiet, foruten en god andel innvandrere gjennom tidene fra Europa, 

Asia og Midtøsten, totalt ca. 7 %.24 Det offisielle språket i Ecuador er spansk, og de aller 

fleste bruker dette til daglig. I tillegg er kichwa, indianerspråket i Andes-regionen, vel utbredt 

blant denne delen av urbefolkningen. Den daglige bruk av morsmålet kichwa forteller oss 

også at mange områder har bevart sin egenart uavhengig av sentralstyrets århundrelange kamp 

for kontroll. I de ulike regionene snakkes andre språk, og de har også ulike spanske dialekter.  

Før de iberiske erobrerne kom til denne delen av Amerika, hadde inkariket sin nordlige grense 

i dagens Ecuador. Området jeg valgte for dette studiet, Imbabura med hovedstaden Ibarra, var 

området der inkakongen Atahualpa ble født. I 1533 ble han tatt til fange og henrettet av den 

spanske ”erobreren” (conquistadoren) Francisco Pizarro i dagens nordlige Peru. 

Som følge av de iberiske erobrernes seier over inkariket i Sør-Amerika, var dagens Ecuador i 

400 år underlagt sentralstyret på den iberiske halvøy.  Quito, hovedstaden i Ecuador, ble 

grunnlagt av den spanske ”erobreren” Sebastián de Benalcázar i 1534. Området ble raskt et 

hovedsete for den iberiske administrasjonen av denne delen av Sør-Amerika og kjent under 

navnet ”Real Audiencia de Quito”. Kongedømmet i Spania administrerte sine kolonier med 

hjelp fra den katolske kirke. Dette resulterte i utstrakt kirkebygging, og gamlebyen i Quito har 

av UNESCO blitt erklært verdensarv. 

Mellom 1810 og 1830 løsrev landet seg fra moderlandet Spania og ble en del av Simon 

Bolívars25 Stor-Colombia bestående blant annet av dagens Panama, Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Peru og Bolivia. I 1830 ble landet en selvstendig republikk og har siden 

uavhengigheten vært kjennetegnet av politisk uro og økonomisk ruin. Det har blitt skrevet 

nitten ulike grunnlover og landet har i gjennomsnitt byttet president annet- hvert år. Der er 

særlig to grunner til dette. Den ene er at landets ekstreme geografi har gjort det vanskelig å 

etablere noen sterk sentralmakt over mange områder som i århundre hadde vært regionalt styrt 

og nytt stor grad av selvstyre. Den andre er at Ecuador kontinuerlig har slitt med en stor 

gjeldsbyrde og dårlig økonomi.  

                                                
24 Prosentvis andel av befolkningen hentet fra https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ec.html 
20.02.2011 
25 Símon Bolivar er den mest berømte frigjøringskjemperen i Sør-Amerika. Det nevnes her fordi alfabetiseringsprogrammet 
EBJA også benytter tilknytning til denne personen.  
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Det har alltid eksistert store sosiale klasseskiller i Ecuador. Nederst på den sosiale rangstigen 

fra kolonitiden finner vi urbefolkningen, mens på toppen er etterkommere fra det iberiske 

aristokrati. Disse er også landets store godseiere. I andre halvdel av 1900-tallet vokste det 

generelt opp et stadig sterkere handelsborgerskap. Dette dynamiske og velstående 

handelsfolket ved kysten, med gode eksportmuligheter fra kystbyen Guayaquil, har helt siden 

uavhengigheten i 1830 utfordret den aristokratiske eliten i fjellområdene rundt hovedstaden i 

Quito. Hæren og dens ledere har også siden uavhengigheten alltid spilt en viktig rolle i 

ecuadoriansk politikk. I 2009 ser vi mindre av den aristokratiske og mer til den merkantile 

elite i ecuadoriansk politikk.  

 

2.2 Utdanningssystemet og offisielt tallmateriale  
 

Utdanningen i Ecuador er offentlig, det finnes også noen katolske kirkelige skoler. Den 

begynner med førskolen (pre-escolar), som ikke er obligatorisk, for barna i aldersgruppen fem 

til seks år. ”Basisnivået” (nivel primario) er obligatorisk og tilsvarer grunnskolen i Norge. 

Den er for barn fra seks til omtrent tolv år. Skolen består av seks ulike trinn i seks år. Etter 

fullført basisnivå kan man gå videre til annet nivå (secundaria), som består av to deler. De tre 

første årene klassifiseres som grunnutdanning (ciclo básico), tilsvarende ungdomsskolen i 

Norge, og de tre neste år kalles videregående skole (ciclo diversificado), som er det 

obligatoriske nivå for å oppnå generell studiekompetanse og artium (bachillerato). I 

videregående skole er det spesialisering i tre-årige linjedelte fag tilsvarende realfag i Norge, 

yrkesinnrettede eller tekniske linjer (técnico) og teknologisk (tecnológico) har studier i 

tekniske og teknologiske yrker som elektronikk, data, osv. Målet med begge to skoler er å 

utdanne profesjonelle og yrkesaktive borgere. Elevene skal få kunnskap både i real- og 

tekniske fag på veien til arbeidslivet. Studentene har mulighet til å fortsette med studier etter 

videregående skole (ciclo diversificado), på universitetet eller i andre høyere studier (estudios 

superiores) for å oppnå bachelorgrad (licenciatura), embetsstudier innen jus, diplomati eller 

statsvitenskap tar seks eller syv år.26  

                                                
26 http://redced-ec.relpe.org/node/156 24.04.2011 
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Når barn begynner i grunnskolen er forventet antall skoleår 13,3, ifølge UNESCO. Av barna 

som begynner, fullfører 82 % grunnskolen. Dette tilsier at 18 % av barna ikke fullfører 

barneskolen av ulike årsaker, 6 % gjentar imidlertid skolen, mens 12 % faller helt ut. 27  Av de 

barna som fullfører barneskolen, fortsetter nesten alle, 79 %, videre på ungdomsskolen, 3 % 

av alle barn som fullfører barneskolen avslutter sin utdanning med den. I 1999 begynte 64 % 

av alle barn i den frivillige barnehageordningen, mens i 2002 økte dette tallet til 74 %. 

På barneskolen begynte 97 % av alle gutter i 1999 og 2002, mens 98 % av alle jentene gjorde 

det. I tillegg var det en del personer over den gjeldende normale alderen som begynte på 

grunnutdanningen, og derfor antyder prosentsatsen for dem som ble innlemmet i 

grunnutdanningen 114 % og 118 % i 2002.28 Av barn i teoretisk normal alder for å starte i 

barneskolen var det 2 % av jentene og 3 % av gutten som ikke startet på barneskolen. I 2008 

var det 39 % av alle guttene og 45 % av alle jentene som startet på universitet eller annen 

tilsvarende høyere utdanning, ifølge UNESCO.29 I gjennomsnitt er det 17 elever pr. lærer. 8 

% av alle regjeringsutgiftene går til utdanning, og i 2001 utgjorde kostnadene 1 % av 

bruttonasjonalproduktet. I 2007 var 84,2 % av alle voksne lesekyndige, mens 95,4 % av 

ungdommen var det. Av befolkningen på 15 år eller eldre var 91 % lesekyndig i 2008, ifølge 

UNESCO.30  

 

2.3 EBJA alfabetisering – hva, hvorfor, hvordan og 
til hvem? 
 

Gjennom tidene og under ulike regjeringer har der vært kampanjer og programmer i forhold 

til alfabetisering av unge og voksne i Ecuador.31 Hver regjering har hatt sin metodologi og sitt 

didaktiske materiell i hver kampanje som har vært støttet av misjonærer, fagforeninger, 

frigjøringsteologien, osv. I 1944 var 48 % av innbyggerne i Ecuador analfabeter. Dette 

                                                
27http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Country=2180 
20.02.2011 IBID, Tabell Progression and completion in education, IBID UNESCO tall fra 2006  
28http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Country=2180 
20.02.2011 tallet GER % anslår antallet av elever som er innskrevet i utdanning uavhengig av klasse og 
alderssammensetning.   
29 IBID tabell Tertiary enrolment 
30 IBID resources for education and Literacy rates  
31 DINEPP:	  Documento	  No.	  6;	  Diseño	  Curricular	  del	  Programa	  –	  EBJA.	  s.2	  
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antallet har etter hvert blitt redusert til 9 % såkalte absolutte analfabeter i 2007/2008.32  I 2007 

startet et nasjonalt program i grunnutdanningen til unge og voksne, som heter EBJA.  

Gjennom dette programmet var målet at analfabetismen skulle reduseres fra 9% (731.984 

personer) til 3.5% (280 424 deltakere) 33. I juni 2009 hadde det blitt betjent 514.000 deltagere, 

ifølge EBJA: 

Iløpet av 2007 betjente dette programmet 112.000, 282.000 i 2008 og 218.000 til juni 
2009, til sammen betjent 514.000 analfabeter, det tilsvarer 6,3%. Resterende å betjene er 
218.000 tilsvarende 2,7% som er langt lavere enn 3,5% et siffer som internasjonalt krediterer 
landet som fritt for analfabetisme.35 

Kjennetegnene på innbyggere i Ecuador som er tilgodesett av EBJA, er unge og voksne 

innbyggere fra femten år og oppover, og som er fattige. De lever på et eksistensminimum med 

lav inntekt, dårlig ernæring, høy arbeidsledighet, mangler utdannelse og tilgang på sosiale 

tjenester. Innbyggerne bor i marginaliserte deler av byene eller på landet. De fleste er kvinner 

og bønder med få og utilstrekkelige økonomiske ressurser.36 

Befolkningsgrupper i landet som har vært ekskludert fra eller manglet grunnutdanning ble 

garantert adgang og fortsettelse for en effektiv fullføring av EBJA. Urbefolkningsgrupper 

med forskjellige språk er i sentrum for programmet. Formålet er å fremheve et rettferdig 

pluralistisk samfunn og flerspråklighet.37 De marginaliserte afroecuadorianske grupperingene 

er også inkludert, foruten spansktalende på landsbygda, urbane strøk og i grensestrøk. 

Formålet er å bekjempe diskriminering gjennom et inkluderende læringsprogram, herunder 

elever med handikap, folk som soner fengselsstraff og asylsøkere. Programmet skal dekke alle 

landets 22 provinser, 219 distrikter og 1300 sogn38. 

Det har en klassifisering av analfabeter, og skiller mellom dem som er ”absolutte” (total) og 

”funksjonelle” (funcionales) analfabeter. (se note 41) Absolutte analfabeter er unge og voksne 

over femten år som overhodet ikke kan lese, skrive og regne. De funksjonelle analfabeter 

klassifiseres som voksne og unge folk som bare i begrenset grad kan lese, skrive og regne. De 

har behov for mer læring for å mestre det. I noen tilfeller har noen funksjonelle analfabeter 
                                                
32http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Country=2180 
26.03.2011,  
33 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s. 14  
35 DINEPP, EBJA	  2006-‐2015,	  Reprogramado	  2007	  –	  juni	  2009	  s. 10,  22. Juni 2009”; Durante el 2007 se atendieron 112.000 
y bse progrma atender en el 2008 un total de 282.000 y hasta junio del 2009 se atenderan 120.000 adicionales lo que indica 
que se alfabetizaran a 514.000 analfabetos es decir el 6,3% quedando por atender 218.000 que totalizan el 2,7% valor muy 
inferior al 3.5% indice que internacionalmente acreditan al pais como libre de analfabetismo.” 
36 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación,	  Diseño	  Curricular	  –	  EBJA.	  s.	  2-‐3	  	   
37 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s .19 
38 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s .14 
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glemt disse ferdighetene siden den gang de lærte det. De kan ikke bruke evnene aktivt og 

dermed ikke klare å integreres i samfunnet. Retten til utdannelse og alfabetisering er forankret 

i menneskerettighetserklæringen.39 

På spansk brukes ordet “puro” som tilsvarer ”rent” på norsk, men vi skal bruke ordet 

”absolutt” om unge og voksne som ikke kan lese og skrive i det hele tatt. Så analfabeter er 

enten absolutte eller funksjonelle. Regjeringen i Ecuador har slått fast at unge og voksne 

analfabeter skal være ”betjent” med sikte på å gjennomføre en intens alfabetiseringsstrategi 

og kontinuerlig utdanning.  

For å nå målene skal unge avgangselever ved videregående skoler være alfabetiserings- 

instruktører og forberedes på opplæringen. Disse såkalte ”sosiale agenter” skal ved bruk av 

didaktiske metoder og ideer hjelpe til en virkningsfull effektuering og fullføring med 

forventede resultater. Mer spesifikt skal instruktører som ”sosiale agenter” styrke 

forvandlingen, både teoretisk og praktisk, til analfabeters læring. Instruktører skal informere 

om ideer til deltakerne og om innhold og planer som skal følges i programmet. De skal gi 

ferdigheter til dem som alfabetiserer eller post-alfabetiserer om metoder og opplæring i 

didaktikk ved bruk av ulike moduler som er nødvendige ressurser for undervisning og 

læring.40 

 

2.4 Internasjonale konvensjoner og nasjonalt 
lovverk 
 

I 1950-1960 ble begrepet ”funksjonell analfabetisme” 41 satt på dagsordenen, og ble lansert i 

1969 av Verdensprogrammet for eksperimentell alfabetisering og utvikling, ifølge EBJA. En 

sosial og politisk bevegelse på 70-tallet påpekte behovet for grunnutdanning. Disse 

                                                
39 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA	  s.	  6 
40 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA	  s.	  3 
41Funksjonell analfabetisme til forskjell fra absolutt analfabetisme, vil si at man i sin tid har lært å lese og skrive, men har 
mistet evnen, fordi den ikke har vært anvendt, eller at man ikke har tilegnet seg ferdighetene godt nok selv gjennom 
skolegang til å benytte dem i dagliglivet. http://www.snl.no/analfabetisme 21.02.2011, se også The United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO defines literacy as the "ability to identify, understand, interpret, 
create, communicate, compute and use printed and written materials associated with varying contexts. Literacy involves a 
continuum of learning in enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential, and to 
participate fully in their community and wider society." http://en.wikipedia.org/wiki/Literacy 21.02.2011 
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bevegelsene og hendelsene var utgangspunktet til verdens- erklæringen ”Utdanning til alle” 

fra 1990 i Jomtien i Thailand.42 

Divisjonen for grunnutdanning i FN kalte sammen til et ekspertmøte for å lansere et 

verdensinitiativ for alfabetisering som heter ”Utdanning til alle” (Educación para todos- EPT). 

Det forberedte et innledningsdokument som ble organisert i et forent strategisk møte til 

“Alfabetisering til alle” (Alfabetizacion para todos). Verdens- erklæringen ”Utdanningen til 

alle” (Educación para todos- EPT) inkluderte begrepet varig og livslang læring. Det handlet 

om utdanning som fungerer som grunnkrav til læring til alle barn, unge, og voksne. En 

fornyet visjon til tiårsplan i handlingen ved UNESCOs Institutt til utdanning og ved Det 

internasjonale alfabetiseringsinstituttet. 43   

Den formelle eller uformelle utdanningen utenfor skolesystemet ble diskutert på Den femte 

verdenskonferanse for voksenopplæring (Quinta Conferencia Internacional sobre Educación 

de Adultos - V CONFITEA). I Brasilia i januar 1997, toppmøtet i Hamburg deretter, og det 

siste i Cochapamba i Bolivia, ble de samme problemer påpekt – om mangler og 

vanskeligheter i voksenopplæringen. Mål og tidsfrister ble bestemt. Den 17. desember 1999 

vedtok Generalforsamlingen i FN alfabetiseringstiåret. Forslaget stammet fra 

medlemslandene Bangladesh, Barbados, Belarus, Bolivia, Burkina Faso, Costa Rica, Ecuador, 

India, osv,44 ifølge EBJA. 

I oktober 2005 i Salamanca i Spania forpliktet lederne for de latinamerikanske nasjoner seg til 

å fjerne analfabetismen i regionen i perioden fra 2007 til 2015. Organisasjonen for 

iberoamerikanske nasjoner for utdanning, vitenskap og kultur (La Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura ) skulle samordne prosessen 

utviklet i 2006 og følge opp arbeidet, samt inngå avtaler med utdanningsministrene i 

latinamerikanske land.45  

EBJA-programmet som utøves i Ecuador oppfyller prinsipper og erklæringer etablert og 

vedtatt på forskjellige verdens konferanser om ”Utdanning til alle” (Educación para todos). 

Særlig den iberoamerikanske plan om alfabetisering og grunnutdanning til unge og voksne 

som ble gjennomført av utdanningsministrene i Uruguay den 12 til 13. juni i 2006. Alle land 

                                                
42 DINEPP Documento No. 1, 2, 3, 4, 5; Módulo de capacitación, Bases teòricas EBJA s. 5-6 
43 DINEPP Documento No. 1, 2, 3, 4, 5; Módulo de capacitación, Bases teòricas EBJA s. 5-6 
44 DINEPP Documento No. 1, 2, 3, 4, 5; Módulo de capacitación EBJA s. 6  
45 DINEPP Documento No. 1, 2, 3, 4, 5; Módulo de capacitación EBJA s. 6 
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som deltok og var representert på toppmøtet forpliktet seg til å redusere det generelle antall av 

analfabeter i respektive populasjoner til 2 %  i løpet av ti år. Det minste målet var å oppnå en 

reduksjon på 50 % blant mennesker på 15 år eller eldre, og oppmuntre dem til å gjennomføre 

grunnskole og videregående skole. Som svar på denne forpliktelse har det blitt designet en 

tiårsplan for utdanning (Plan Decenal de Educación) 2006-2015, bekreftet gjennom en 

nasjonal forespørsel den 29. november i 2006. 46 

I 2008 vedtok kongressen i Ecuador en ny grunnlov. I paragraf 2, artikkel 67 i grunnloven slår 

fast: ”Staten skal formulere planer og styrke programmer i folkelig og varig utdanning for å 

utrydde analfabetismen. Med prioritet i utkantstrøk og grenseområder ”.47   

I loven om utdanning som refererer til formål med utdanningen heter det: 

I art. 3: ” Alfabetisering skal betjenes med prioritering og skal fremme sosiale, sivile, økonomiske og kulturelle 

marginaliserte sektorer. Det samme som tilsvarer Art.3b: “Den kompensatoriske utdanningen skal tilbys dem 

som ikke hadde kommet inn på nivåer i den ordinære utdanningen eller som har ikke fullført den”49  

I de generelle regler om utdanningsloven i ”den kompensatoriske utdanningen ”50 (Educación 
compensatoria) i Art. 2 om loven som refererer til utdanningsprinsipper, heter det: 

g) “Staten garanterer lik adgang til utdanning og utryddelse av analfabetismen”  

h) “Utdanningen styres gjennom enhetsprinsippet, kontinuitet, fleksibilitet og varighet”51 

I Art.15 i ”Den kompensatoriske utdanningen ” (Educación compensatoria) heter det: 

 

            a) ”Nivåer av folkelig grunnutdanning: Alfabetisering, Post-alfabetisering; Grunnutdanning”.52  

                                                
46 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s. 7 
47 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA, Bases Teóreticas s. 4 
49 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA, Bases Teóreticas s. 4 
50 Systematisk tilrettelagt for personer (voksne og/eller barn) fra stimulifattige miljøer og/eller for personer som for øvrig 
fungerer på et lavere nivå enn det som burde forventes pga. Økonmiske forhold, undertrykkelse, sykdom, funksjonshemming 
og/eller psykisk utviklingshemning. (Bø, Helle 2005: 130) 
51 Modulo de capacitación EBJA.doc 22.06.2009 Bases Teóreticas s. 4 
52 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA Bases Teóreticas s. 5 
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3 Alfabetiseringsprogrammet EBJA 
 

I dette kapittelet skal jeg redegjøre for innholdet i EBJA- alfabetiseringsprogrammet for 

grunnutdanning til unge og voksne. Programmets mål, teori, metode, didaktikk, organisering, 

modul inndeling og alfabetiseringsmateriell, både til analfabeter og instruktører, har jeg 

oversatt, og jeg transkriberte EBJA- dokumenter på en nøytral måte, som jeg fikk fra 

utdanningsdepartementet gjennom ”Den nasjonale ledelse for folkelig og varig utdannelse” 

(Dirección Nacional de Educación Popular y Permanente – DINEPP). I dette kapittelet skal 

jeg objektivt å forklare og gjengi innholdet i styringsdokumentene jeg fikk fra mitt feltarbeid i 

Ecuador. 

 

3.1 Mål og metode: 
 

 EBJAs mål for perioden 2007- 2015 er å tilfredsstille unge og voksne analfabeters 

læringsbehov. Det er planlagt å formidle verdier med basis i FNs menneskerettighets-

erklæring som likhet, deltakelse, solidaritet, pluralisme, osv. 53 EBJA-programmet er et 

resultat av gruppers behov og sosiale klasseskiller i samfunnet. Utdanningsmålet er å åpne det 

stengte samfunnet og utvikle en kritisk tanke og dialog gjennom en systematisk praksis med 

hensyn til deltakernes livserfaring 54. De didaktiske komponenter i læringsprosessen skal 

brukes også utenfor klasserommet. ”Det foreslås nye modeller, forandringer til en total 

forvandling“55  

Grunnutdanningen er et middel for å øke deltakernes kreativitet og produktivitet, ifølge 

EBJA. Dette er nødvendig for å løse problemer i en kompleks verden i forandring og med en 

stadig økning av forskjellige typer risiko.56 Rettigheten til utdanning og til livslang læring er 

anerkjent som mer enn behovet for å kunne lese, skrive, etterforske og analysere. Gjennom 

                                                
53 DINEPP Documento	  No.	  6;	  Diseño	  Curricular	  –	  EBJA.	  s.	  1	  	   (s.1-dok 6) 
54 DINEPP Documento	  No.	  	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s 12 
55 DINEPP Documento	  No.	  	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s 12 
56 DINEPP Documento	  No.	  	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s 12 
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EBJA får analfabeter adgang til bestemte ressurser til å utvikle individuelle og kollektive 

ferdigheter.57  

I det metodiske rammeverket for alfabetiseringsprogrammet er målet følgende: “ Å danne nye 

mennesker, en delaktig ecuadoriansk borger i alle aspekter i det daglig og sosiale samliv”. 

Metodologien er basert på refleksjon og kritikk, og bruker dialogen som middel for å 

tilrettelegge og fremheve en aktiv og solidarisk deltagelse. Bevisstheten stimuleres gjennom 

bestemte didaktiske strategier, dette gir dynamikk i læringsprosessen. EBJAs mål er å utvikle 

en fullstendig kognitiv, teknisk og sosial danning. Gjennom deltagelse i den sosiale prosessen 

vil læringen forbedre livskvalitets- nivået. 59  

Den ”absolutte” (puros), ”funksjonelle” (funcionales)  analfabetismen skal utryddes, og 

deltakere skal bli støttet i postalfabetiseringen gjennom den folkelige og varig utdanningen. 

Den pedagogiske utformingen av EBJA-programmets didaktiske materiale er utviklet i en 

strukturert kunnskap på fire ulike felter.60  Målene i læreplanen er:   

”Programmet skal tilpasses befolkningens mål gjennom didaktisk materiell til å oppnå kognitive og dannende 

utvikling gjennom sosial integrering med vekt på inkludering og bruk av verdier.” 

”Den kritiske bevissthet skal utvikles gjennom analyse og refleksjon av deres behov og problemer knyttet til 

relevante temaer.”  

”Den solidariske deltagelsen skal opprettholdes med likhets-prinsippet praktisert gjennom menneskers 

plikter og rettigheter”. 

”En samling av intellektuelle evner som skal fremheve den varige utdanningsprosessen skal utvikles” 61 

Modulene i alfabetiseringsprogrammet er laget for å sette instruktører i stand til å 

mangfoldiggjøre handlinger for grunnutdanningen til unge og voksne analfabeter. ”Målet med 

det modulære systemet er å effektuere ved fullføring av forventede resultater gjennom 

didaktisk materiell til en riktig læringsprosess”.    

Teori og praksis skal brukes ved ulike didaktiske strategier for å oppnå ulike mål  i opplæring 

av barn, unge og voksne, mens læringens fundament er den biologiske, psykososiale 

                                                
57 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s 12 
59 DINEPP Documento	  No.	  	  6;	  Diseño	  Curricular	  –	  EBJA.	  s.	  2	   
60 DINEPP Documento	  No.	  6;	  Diseño	  Curricular	  –	  EBJA.	  s.	  1	   
61 DINEPP Documento	  No.	  6;	  Diseño	  Curricular	  –	  EBJA.	  s.	  6 
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utviklingen. Hver fase hos individet står i forhold til sin utvikling og modenhet.62 Den voksne 

pedagogiske metoden er grunnlagt på filosofiske prinsipper. Læringsprosessen vektlegger 

deltakernes tidligere erfaring, kultur, yrke og danning. I gjennomføringen av programmet skal 

det brukes voksenpedagogikk og forskjellige tekniske og metodologiske ressurser.63 Det står i 

programmets grunnprinsipper at målet ikke er å transferere kunnskap og informasjon, men å 

skape bevissthet hos folket til å bygge et demokratisk og solidarisk samfunn. Målet er å øke 

den sosiale deltagelsen hos instruktørene i alfabetiseringsprogrammet som 

”opplæringsagenter” til å forbedre livskvalitet.64 Instruktører skal bruke deltakernes tidligere 

erfaring og store variasjon i ressurser og prosedyrer til alfabetiseringslæring. Det er vesentlig 

å stimulere deltakeres motivasjon ved å hjelpe dem å overkomme pessimistiske følelser og 

hindre nederlag eller passivitet i deres læring. Hvis deltakere ikke kan lære ved hjelp av en 

metode, så skal det brukes andre evner og didaktiske alternativer, med sikte på å sikre et godt 

læringsnivå, og med hensyn til individuelle prosesser. Informasjonen fra instruktørene skal 

være tilgjengelig for deltakerne, fordi de skal vite om sin læringsprogresjon og utvikling.65 

Strategien til å gjennomføre programmet: DINEPP styrer og gjennomfører EBJA-prosjektet. 

Ledelsen velger institusjoner til å samarbeide og delegerer ansvar. Koordinasjon av EBJA-

prosjektet er på toppen av strukturen, og under står koordinatorer for programmene Manuela 

Sáenz (på spansk), Dolores Cacuango (på kichwa), Grenseområdeprosjektet (Proyecto 

Cordón Fronterizo) til analfabeter i grenseområdet mellom Colombia og Peru, Vilje              

(Voluntad) til fengselsinnsatte og Ulike handikap (Discapacidades diversas) til handikapped66 

  

3.2 Teori og karakteristikker:   
 

Alfabetiseringsprogrammet EBJA karakteriseres av å være ecuadoriansk og tilsvarer den 

nasjonale virkeligheten og folkets behov med hensyn til landets styrker og svakheter. Det 

teoretiske rammeverket for programmet er grunnlagt på et humanistisk filosofisk syn, hvor 

individet står i sentrum for sin utvikling.67 Selvstendighet og autonomi står i forhold til 

                                                
62 DINEPP Documento	  No.	  6;	  Diseño	  Curricular	  –	  EBJA.	  s. 5  
63 DINEPP Documento	  No.	  6;	  Diseño	  Curricular	  –	  EBJA.	  s. 5 
64 DINEPP Documento	  No.	  6;	  Diseño	  Curricular – EBJA. s.2 
65 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s 20 
66 DINEPP Documento	  No.	  6;	  Diseño	  Curricular	  –	  EBJA.	  s 40 (s.40 -dok 6) Plan Nacional de Educación 
67 DINEPP Documento	  No.	  6;	  Diseño	  Curricular	  –	  EBJA.	  s.	  1  
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omverdenen, mens frihet og likhet står i forhold til rettigheter.  Programmet styrker borgernes 

deltagelse. Alfabetiseringsprogrammets teoretiske grunnlag har i hovedsak ifølge EBJA vært 

påvirket av pedagoger som Dewey, Freinet, Vygotsky og Piaget ifølge dokumenten. I EBJAs 

dokumenter står det at den moderne pedagogikkens ”far” (padre) ”den største pedagog”68, 

Paulo Freire, gjenspeiler den demokratiske skolen i praksis gjennom elevsentrert undervisning 

med prinsipper som:  

Felles for alle medlemmer i læringen er behovet for å oppnå friheten gjennom en 

utdanningsfilosofi som argumenterer for å tenke som de undertrykte. En gjensidig læring 

mellom læreren og eleven. Eleven er sentrum i læringsprosessen, mens læreren forenkler 

gjennom en åpen læringsmetode med hensyn til individets behov.”Den humanismen er 

grunnlaget for absolutt respekt for mennesker”.69 

EBJA-programmet legger vesentlig vekt på en gjensidig læring. De som lærer kan oppdage og 

erobre samtidig gjennom refleksjon over sin egen historiske skjebne. Metodens program 

bruker en åpen og ærlig kritisk dialog ved sosial deltagelse for å finne årsaken til ting 70 

Evalueringsmål om individets utvikling i sitt eget miljø gjennom lærte elementer skal skapes 

og gjenskapes.71  

Alfabetiseringsprogrammet er grunnlagt i den dialektiske materialisme for kunnskaps- 

produksjon. Mangel på kunnskap er et resultat av utilfredsstilte behov i en sosial og historisk 

kontekst. Dialektikken skal brukes i forhold med kunnskap som grunnlag for enhet og 

”motstandskamp” fra kvantitativ til kvalitativ forandring.72  

Karakteristikker av det nasjonale alfabetiseringsprogrammet er ifølge EBJA:73  

- Det er et ecuadoriansk program fordi det skal tilsvare den ecuadorianske virkeligheten 

i både styrker og svakheter. 

- Det er borgervennlig fordi det er et initiativ som inkluderer staten, den private sektoren 

og alle individer i samfunnet. 

- Det er inkluderende for alle mennesker, uavhengig av rase, kjønn, sosial klasse, alder, 

yrke, utdanningsnivå og spesielle behov. 

                                                
68 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s 10, - “El pedagogo mas grande”  
69 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s 10-11 
70 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s 11  
71 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s 10 
72 DINEPP Documento	  No.	  6;	  Diseño	  Curricular	  –	  EBJA.	  s.	  3	   
73 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s. 18-19 
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- Gjennom likhetsprinsippet prøve å kompensere med kvantitet og kvalitet til dem som 

har hatt mindre muligheter til å lære å lese og skrive. 

- Det er solidarisk fordi det foregår gjennom frivillig arbeid og gjensidig hjelp. Det 

fremheves samarbeid og solidaritet mellom folk og grupper, fellesskap og 

institusjoner. Folk skal lære av hverandre, ”de som har mer eller vet mer, har ansvar 

og skal lære bort til dem som har eller vet mindre”. 74 

- Det er integrerende fordi det inneholder språkets fire grunnfunksjoner: Å snakke, å 

høre, å lese og å skrive. 

- Det er opprettholdbart fordi målet er å etablere et ”tiårs-program”, ikke bare en 

alfabetiseringskampanje, men et tiltak som kan vare lenge under ulike regjeringer og 

perioder. Kontinuitet er viktig, uansett institusjoner i forandring og folkets roller. 

- Det har diversitet fordi det er behov for å anerkjenne en rekke prinsipper og kriterier. 

Krav til strategier og differensierte former skal tilsvare de ecuadorianske folkegruppes 

behov i forhold til muligheter, tid og kontekst.   

- Deltakelsen har behov for å inkludere alle sektorer i ulike nivåer og faser i 

alfabetiseringsprosessen, det vil si i diagnostikken, undersøkelsen, planleggingen, 

effektueringen, utviklingen, oppfølgingen og evalueringen.  

- Det bidrar	  til	  forandring fordi det endelige målet er å støtte utviklingen av 

mennesker, enkelt- mennesker, familier og lokalsamfunn.75  

 

Pedagogiske aspekter: Læringsprosessen, ifølge EBJAs offisielle dokumenter, er støttet av 

empiriske og vitenskapelige funn i pedagogikken. ”Pedagogikken er kunst og vitenskap”, 76  

og det er en sammenheng mellom teori og teknikk, ifølge EBJA. Denne læringsmodellen er 

”sosial og kritisk” med fokus på individet og sosial forandring. Deltagerne i 

alfabetiseringsprosessen blir derfor ”forvandlingsagenter” ifølge EBJA. De fattige 

analfabeters kjennetegn er: Dårlige vilkår og fravær av utdanning, arbeid, helsetjenester, 

bolig, kosthold, offentlige tjenester og underholding. Alfabetiseringsprogrammet bruker 

rettigheter til bevisstgjøring gjennom metodologiske strategier som fremhever refleksjon og 

analyse til forvandling og utvikling.77 

                                                
74 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s. 18 - 19  
75 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s. 18 - 19   
76 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s. 18 - 19 
77 DINEPP Documento	  No.	  6;	  Diseño	  Curricular	  –	  EBJA.	  s.	  4 
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3.3 Organisering og gjennomføring  
 

Fasene i prosessen til alfabetiseringsprogrammet er: Først å etablere en diagnose, deretter 

rådgivning, planlegging, iverksetting, utvikling, oppfølging og til sist evaluering. Hver 

alfabetiseringsmodul i EBJA har en varighet på omtrent fire til seks måneder ved to timers 

daglig undervisning. Postalfabetiseringsprogrammet varer i fire måneder og det kan bare tas 

etter modulene som tilsvar er avslutningen av grunnskolen. Det er fleksibilitet i 

alfabetiseringsundervisningen, deltakernes siste evalueringsprøve i hver modul skal vise i 

hvilken modul eller nivå de befinner seg på i programmet. 

Ifølge DINEPP har EBJA behov for sin egen funksjonelle og operative organisasjon. Målet er 

å optimalisere mennesker, økonomiske og tekniske ressurser til å skape en dynamisk 

prosess.78 Det nasjonale konsultative råd er den øverste myndigheten i utdanningen, og på 

toppen av det hierarkiske system som deretter etterfølges av regionale kommisjoner i nevnte 

rekkefølge: Den utøvende nasjonale kommisjon, Den nasjonale eksekutivkomiteen, Teknisk 

og Regional (Landsdel), Provins (Fylke), Distrikt (Kommune), Sogn (Menighet) og 

Institusjonell (Skole) -kommisjoner79. ”DINEPP støtter videregående skoler i programmet 

med organisering, koordinering, og statistikk.81   

 

3.4 Didaktisk moduloppbygning 
 

Strukturen til modulene i alfabetiseringsprogrammet EBJA er åtte moduler:  

                                                
78 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s.15 
79 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s. 15  
81 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA	  s.	  16-‐18	  (jfr.	  skisse	  utdrag	  foldere	  vedlegg	  7) 
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( Tabell hentet fra dok 6 s. 7, Estructura del Sistema Modular EBJA) 82 

 

De fire første modulene i programmet utføres iløpet av ca. to år. Deretter planlegges en 

måneds pause, modul 5 til modul 8 tar omtrent atten måneder.  

Det er ulike alfabetiseringsbøker for instruktørene og deltakerne som skal brukes i det 

modulære program. Metoden som EBJA bruker er grunnsynet i den antropologiske og 

kulturelle visjon der mennesket er midtpunktet. Læringen, ifølge EBJA, begynner med egen 

erfaring i ens sosiokulturelle miljø og aktiv deltakelse. Når deltakerne har fullført 

alfabetiseringsprogrammet Våre rettigheter kan de begynne med postalfabetiseringsmodulen. 

Hver modul har en planlagt varighet på fire måneder.  

Det brukes forskjellig didaktisk materiell i EBJA til de ulike modulene til deltagerne, foruten 

praktiske veiledningshefter for instruktørene i programmet. Det er didaktisk materiale til både 

alfabetisering og postalfabetisering og ”didaktiske kort” (cartas didácticas) med bokstaver og 

språklyder. 83 De fire didaktiske alfabetiseringsbøkene i EBJA-programmet som brukes i den 

modulære strukturen, er:  

Modul 1 - Våre rettigheter for absolutte analfabeter 

Modul 2 - Vårt Arbeid for funksjonelle analfabeter 

Modul 3 - Vår Helse og Vårt Miljø for funksjonelle analfabeter 

                                                
82 DINEPP Documento	  No.	  6;	  Diseño	  Curricular	  –	  EBJA.	  s. 7  
83 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s. 19  
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Modul 4 - Våre Kultur for funksjonelle analfabeter 

Alle åtte modulene fokuserer på språk, kommunikasjon, helse, samfunnsfag, natur og verdier. 

Fra modul 1 til 4 er temaene rettigheter, arbeid, småbedrifter, verdier, grammatikk: Språk, 

kommunikasjon, historie, matematikk, helse, samfunnsfag og naturfag. I den videregående 

modul 5 til modul 8 finnes temaer innenfor verdier og grammatikk: Språk, kommunikasjon, 

matematikk, helse, samfunnsfag og naturfag.  Gjennom tekniske fag skal initiativ og 

produktivitet fremmes, ifølge EBJA. 

I tillegg til dette didaktiske materiale bruker alfabetiseringsprogrammet Familiens bok om 

livet 84(Libro de la familia para la vida), som utgis både på kichwa og på spansk. Denne 

inneholder en rekke helseråd om hygiene og vaksiner som et tiltak i programmet for å hindre 

sykdommer.   

Til modulene følger veiledningshefter til instruktørene. Det vektlegges deltagelse i 

programmet og i læringsrom for både deltakere og instruktører i programmet. Det er 

veiledningsbøker og veiledningshefter, Alfabetiseringsveilederens hefte (Guía de educador 

y/o educadora) og Generelle regler (Lineamientos Generales), Hva skal ikke gjøres i 

alfabetisering (Lo que no se debe hacer en el proceso de alfabetización). Analfabetenes 

lærebøker er Manuelas brev (Las cartas de Manuela), Utdanning til demokrati (Educación 

para la democracia), og Drømmen til Dolores Caguango (Dolores Cacuangupak Muskui) og 

Boken til familien for livet 85 (Ayllu Kawsaypak Yachana Kamu). I lærebøkene og heftene er 

temaene om: demokrati, menneskerettigheter, inkludering, miljø, folk med spesielle behov, 

utdanning til fremtidens folk, flerkultur, barns og kvinners situasjon, hygiene, Aids, 

sykdommer, osv. 

Jeg har redegjort for EBJA mål og metode, teori, karakteristikker, organisering og 

gjennomføring. Den didaktiske modul oppbygning og de fire første moduler. 

 

                                                
84 Irribarra 2007 - Libro de Familia Para la Vida, Ministerio de Educación del Ecuador, se vedlegg 7 
85 Irribarra 2007 - Ayllu Kawsaypak Yachana, Ministerio de Educación del Ecuador, se vedlegg 7 
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4 Didaktikk modul 1 
 

Blant de fire første modulene i alfabetiseringsprogrammet valgte jeg å fokusere på modul 1. 

Dette didaktiske materiellet benyttes i undervisningen av absolutte (puros) analfabeter og er 

første alfabetiseringsbok i programmet. I tillegg finnes bøker for instruktørene og 

evalueringsmateriell. 

Boken Våre rettigheter har ulike delmål som skal styrke den nasjonale identitet og er basert  

på dialog og kritisk tekning. Målet med innholdet er likhet i samfunnet, solidaritet med sikte 

på et rettferdig og inkluderende samfunn. 

 

4.1 Mål - Våre rettigheter  
 

Det første mål med læreboken er å inkludere både unge og voksne analfabeter i den 

kulturelle verden og gi dem grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning.  

Det andre mål er å fremheve refleksjon i praksis gjennom læring og analyse av 

menneskerettigheter og verdier.  Analfabeter skal lære å lese og skrive ved hjelp av nøkkelord 

som skal skape sosial bevissthet ved å fokusere på begrep som sosial rettferdighet, demokrati, 

solidaritet, fred, osv.  

Det tredje mål er å reaktivere deltakelse og solidaritet for sosial forandringen.  

Det fjerde mål er å oppnå at deltakerne kan dekode skriftlige og grafiske koder ved hjelp av 

kritisk innstilling og refleksjon. På den måten skal deltakerne utvikle kognitive evner, men 

også bruke kritisk analyse av, og bevissthet på sin virkelighet.87  

Gjennom innholdet i det didaktiske materiellet skal deltakerne i modul 1 lære å lese og skrive 

bokstaver, stavelser, ord, setninger og paragrafer. De lærer ved hjelp av ordtak å dekode 

illustrasjoner og lesestoff. Dette skal brukes til å skrive stil om enkelte temaer, sammensatte 

                                                
87 1 Primer Módulo, Programa Nacional de Educación Básica para Jóvenes y Adultos, Nuestros Derechos, 
Ministerio de Educación, Ecuador – se vedlegg 2 
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stavelser og store bokstaver, punktum og komma. Lesestoff ved forståelige og aktuelle 

temaer, for eksempel miljø og forurensing. Innholdet i modulen handler om temaer som 

samfunnsfag, betydningen av å være ecuadoriansk borger, korte tekster om ecuadorianske 

byer, og bilder av valutaen i landet, US dollar. Bøkene slutter med 

menneskerettighetserklæringens tretti artikler og nasjonalsangen. I boken Våre rettigheter skal 

deltakerne lære om familiens viktighet i samfunnet, om betydningen til ordtak og refleksjon 

om temaer som menneskerettigheter, helse, arbeid, utdanning, kvinners stilling, barns 

rettigheter, vold i familien og seksuelt misbruk, likestilling, miljø og ecuadorianske etniske 

grupper. I regneøvelsene skal deltakerne lære tallene fra en til ti, summer av enheter, titall, 

hundretall, og subtrahere femtall, titall og telle fra en til hundre 88.   

 

4.2 Innhold og teori 
 

Læreplanen i den første modulen har vært grunnleggende i en tidligere 

alfabetiseringskampanje, men er nå revidert på nytt. Den tidligere boken het Arbeidsboka 

Våre rettigheter (Cuaderno de Trabajo Nuestros Derechos) og ble brukt i den tidligere 

alfabetiseringskampanjen i 1989, som het Monseñor Leonidas Proaño, på norsk ”Biskop 

Leonidas Proaño”. Den reviderte alfabetiseringsboken heter nå ”Våre rettigheter” (Nuestros 

Derechos) og omfatter seks kapitler og fire øvelsesoppgaver. Begrepene og setningene er 

formulert rundt temaet menneskerettigheter. Målet er at unge og voksne analfabeter skal lære 

å lese og skrive språklyder, bokstaver, og ord. Ved bruk av bokstaver og stavelser i rød farge 

gjøres nøkkelord lettere å identifisere. Temaene i teksten skal fremheve dialogen i hver enhet 

i læreboken. Strukturen i læreboken er:  

Kapittel 1: Ecuadorianske menn og ecuadorianske kvinner. 

Kapittel 2: Minimumsstandarder for livskvalitet. 

Kapittel 3: Jenter og gutter har rett til å si hva de mener. Jenter og gutter har rett til å bli 

respektert og bli tatt hensyn til. 

                                                
88 EBJA Modul 1 – se vedlegg 2 utdrag 
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Kapittel 4: Familien har rett til sosial sikkerhet og rettferdighet. 

Kapittel 5: Kampen for utdanning er humanistisk, solidarisk og likeverdig. 

Kapittel 6: Det kreves frivillig innsats for å garantere utviklingen i hvert lokal- samfunn. 

Hvert kapittel av Våre Rettigheter handler om å lære å lese og skrive ved bruk av tre eller 

flere stavelser. Det er ulike oppgaver i boken, men også regneøvelser i de seks kapitlene. 

	  

4.3 Alfabetiseringsboka Våre rettigheter 
 

Albabetiseringsbok modul 1 er også utgitt på kicwha og er delt inn i sekskapitler: 

I kapittel 1 skal deltakerne lære å lese og skrive vokaler og lære om rettighetene til det 

ecuadorianske statsborgerskap. I dette kapittelet skal det læres fem vokaler ved bruk av ordet 

”ecuadoriansk” (ecuatoriano) i øvelsen ”Min identitet er ecuadoriansk” (Mi identidad 

ecuatoriana- ecuatoriano). Boken bruker illustrasjoner av frukt for å lære deltakerne å tegne 

og telle tallene fra en til ti. Deltakere skal lære å addere tallene fra en til ti.  

Kapittel 2: Det er mulig for deltakerne å lese og skrive stavelser med ord som bruker 

bokstavene m-n-c-e-l-v. Det er mulig for deltakerne å gjenkjenne og skrive tallene opp til ti. 

Det skal læres om menneskerettighetene og adekvate livsvilkår i oppgaven ”Minstestandard 

for livskvalitet” (Mínima calidad de vida). Deltakerne lærer en rekke tall og skal addere 

enheter fra ti til hundre og noen mer kompliserte tall.  

Kapittel 3: Det er mulig for deltakerne å lese og skrive stavelser, ord og fraser ved bruk av 

bokstavene n-r-ch-p-s-t. Leksen i enheten 3 handler om kvinners og barns rettigheter. Det 

læres om barnas rett til å uttrykke seg og bli tatt hensyn til og respektert. Deltakerne lærer 

tallene opp til ti og lærer å addere tallene 90.  

Kapittel 4: I dette kapittelet kan deltakerne lese og skrive ord og fraser med bokstavene f-a-

g-j. Deltakere skal lære om rettighetene til å ha en familie, trygghet, sosial rettferdighet, 

verdighet og betalt arbeid. Analfabetene skal lære om tallene fra ti til hundre og de skal lære å 

                                                
90 Ministerio de educación (2008): 1 Primer Módulo EBJA, Guía del Educador y/o Educadora  s2 jfr vedlegg 3 og 2 Modul 1 
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subtrahere og sette sammen ti, hundre og gjenkjenne tallene fra en til ett tusen. Deltakere 

lærer å skrive med ord, og tegne tall og mengder91.  

Kapittel 5: I dette kapittelet kan deltakerne lese og skrive ord og setninger med bokstavene 

b-ll-h-q. Deltakerne skal lære om retten til utdanning, solidaritet og rettferdighet. Det handler 

om at kampen for utdannelse er humanitær, solidarisk og likeverdig. I regneopplæringen skal 

deltakerne lære å subtrahere hundretall og tusentall og tallene fra en til ett hundre.  

 Kapittel 6: I dette kapittelet kan deltakerne lese og skrive ord og setninger med bokstavene z 

-rr-x-y. Gjennom å lære om retten til å organisere seg skal deltakerne lære til å fremme 

utvikling. Folket i felleskap tilhører en kultur med frie meninger. Deltakerne skal lære tallene 

fra en til ett tusen og regne med enkle tall, hundre og tusentall. Deltakerne skal lære å skrive 

med ord ulike tall og å rangere tall og lære om serietall og ordtak. Temaene i læreboken er 

menneskerettigheter, helse, utdanning, arbeid, vold i familien, seksuell vold, kjønn, miljøet, 

ecuadorianske provinser, nasjonaliteter, vekslepenger og billetter. 

Menneskerettighetserklæringens tretti artikler og den ecuadorianske nasjonalsangen står på 

slutten av boken.  

 

4.4 Evaluering og veiledning til instruktører  
 

Etter at deltakerne er ferdig med modul 1 skal de ha en siste prøve som bruker ulike 

parametere for evaluering. Deltakernes ferdigheter i lesing, skriving og regneøvelser skal 

måles. Målet er å bekrefte at deltakerne på slutten av modul 1 har gått videre til et akseptabelt 

nivå og at de ikke er analfabeter lenger. Prøven har en struktur som er delt i to, er individuell 

og bruker enkle spørsmål (se vedlegg 3 ). 

Hensikt med evalueringen er at deltakerne stadig skal få informasjon og tilbakemelding om 

sin formative utvikling i programmet. Instruksjoner og retting av feil skal oppmuntre til 

læring gjennom positive tilbakemeldinger og støtte deltakernes egne forberedelser på sin egen 

selvstendighet i læringen. Utfordringen er å hjelpe analfabeter til å være kritiske deltagere i et 

                                                
91 Ministerio de Educación (2008): 1 Primer Módulo EBJA, Guía del Educador y/o Educadora  s2 jfr vedlegg 3 og 2 Modul 
1 
 



 
 

38 

stadig mer konkurransepreget samfunn. Det gir mulighet for menneskene til å gå inn i 

historiske prosesser som subjekter.92 Evalueringen tillater å vurdere den grunnleggende 

formative og instruktive utviklingen på individ- og gruppenivå både før, under og etter 

læringsprosessen. Det viktigste kriterium er å vite om deltakeren har evne til å lære resten av 

sitt liv. Det er ikke viktig hvor mye deltakeren har assimilert på slutten av læringsprosessen93 .  

I veiledningsheftet til instruktørene, Hva som ikke skal gjøres i alfabetiserings-prosessen, står 

det at programmet bruker voksenpedagogikken til å alfabetisere unge og voksne. 

Skolevesenet i Ecuador bruker ”bankpedagogikk”, som er autoritær og kjennetegnes av 

repetisjon uten reflektering. Denne brukes fortsatt ifølge EBJA i det ecuadorianske 

klasserommet, og omtales som ”den gamle metoden” for å lære å lese og skrive ved repetisjon 

i kor og ved hjelp av alfabet og stavelser. Det er vesentlig at ”den nye metoden” brukes for å 

fremme en horisontal og aktiv undervisning. En aktiv deltakelse med refleksjon, dialog og 

respekt er nødvendige faktorer. I en effektiv opplæring av alfabetiseringsinstruktørene skal 

det brukes tretten anbefalinger, krav og regler for undervisningen av unge og voksne 

analfabeter.  

I dette kapittelet har jeg redegjort for didaktisk materiell i modul 1 til absolutte analfabeter. 

Jeg beskriver mål av innhold i boken våre rettigheter som har seks forskjellige enheter med 

ulike læring av bokstaver, tall, lesestoff og tema i hvert kapittel. I tillegg beskrev jeg innhold 

av evaluering og veilednings materiell til EBJA modul 1.   

                                                
92 DINEPP Documento	  No.	  6;	  Diseño	  Curricular	  –	  EBJA.	  s.	  2 
93 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s 19-20.  
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5 Teori  
 

I dette kapittelet skal jeg redegjøre for teoriene til Paulo Freires ”frigjøringspedagogikk” og 

Ivan Illich i forhold til “avskolering” og alfabetisering.94 EBJA-programmets mål er å lære 

analfabeter å lese og skrive, men ikke å oppdra unge og voksne analfabeter. Jeg brukte Paulo 

Freires teori fordi alfabetiseringsprogrammet påberoper seg å drive voksenopplæring og 

henviser utstrakt til Freire og bruker dennes pedagogikk begrep. Analfabeters 

sosioøkonomiske virkelighet i post- kolonialismens Ecuador og Cotacachi-området passer 

godt med teorien til den brasilianske pedagogen Freire, siden han brukte den i Brasil og Chile. 

EBJA-programmet drev også med hjemmeundervisning i alfabetisering, og 

utdanningsdepartementet i Ecuador som styrer institusjonen, eier en hierarkisk og byråkratisk 

struktur. Jeg skal bruke også Illichs teori. Det vesentlige i Illichs teori om “avskolering” er å 

forklare læringsmonopolet som en måte å beholde kontrollen over borgerne på og mangling 

av alternativ pedagogikk i lokal samfunnet i Ecuador. Illich teorien brukte jeg til å forstå 

posisjonen av analfabeter som har vært frivillig eller ufrivillig utenfor utdanning systemet.  

 

5.1 Paulo Freire 

  
Analfabetisme kan ses på som noe som kan bli helbredet eller som et manifest for menneskers 

inhabilitet. Hvis man ser analfabetismen som årsak til deltakerens manglende intelligens eller 

latskap, har man misforstått dette komplekse problem. Da blir utdannernes løsninger nesten 

alltid av mekanisk karakter. Freire hevder at analfabetisme blir da redusert til et mekanisk, 

kunstig “depositum” av ord og stavelser (Freire 1985:7). 

Et politisk og kritisk syn på analfabetisme: Det er et resultat av en sosial urettferdighet, og det 

er ikke et lingvistisk, pedagogisk eller metodologisk problem. Å si et ord betyr ikke å repetere 

det, men å si det gjennom refleksjon, ifølge Freire. Analfabetene må ikke repetere vokaler 

eller absorberer tekster. De må skrive om sine egne liv og lese om  sin egen virkelighet. 

(Freire 1985:11). 

                                                
94 med fokus på Freires bok om De undertryktes pedagogikk og Illichs, Deschooling Society 
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Det første krav er å fremskaffe, ifølge Freire, ”generative ord”det vil si begrep som skaper en 

kritisk drøfting som tar hensyn til analfabeters virkelighet og til å fremskaffe nye begrep 

(Freire 1985:22). En utdanner, ifølge Freire, kan bare organisere et alfabetiseringsprogram 

gjennom å undersøke vokabularuniverset til dem som skal undervises. Det må også tas hensyn 

til at ulike ord kan ha ulike meninger i ulike områder.  

Det er viktig å innse at analfabetisme i seg selv ikke er en hindring og at ingen velger å være 

analfabet. For det første lever personen i en gammel kultur som hovedsakelig er muntlig. 

Derfor er det også vanskelig for mange mennesker, som for eksempel indianeren i 

regnskogen, å lære å lese når personene lever i en kultur utenfor andres virkelighet. Når 

alfabetiserte lærer seg å tenke kritisk og analysere virkeligheten, først da kan man få til en 

endring. Freire hevder at dette er langt mer effektivt enn å gjenta setningen ”fuglen har 

vinger” fire ganger. ”Men selvfølgelig er det ingen oppgave for den dominerende klasse å 

bevisstgjøre de undertrykte” (Freire 1985:17). Frykten for friheten gjennom en sekterisk 

holding hindrer menneskenes frigjøring. Det er først når den kritiske innstilling vekkes til live 

at man oppnår frigjørende og skapende utvikling for menneskene (Freire 2002:22).  

 

5.1.1 Undertrykkelse, undertrykte og den herskende klasse 

 

Freire hevder at mennesker som er undertrykte ”frykter friheten”. De følger et forbilde, et 

mønster som undertrykkeren har skissert opp for dem. Årelang ydmykhet gjennom 

generasjoner har resultert i at de undertrykte menneskene har mistet sin egen verdighet. De 

har godtatt bildet av undertrykkeren som et forbilde. Derfor er taushet og aksept av 

tilværelsen deres kjennetegn. Friheten ville kreve av de undertrykte at de erstattet sin posisjon 

med selvstendighet og eget ansvar (Freire 2002:27-28). Dersom en valgte frihetens vei og 

satte seg opp mot undertrykkeren og dennes verdensbilde, ville personen bli satt utenfor den 

gruppen vedkommende er en del av. Derfor må en kollektiv frigjøring av gruppen som helhet 

iverksettes. Det er da den fulle kraften kan utløses og frigjøring oppnås.  

Freire henviser til Hegel, som hevder at det som karakteriserer de undertrykte er at de 

underkaster seg herskerens bevissthet (Freire 2002:31). Freire bruker Hegels eksempel om 

den undertrykte som blir forfremmet til oppsynsmann og undertrykker enda verre enn sin 
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forgjenger, til tross for at han selv tidligere har fått føle undertrykkelsen på kroppen. En 

pedagogisk befrielse av bevisstheten fra dette adferdsmønsteret må derfor bestå av en 

pedagogikk der de undertrykte lærer opp undertrykkeren. Freire hevder at et nytt menneske 

bare er mulig dersom undertrykkeren og den undertrykte gir plass til gjenerobring av 

menneskeverdet. For at en frigjøringsprosess skal finne sted må de undertrykte bli bevisste på 

hvordan undertrykkelsen virkelig skjer. I frigjøringspedagogikken kreves det at både 

undertrykkeren og de undertrykte lærer gjensidig av hverandre. Undertrykkeren må oppdage 

seg selv som undertrykker og se sine undersåtter som personer han eller hun har behandlet 

urettferdig (Freire 2002:31).  

For å gjøre folk oppmerksomme på undertrykkelsen må man, slik Marx hevdet, gjøre den 

enda verre ved å føye til bevisstheten om undertrykkelsen, gjøre den enda mer skammelig. 

Det dialektiske forholdet mellom det subjektive og objektive er da sentralt for å oppheve 

forholdet undertrykt og undertrykker, hevder Freire. 

Freire hevder at undertrykkerne har monopol på å ha og oppnå mer. Det gjelder da materielle 

goder, penger, goder som kan måles, mens undertrykkerne mener at de undertrykte ikke har 

mer fordi de er ”udugelige” og ”late” mennesker. For herskerne er deres posisjon og det de 

har en umistelig rett som de har oppnådd gjennom egen anstrengelse. De som da ikke har, får 

kun ”sjenerøs hjelp” fra den herskende klasse, og fordi de er ”utakknemmelige” og 

”misunnelige” blir de undertrykte betraktet som en mulig fiende man må passe på (Freire 

2002:42). Dersom man da gir de undertrykte sine menneskerettigheter og sin frihet, vil denne 

gruppen utfordre den herskende vilje til å eie og kontrollere ting. Derfor gjelder det å 

kontrollere, undertrykke og forandre disse menneskene til livløse ting, et forhold som ifølge 

Freire har nær sammenheng med sadisme (Freire 2002:42). 

Freire hevder at ved å utelate dialog og ha en ovenfra-og-ned-holdning til mennesker, er dette 

et karakteristisk trekk ved undertrykkerens bevissthet, og hans “nekrofile syn” på tilværelsen 

blir derfor ”sadisme” (sitert Fromm i Freire 2002:42,61). Undertrykkerne forsøker å hindre 

den skaperkraft som karakteriserer livet og vil bruke teknologi og vitenskap for å ha kontroll. 

De undertrykte, eller “tingene”, har ingen annen mening med livet enn det den herskende 

klasse ønsker å gjøre med dem (Freire 2002:41-62). 

Å slutte seg til folket gjennom deltagelse krever en dyp innlevelse i elevens situasjon. Å enes 

med folket, de undertrykte, krever å finne en ny måte å leve på. Man må leve seg inn gjennom 
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dialog og enhet med de undertrykte for å være deres kamerat. En utfordring er den 

”eksistensielle dobbelthet” hos de undertrykte, som har gjort undertrykkeren til et forbilde 

(Freire 2002:44).  De har en fatalistisk holdning til sin egen situasjon og må derfor bistås for å 

oppdage undertrykkeren og deretter sin egen bevissthet.  

 

5.1.2 Forholdet lærer-elev, ordet og dialogen 

 

Et problem med undertrykkelsen er avhengigheten den undertrykte føler i forhold til 

undertrykkeren. Den riktige pedagogiske metoden ligger i dialogen, hevder Freire. For å 

frigjøre må man føre en kritisk dialog som forutsetter handling. Innholdet i dialogen skal 

variere med historiske betingelser og de undertryktes virkelighetsoppfatning. Monologer og 

slagord må erstattes med dialog og kommunikasjon. Dersom en forsøker å frigjøre dem uten 

deres egen medvirkning, er det som å behandle dem som ting: “Det er å lede dem inn i den 

populistiske fallgruven og forandre dem til masser som kan manipuleres” (Freire 2002:49). 

Alle stadier i dialogen må gjøre menneskene engasjert i en ontologisk streben etter et rikere 

menneskeverd. Refleksjonen og handlingen er absolutt nødvendig, ifølge Freire. For å lykkes 

med dette må en stole på de undertrykte. Det krever tillit, og uten den vil dialogen i 

læringsprosessen mislykkes. De undertrykte må forstå og gripe inn i sin egen situasjon. Dette 

vil de gjøre dersom pedagogen oppnår tillit, skaper dialog på elevenes premisser og 

bevisstgjør dem på deres egen virkelighet. Først da kan den undertrykte ta eget ansvar for å 

endre den. For at de undertrykte skal kunne gjenvinne sitt menneskeverd, må de slutte å være 

“objekter”. Det eneste effektive middel for en en pedagogikk rettet mot mennesker er således 

dialogen (Freire 2002: 51-52). Pedagogen må kontinuerlig arbeide for å utvikle og holde liv i 

dialogen for å skape felles engasjement.  

Læreren som forteller gjør elevene til beholdere som skal fylles opp. Eleven er 

oppbevaringsstedet og lærer tålmodig utenat og gjentar det læreren sier. Freire hevder at dette 

er en ”bank-oppfatning” av undervisning. I ”bankundervisningen” er kunnskap en gave fra 

læreren til dem som undervises og mottar den. Elevene blir fremmedgjorte, og deres situasjon 

er lærerens situasjonsgrunnlag. Læreren gir bort kunnskap til elevene får som omtanke. I den 

tradisjonelle læringen er det læreren som snakker og handler, mens elevene lytter og får 
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følelsen av å handle gjennom lærerens handling.  Læreren er “subjektet”, mens eleven er 

“objektet”. Jo mer elevene, eller “objektene”, lagrer og gjentar lærerens formaninger, jo 

mindre vekkes den kritiske sans til live. ”Bankundervisningen” reduserer elevenes skaperkraft 

og stimulerer dem til å bli godtroende objekter som tjener undertrykkerens interesser (Freire 

2002 55:56). 

Denne form for undervisning, sammen med et paternalistisk samfunnsapparat omgjør, elevene 

til ”trygdemottakere” og ”samfunnsavvikere”. Sannheten, ifølge Freire, er at disse ikke er 

avvikere utenfor samfunnet. Tvert imot har de alltid vært på innsiden av samfunnet, derfor må 

samfunnsstrukturen endres i stedet for å integrere disse i den eksisterende undertrykkende 

strukturen (Freire: 2002:57).  

Freire hevder at undertrykkeren skal problematisere, reflektere, stimulere dialogen og 

bevisstheten over sin egen virkelighet til å forandre status quo. Freire ser utdanning som en 

praktisering av friheten. Utdanning må ha et horisontalt forhold gjennom hvem som lærer og 

hvem som blir opplært. Bevissthetsnivåer gjennom dialog er avgjørende og forkaster 

”bankundervisningen”. “Alfabetiserte folk lærer ikke å repetere ord, men istedenfor å si sine 

egne ord”. Bevisstheten er politikk, hevder Freire. Arbeiderne og bøndene er under 

økonomisk og politisk herredømme som skaper sosial urettferdighet. Den kritiske 

refleksjonen over hvem som lærer og hvem som blir lært er viktig gjennom dialogen og en 

aktiv deltakelse til frigjørelse.  

Ifølge Freire læreren kan bidra med et kompromiss i frigjøringen av de undertrykte. 

Utdanningen er en praktisering av enighet med den sosiale klassen som de representerer. Det 

er nødvendig med kritisk dialog for å vekke bevisstheten og kommunisere istedenfor å 

informere i læringsprosessen. For å lykkes, må læreren, og den “herskende“, solidarisere seg 

med de undertrykte og lære om deres situasjon gjennom en fullverdig solidarisk og kritisk 

dialog. Hvis det ikke eksisterer bevissthet i læringen, opprettholdes og forsterkes 

undertrykkelsen.  

I alfabetiseringsarbeidet skal ”utdannerne” ikke ”fylle” analfabeter med ord. Ord bør ikke 

bare repeteres uten å bli analysert i alfabetiseringslæringen. Analfabeten skal ikke bli sett på 

som en ” savnet mann” som skal reddes av en ”livredder” eller Messias (Freire 1985:8).  

Fra et metodisk sosiologisk synspunkt blir utviklingen mekanisk der objektene blir 

instrumenter for ” og depositere” ord fra alfabetisereren til analfabetene.  Det blir et slags 
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magisk, ”messiansk” konsept med ”ord-depositering” og ”word-sound”, der læreren er en 

slags helbreder for den syke analfabeten (Freire 1985:8). Ordene som læres bort er sjelden fra 

dem som skal læres opp i sin virkelighet, og aldri skrevet eller skapt av dem som burde lære å 

skrive dem.   

Freire hevder at ordene i teksten som regel er fremmede for analfabeters virkelighet. ”Dersom 

det er noe relasjon mellom virkeligheten og læreren, så er ordene så paternalistiske at man 

ikke tør kalle det barnslig engang”. Denne måten å behandle analfabeter på, er som om de var 

helt forskjellige fra en selv. Det mangler sammenheng med analfabetenes egen virkelighet. 

Vanligvis benyttes absurde tekster, som for eksempel ”vingen til fuglen”, og det benyttes 

bilder av glade par, som regel hvite, som vinker farvel til barna når de skal på skolen ifølge 

Freire. Dette er en virkelighet som ikke har noen interesse for arbeidere og bønder som 

kommer fra en marginalisert samfunnssektor. Det gir dem ikke et positivt syn på og kritisk å 

forstå sin undertrykte situasjon. Denne typen ideologi og læringsmetoder styrker således bare 

”taushetskulturen” som dominerer de fleste mennesker (Freire 1985:9). Essensen i dialogen er 

ordet. Det består av to dimensjoner: Refleksjonen og handlingen. I virkeligheten er ordet 

praksis, derfor blir det å uttale et ”virkelig ord” å forandre verden. Et ”uekte” ord er ikke i 

stand til å påvirke og forandre virkeligheten. Når ordet blir tomt og ikke kan anklage 

virkeligheten, blir det tomt pjatt (Freire 2002:71). Det å eksistere som menneske er å gi navn 

til verden, først da kan en også forandre den. Dialogen gjennom ordet blir da en eksistensiell 

nødvendighet. Freire påstår at dialogen må føres mot det som skal forandres og gjøres 

menneskelig. Gjennom ordet skal det ikke være en enkel utveksling av ideer og tanker, heller 

ikke en fiendtlig og polemisk argumentasjon. Målet er å påtvinge andre sin egen sannhet. 

Dialogen er en skapende handling ved bruk av ordet, den må ikke brukes som et redskap til å 

herske over andre (Freire 2002:72-73). 

Ifølge Freire for å lykkes med denne typen dialog, må det eksistere dyp kjærlighet til verden 

og mennesket. Kjærlighet er i sin natur skapende og frigjørende, den er modig engasjement 

for andre mennesker. Kjærlighet kan ikke utfolde seg i form av sentimental handling fra den 

herskende klasse. Dersom læreren mangler ydmykhet for oppgaven, vil ingen frigjørende 

dialog finne sted. Troen på mennesket er et à priori-krav for å etablere en dialog, vel å merke 

ikke naiv tro, men med kritisk innstilling (Freire 2002:73-75).  

Dialog med utspring i kjærlighet og ydmykhet skaper et horisontalt forhold med gjensidig 

tillit. Ifølge Freire er ”bankundervisningen” i den tradisjonelle pedagogikk det motsatte av 
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dette. Ekte undervisning føres ikke av A til B, men av A sammen med B. Undertrykkerne er 

de som retter sin handling mot mennesker for å indoktrinere dem. ”I sitt ønske om å få folkets 

støtte til revolusjonær handling faller uheldigvis ofte de revolusjonære lederne for bank-

metoden med pensuminnhold planlagt av toppen for bunnen” (Freire 2002:79). 

En ekte humanist som ønsker forandring må føre dialog for å få kunnskap om deres situasjon, 

hevder Freire. Dialogen må ikke påføre underviserens syn på analfabeters virkelighet, men 

heller å føre en dialog om de undertryktes syn på vår verden. Dersom man ikke gjør dette, 

risikerer man å drive ”bank-virksomhet” eller rope i ørkenen (Freire 2002:81). 

For å sikre en god kommunikasjon hevder Freire at læreren og politikeren må forstå de 

strukturelle forutsetningene for den dialektiske utformingen av folkets språk og tenkning. 

Freire sammenligner dyr ”uten historiske” oppfatninger og daglige gjøremål med mennesket 

som historiske vesen. Dyrene utfører sine daglige gjøremål ut fra sine fysiske legemers 

nødvendige behov. Mennesket skiller seg fra dem gjennom refleksjon over egen handling, og 

kan forandre virkeligheten.  

Hvis ”kunnskap er makt” er det en sosial praksis å mobilisere individer og grupper i 

samfunnet. Freire mener at det er et mål å bygge og forandre samfunnet. Læring kommer 

gjennom øvelse. Det skal brukes uformell eller formell undervisning for å lære de undertrykte 

å lese og skrive, erfaringen av det politiske innhold gjennom læring. En nasjon eier sitt eget 

språk og kultur. Det må undervises i andre språk, ikke bare det ”kolonialistiske og offisielle 

språk”, hevder Freire. Den akademiske nøytralitet er avslått. Utdanningen må begynne fra sin 

egen virkelighet (Freire 1994:106). Frigjøringspedagogikk er mot nyliberalismen, og Freire 

ser de fattige blant arbeidere og bønder som undertrykte. Verdier som solidaritet og 

samhandling er vesentlige i alfabetisering som veien til frigjørelsen. 

 

5.2 Ivan D. Illich 
 

I et meritokratisk samfunn med hierarkier preget av konkurranse, og institusjoner lever urfolk 

og marginaliserte sektorer med diskriminering og segregering og klasseskiller. Jeg valgte å 

bruke Ivan Illichs teorier fordi den “avskolering” læringen kan være aktuell å bruke i Ecuador 
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i alfabetiseringsarbeidet på grunn av landets geografi og sosioøkonomiske struktur, 

forskjellige etniske grupper, muntlig kultur, urfolk og offisielle språk. Illichs teorier om 

pedagogikk kan bli brukt i et land med manglende økonomiske ressurser og infrastruktur som 

transport, veier, broer og som kan tilpasses deltakernes kultur, tid, aktiviteter i landbruk, 

gårdsdrift, håndverk, osv. Det kan være aktuelt å bruke den alternative pedagogikken for å 

hindre fremmedgjøring, demagogi, byråkrati og korrupsjon gjennom 

alfabetiseringskampanjer. 

Skoler er ifølge Illich ”det reproduktive organet i forbrukersamfunnet” (Illich 1971:45-74). 

Illich hevder at et riktig utdanningssystem kan disponere ressurser når som helst i deres liv, 

forsterker alle ting som vil lære og finne andre som vil dele læring og lære sammen med og å 

dele offentlige sine utfordringer (Illich 1971:75). 

Den muntlige kultur omfavner stillhet. Det kan være en stavelse eller i en setning, men ikke i 

ord som vi betrakter som en ”basisk enhet”. Ord, hevder Illich, brukes som ”enheter av et 

budskap”. I muntlig kommunikasjon bruker lyd som symbol, mens skriftlige språk bruker 

skriftlig symbol i teksten (1992: 92,161). Illich hevder at ”i den muntlige kulturen kan ord 

eksistere slik som vi pleier å søke i en ordbok” (Illich 1992:167).  

 

5.2.1 Alfabetisering og verbal kultur 

 

Illich nevner ”tekno-alfabetisering og kybernetisk drøm” som et moderne individ og sin 

selvforvaltning. (Illich 1992:202 ). 

Ilich hevder i boken ”In Mirror of the Past” at analfabeters sinn representerer en trussel mot 

det alfabetiserte sinn og deres kulturelle elite som bruker den skriftlige kommunikasjonens 

form (Illich 1992:160). ”Alfabetisering er lik teknologisering av ord” . I kirken og i skolen 

brukes hierarkier og rituelle objekter basert på fellesskapet virkelighet. I samtidens virkelighet 

skaper den sosiale konstruksjon behovet for utdanning. For å lære å lese og skrive i vestlige 

kulturer brukes alfabetet og den skriftlige kommunikasjon. Den sosiale virkeligheten 

rekonstruerer en ny form for nettverk. I en muntlig kultur eksisterer ikke ord, ideen der lydene 

av disse ordene mumles, kan ikke staves. (Illich 1992:162-164) 
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Illich er enig med Freire i at memorering ikke kan brukes og at elevene ikke kan fylles som en 

tomt ”subjekt” (Illich 1992:173) .De som ikke er utdannede lærere tar som regel avgjørelser i 

akademiske disipliner ifølge Illich. Analfabeter får persepsjonen av verden som er beskrevet”( 

Illich 1992:172). Derfor det som står i boken kan ble styrt fra annen persepsjon. 

Hukommelsen er assosiert med tilståelser, og ord må læres. Det er eksamener som kan teste 

elevens hukommelse og bevissthet. Analfabeter bruker ”jeg” og har et bilde av jeget gjennom 

bildet av en tekst (Illich 1992:173). Skoler med teknikker hentet fra læring av religiøs 

litteratur er nødvendig for å spre alfabetisering. Illich hevder at teksten er avhengig av 

alfabetet. I forhold til selvet og bevisstheten, hukommelse, beskrivelse og identitet gjennom 

narrativ fortelling, er et nytt mentalt rom som genererer aksiomer ikke lenger grunnleggende 

for å tolke lyd og tale gjennom alfabetiske tegn. Det kan manipuleres gjennom informasjon 

fra Gutenberg til datamaskiner Det er teksten i utviklingen av alfabetet gjennom livsstil, 

økonomi og utvikling. Fra andre halvdel av det 20. århundre har de litterære aksiomer blitt 

svakere i forhold til et nytt mentalt rom av datamaskiner og kommunikasjon (Illich 1992:178). 

 

5.2.2 Skoleinstitusjonen, sosial kontroll og alternativ læring 

 

Det må skilles mellom læring og sosial kontroll hevder Illich. “Ideen om den kulturelle 

revolusjonen leder til forvirring og demagogi ”og” Den individuelle læring og sosiale likheten 

må forstås før man setter i gang en utdanningsreform. ”Med en gang en mann eller kvinne har 

akseptert behovet for skole, er de lette å fange, også for andre institusjoner” (Illich 1971:22). 

Autodidakter og ufaglærte blir sett på med mistenksomhet av skoleinstitusjonen og dens 

klienter, ifølge Illich. Skolen lærer bort at instruksjon generer læring. Skolen som institusjon 

garanterer ikke kreativitet og læring. Personer som har blitt skolert må akseptere hierarkier og 

reproduserer verdiene fra institusjonene. Skolen selger læringsprogram. Læreren distribuerer, 

eleven er konsument gjennom en forsiktig undersøkelse (Illich 1971:26). 

Illich påstår at elevene må justere sine ønsker og oppfylle skolens krav gjennom å oppnå 

karakterer og vitnemål. Dommen om hva og når en person skal lære er fundamental.  

Skolebøkene er produsert på institusjonens bestilling. De fattige og rike barna eier ikke de 

samme midler i livet utenfor skolen. Fanatisme om skolen som institusjon bare forsterker 
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skolemyten. Noen land i Latin-Amerika har blitt skolert, eller institusjonalisert, og det gir 

plass til en dobbel utnyttelse (Illich 1971:7). Det skaper hierarkier overfor andre som ikke har 

flere år på skole og aksepterer den sosiale kontroll. Illich hevder at skolen gir plass til et 

“internasjonalt kastesystem” (Illich 1971:9) med behov for høyere utdanning. Det er et 

monopol på læring i det obligatoriske skolesystemet. 

“Modernisering av fattigdom” (Illichs 1971:7) er en ny fattig klasse og en ny betingelse for 

begrepet, hevder Illich. Det er etablert velferdsinstitusjoner med profesjonelle hierarkier, og 

helse-, velferds- og utdanningssystemene er etablert gjennom statlig finansiering (Illich 

1971:3-7). Det er strategier for å lære opp sosiale grupper med lav status i samfunnet. Den 

sosiale ulikheten kan ikke forandres bare med utdanning i skolen. Statens midler som brukes 

på skole, er til indoktrinering, lærere, skolebygninger, administrasjon, osv. Illich forfekter at 

elevene har krav på mer penger til læreplaner, individuelle forelesninger og tilrettelagt 

undervisning. Fattige folk trenger pengemidler til å lære, men ikke til å oppnå sertifikater over 

sine mangler (Illich 1971:6). 

Ivan Illich bruker begrepet  ”homo economicus” på individet i forhold til økonomi, konsum 

og behov (Illich 1992:229). Det eksisterer fordommer mot autodidakte og uutdannede. 

Individer som ikke har gått på skolen representerer en trussel mot staten som vil ha kontroll 

over individet og samfunnet. Rangen for individet med sine vitnemål i et konkurransesamfunn 

er grunnlagt med skolens institusjoner. Barna lærer språk gjennom uformelle aktiviteter, og 

ikke nødvendigvis gjennom skolen, ifølge Illich. 

Mål er å fremme individuell læring gjennom et bredt nettverk, en ” lærings web” (Illich 

1971:19). En person kan for eksempel skrive navn, adresse og beskrive sine interesser i en 

aktivitet og søke andre individer som har felles interesser og lage et nettverk gjennom data 

systemer (Illich 1992:202). Velferdsbyråkratiet har monopol på det politiske og økonomiske 

området. Illich hevder at “utdanning til alle betyr utdanning fra alle til alle”. Det er ikke en 

spesialisert institusjon der læreren har monopol på læring. Kompetansen til lærerne og deres 

titler skaper restriksjoner på læringen. 

Fagbrev ble et monopol skapt av skolen for å hindre det Illich hevder, at et individ som har 

kunnskap og evner, for eksempel innen håndverk, skal kunne lære andre opp i det. Det 

praktiseres best i fellesskap, mener Illich. Noen språk som det undervises i, for eksempel i 

videregående skole, har ikke den samme kvaliteten som et individ som snakker sitt eget 
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morsmål uten å monopolisere yrket. Menneskers utdanning som skolepakker kan gi plass til 

fri opplæring (Illich 1971:98). Læring fremheves gjennom den obligatoriske skolen, og 

institusjonen bruker statlige utdanningsressurser i sin byråkratiske administrasjon. Skoler og 

universiteter bruker ulønnsomme ressurser, motivasjon og tid. Gjennom en alternativ skole 

kan felles interesser deles gjennom dialog og aktuelle tema. Klubber og alle slags 

forsamlinger kan ha et felles tema og kanskje trenger en slags moderator til lede diskusjonen 

(Illich 1971:92). Det kan brukes datasystemer til å diskutere, debattere eller føre dialog om 

den samme interessen. 

Illich hevder at det kan samles flere individer som har interesse for det samme temaet (Illich 

1971:92) kan diskutere direkte med forfatteren som kunne være til stede eller representert. På 

denne måten kan folk ha uformelle møter uten å være immatrikulert på skoler eller 

universiteter for å oppnå læring. Skoler er ineffektive og er et kjennetegn på store byråkratier. 

Den alternative pedagogikken tar i bruk den uformelle utdanningen som ikke konkurrerer med 

tid og arbeid. Fremmedgjøring fra samtidens samfunn i en pedagogisk kontekst er enda verre 

enn den økonomiske motstand.  

Ifølge Illich lærer alle hverdagsting utenfor skolen, herunder arbeid. Lærerne har gjort dårlige 

forsøk på å øke læringen hos lavere sosiale klasser. Overklassen vil hindre at deres barn skal 

lære det samme som fattige barna lærer enten hjemme eller på gata, ifølge Illich, mens lavere 

klasser ikke er interessert i vitnemål og status for å nærme seg overklassen. Skolen gir et 

falskt håp og overbeviser en om at dersom en går på skolen, går alt “så meget bedre”.  Det 

eneste elvene gjør er å gjengi uten refleksjon det som står i bøkene for å bestå eksamen. De 

vil ikke oppnå sine drømmer om vitnemål og karriere bare ved å bestå eller memorere disse 

eksamener. Illich kaller dette ”institusjonell visdom” (Illich 1971:30). Elever og lærere er 

under en hellig liturgisk kirke inspirert oppbygning. Illich tenker seg en skole uten vegger 

hvor læreren passer på og er predikant og terapeut. Læreren som ”moralist” indoktrinerer 

eleven med hva som er godt og ondt. Illich hevder at lærerne presenterer seg ”in loco 

parentis” (Illich 1971:31) for at alle skal føle seg som underdanige og barn av den samme 

staten. Læreren som ”terapeut” blander seg inn i elevens privatliv og individuelle utvikling. 

Som predikant overtaler læreren eleven til å være lydhør (Illich 1971:31) 

Illich hevder at barnet må konfronteres med læreren som har med seg en ”usynlig 

trippelkrone” (Illich 1971:31) som symbol på trippel autoritet som pastor, profet og prest 

samtidig, leder, mester og administrator i et hellig ritual (Illich 1971:20). For å forstå teorien 
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om avskolering i samfunnet er det vesentlig å ta hensyn til den skjulte plan i skolen som gir 

plass til et diskrimineringssamfunn med titler, privilegier og underklasser. Studenter i den 

akademiske prosess føler seg fornøyde bare med andre konsumenter av produkter fra 

utdannelsesmaskinen (Illich 1971:22). Skolen skaper normer for forbruk hos arbeiderne og i 

hjemmet, i et politisk industrielt system (Illich 1974:108). Skolesystemet har et vesentlig 

sosialt ritual, og heller ikke den ideologiske kritikken og den sosiale handlingen kan gi plass 

til et nytt samfunn. Det kan reformeres ved å brytes opp. Dette kan gi plass til en radikal 

avskolering (Illich 1971:69).  

Elevene som faller fra skolen blir betraktet som en mindreverdig kaste som mister enormt 

mye ved ikke å delta ved institusjonen. Vanligvis stenger institusjonen ikke dørene, og gir en 

sjanse til voksne i deres kontinuerlige opplæring, ifølge Illich. Skolen ble obligatorisk med et 

rituale og vil skape skyldfølelse hos de som hadde ikke vært i deres utdanningssystem. 

Individer som er fattige er skyld i sin fattigdom og i underutviklede land. Elevene ble 

avhengige av læreren som vil spre sin kunnskap som en slags misjonær til ulykkelige folk 

uten håp (Illich 1971:28).  

Jeg redegjorde i dette kapittel om teoriene til Freire og Illich. Jeg valgte boken om de 

undertryktes pedagogikk siden EBJA har grunnlagt sitt teoretiske rammeverk i alfabetiserings 

program på Freires teorien om” frigjøringspedagogikk”. Jeg beskrev Ivan Illich teori i forhold 

til alternativ pedagogikk i forståelse av verbal kultur og av læring som institusjons monopol 

versus avskolering og sosial kontroll.  
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6 Metode 
Problemstillingen i denne oppgaven fokuserer på EBJA-programmets pedagogiske innhold 

ved å analysere offentlige dokumenter, statistikk- data og intervjuer. Jeg har begrenset min 

analyse av modul 1 didaktiske materiell, EBJAs offentlige dokumenter om programmet, 

statistikker og intervjuer. Jeg har analysert offisielle dokumenter om EBJA-programmet. De 

offisielle dokumentene til EBJA- alfabetiseringsprogrammet fikk jeg fra DINEPP og fra 

utdanningsledelsen i Imbabura-Ibarra og fra ungdomskolen og den videregående skolen Luis 

Ulpiano de la Torre og Colegio Nacional Apuela. 

Jeg brukte feltforskning til datainnsamling og dokumentanalyse, statistikk analyse og intervju, 

til å svare på problemstillingen. Ved dokumentanalyse av sekundære kilder skal brukes den 

kvalitativ metodiske tilnærming til analyse av sekundære og primære data. Siden jeg ikke 

kunne få hele “vademecum”, slik den offentlige dokumentasjon om programmet blir omtalt 

av den ecuadorianske staten, skal jeg analysere ukomplette offentlige dokumenter jeg fikk fra 

utdanningsdepartementet i Ecuador. Alle offentlige data om alfabetiseringsprogram EBJA 

som jeg fikk står på spansk. Siden jeg er spansktalende har jeg også oversatt tekstuelt og 

transkriberte alle offentlige dokumenter, intervjuer. På grunn av min bakgrunn er tolkning av 

analyse subjektiv, selv om jeg vil være nøytral og objektiv i min forskning. ”Vanlige trusler 

mot begrepsvaliditet er evalueringsforståelse og betyr at forsøk personen spiller en rolle som 

samarbeidsvillig fordi han/hun er seg bevisst at han/hun blir vurdert slik at samarbeidsvilje 

måles av avhengig variable” (Lund 2002:120-121). 

Det er sekundære data offentlige dokumenter og offentlig statistikk som skal analyseres om 

dette programmet. Jeg gjorde også intervju og jeg analyserte det som primær data ”empirisk 

forskning i første rekke å arbeide med primærdata som blir innsamla ved observasjon, 

intervju, spørreskjema” (Befring 2002:29). Jeg brukte tre metoder innen kvalitativ tilnærming 

for å sikre god reliabilitet.  

Jeg brukte metodetriangulering til å analysere EBJA-programmets offentlige dokumenter og 

intervju til min forskning, som jeg skal benytte til å finne svar på min problemstilling i 

oppgaven. ”Metodetriangulering er kombinasjon av ulike data og metoder i én og samme 

undersøkelse” (Grønmo 2004:421). Det er nødbendig til min undersøkelse å bruke flere 

metoder til å styrke validitetet. 
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 ”Ordet reliabilitet betyr egentlig pålitelighet. … God reliabilitet betyr her at data i liten grad 

er påvirket av tilfeldige målingsfeil” (Kleven red. 2002:124). 

Validitet er ” betegnelse på datamaterialets gyldighet for de problemstillingene som skal 

belyses.” Grønmo hevder at høy validitet innebærer at undersøkelsesopplegget og 

datainnsamlingens resultater i data er relevant i problemstillingen. Validitet er et uttrykk for 

hvor godt det faktiske datamaterialet svarer til forskerens intensjoner med 

undersøkelsesopplegget og datainnsamlingen (Grønmo 2004:426). Jeg ga vekt på statistikk 

analyse og intervju til å styrke validiteten gjennom statistikk resultatet og tallet om effektivitet 

i programmet slik utdanningsdepartementet og DINEPP ledelsen har omtalt programmet. 

Mitt feltarbeid dreier seg om byen Cotacachi i provinsen Imbabura. Jeg kom dit og fikk de 

offisielle dokumentene først helt mot slutten, bare uker før provinsen Imbabura ble erklært 

som ”område fritt for analfabetisme” (se vedlegg 4). Bildene jeg har tatt, er fra erklærings- 

seremonien. Mitt feltarbeid bestod også i å besøke skolen Luis Ulpiano de la Torre i El 

Sagrario i Cotacachi–området, og jeg fikk intervjuet en instruktør og en koordinator. 

Mitt fokusgruppeutvalg var unge og voksne analfabeter og instruktører fra Cotacachi-

området, i aldersgruppen femten år og eldre. Jeg forsket på de såkalte ”absolutte” (puro) 

analfabetene som hadde deltatt i EBJA- alfabetiseringsprogrammet. Jeg valgte populasjon av 

absolutte analfabeter i  Cotacachi, som er tospråklig eller ikke kan snakke spansk, som er det 

offisielle språk i Ecuador. I Cotacachi snakker stort sett befolkningen kichwa. Det er et 

representativt utvalg fordi de representerer et lokalsamfunn fra de ulike etniske grupper  

lokalsamfunnene fra Andesfjellene, jungelen, kysten, og Galapagos-øyene. 

 

6.1 Offisielle dokumenter 
 

For å belyse den formulerte problemstillingen til mine forskningsspørsmål brukte jeg 

dokumentanalyse av alfabetiseringsprogrammets innhold i det konkrete teoretiske, didaktiske 

og propagandistiske perspektiv, innen kvalitativ analyse. Gjennom en systematisk analyse av 

innhold i dokumenter om EBJAs programmet som metodisk tilnærming innen kvalitativ 

analyse. ”Ved dokumentanalysen la han til grunn ei hermeneutisk tilnærming som overordna 
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metodisk prinsipp, der målet var nå fram til ei heilskapsforståing av offentlige intensjonar ” 

(Befring 2002:39).  

 Jeg analyserte data- materialet til ”modul 1” i narrativ tilnærming ”Våre rettigheter” 

(Nuestros Derechos). Jeg foretok dokumentanalyse av alfabetiseringsplanen og det didaktiske 

materiellet til både deltakere og instruktører i programmet. Dokumentanalyse er relevant i 

min oppgave, analyseobjektene i min forskning er EBJAs offisielle dokumenter og offisiell 

statistikk, både fra utdanningsdepartementet i Quito, utdanningsledelsen i Imbabura-Ibarra og 

data fra de to videregående skolene. Jeg avgrenser min dokumentanalyse av både offisielle 

dokumenter og innhold i alfabetiseringsboka og heftene til modul 1, Våre rettigheter, 

veiledningsheftene til instruktørene, Generelle linjer (Lineamientos Generales) og Det som 

ikke skal gjøres i alfabetiseringsprosessen (Lo que no se debe hacer en el proceso de 

alfabetización). ( se vedlegg ) ”Det kan og vere relevant å gjennomføre ein diskursanalyse. 

Da er det snakk om ei vurdering av innhaldet i lys av overordna faglege perspektiv og 

forståingsmåtar. Dette kan til dømes bety å analysere eit offentleg skoledokument med tanke 

på å vurdere i kva grad meiningar, forslag og argument gir yttrykk for eit formidlings-versus 

eit aktørperspektiv på læring” (Befring 2002:39). 

For å belyse den formulerte problemstillingen til mitt forskningsspørsmål brukte jeg den 

hermeneutiske metode. ”Hermeneutisk metode er således en systematisk framgangsmåte for å 

tolke tekster og lignende materiale”  (Befring 2002:27).  

Gjennom dokumentanalyse skal jeg analysere tekstform, nøkkelord, setninger, sjangre, ordtak 

og bakenforliggende intensjoner, hensikter og mål i EBJAs alfabetiseringsplan og modul 1, og 

heftene til både instruktørene og deltakerne. Har politiske dokumenter blitt brukt med hensikt 

gjennom autoritet til å formidle innholdet i alfabetiseringsprogrammet? Forskjelligheter og 

likheter i programmet i praksis. I hvilken styringsgrad brukes alfabetiseringsprogrammet bare 

i lese- og skriveopplæring, eller er det et konkret politisk, ideologisk innhold skjult i 

alfabetiseringsboken?  

Den dokumentasjon jeg fikk av utdanningsdepartementet i Ecuador brukes i tekstanalysen til 

å belyse om innholdet i alfabetiseringsprogrammet var propagandistisk eller nøytralt. 

Gjennom tekstanalyse av fagtermer, overskrifter, ord og setninger, brukes de som indikatorer 

til å analysere alfabetiseringsboken i modul 1og innholdet i EBJA-programmet. Til å svare på 

problemstillingen min om skjulte hensikter i programmet, brukte jeg indikatorer som verktøy 
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til å identifisere propaganda i alfabetiseringsboken  Våre rettigheter (Nuestros Derechos) og 

heftene og i analysen av alfabetiseringsplanen, som var temaer, illustrasjoner, begrep, 

setninger, og sjangeren i teksten. 

 

6.2 Offisiell statistikk 
 

Siden jeg fikk offentlige dokumenter og statistikk ferdig gjort er det analyse av 

sekundæredata. “Sekundærdata vil omfatte offentlig statistikk til dømmes folketellingsdata. 

Her dreier det seg om opplysninger som finns i publikasjoner frå statistisk sentralbyrå” 

(Befring 2007:120).  

Fra utdanningsledelsen i Imbabura-Ibarra fikk jeg viktige offentlige statistiske data om 

Cotacachi fra en av lederne, mens i distriktet Cotacachi en koordinator for studenter som 

deltok i alfabetiseringsarbeidet ved skolen Luis Ulpiano de la Torre, ga meg registreringsliste 

fra skolen og tre studenters rapporter. Jeg skal analysere statistisk data om programmet til å 

måle antall alfabetiserte og deltakerne som står i programmet og i virkeligheten 

Statistikktabellen til EBJA i Imbabura i perioden 2000-2009 fikk jeg fra en leder ansvarlig 

i utdanningsdepartementet. Tabellen heter ”Statistikken over opplæring av absolutte 

analfabeter i befolkningen fra femten år eller eldre i Imbabura fylke ved domsmyndighetene, 

spanske og tospråklige. Ved nivåene sogn, distrikter og provinser (Mapeo educativo de la 

población analfabeta pura de quince años o más de la provincia de Imbabura Hispana-

Bilingüe: Niveles Parroquial, Cantonal y Provincial), ved 49 sogn og i 6 distrikter”. Den er 

signert av lederen for den spanskspråklige utdanningen i Imbabura-provinsen og av lederen 

for den tospråklige utdanningen i Imbabura. Datoen på tabellen var den 13-03-2009, og jeg 

fikk den 22. juni 2009 (se vedlegg 5). 

“Statistisk bearbeiding eller analyse av data. Hvordan analysen skal foretas avhenger av de 

forutgående fasene, dvs. av problemstilling/formal, design, individutvalg og operasjonelle 

variabler” (Lund 2002:90).  

Analyse av statistiske rapporter om EBJA: For å få mer nøyaktig statistikk som 

sekundærkilde og datamateriale fra området ble jeg henvist til fylkes- hovedstaden i 
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Imbabura, Ibarra. Ved kontoret til utdanningsledelsen fikk jeg utlevert noe materiale etter å ha 

vist brevet fra utdanningsministeren. Det er dette materialet som da ligger til grunn for den 

statistiske undersøkelsen. Min forskning og analyse av innsamlete data bærer også preg av 

alle de vanskelighetene jeg møtte på i arbeidet med å få utlevert materialet. De offisielle 

EBJA- dokumentene er generelt preget av unøyaktighet og uoversiktlighet. Cotacachi er 

offisiellt erklært som et ”område fritt for analfabetisme”, mens statistikken er mangelfull, og 

fortsatt er andre alfabetiseringsprogram fortsatt virksomme.   

 

6.3 Intervjuer 
 

I min forskning skal jeg begrense meg til å fokusere på ”modul 1” og effektivitet om EBJA 

programmet. Jeg skal bruke kvalitativt intervju. Siden jeg fikk et intervju på kichwa til min 

oppgave ville jeg ikke miste kvaliteten på oversettelsene av intervjuer fra et tredje språk i 

forhold til sekundære kilder og språklige uoverensstemmelser. Derfor fokuserte jeg bare på 

intervjuer på spansk. Jeg brukte uformell intervju ved hjelp av intervjuguide som gav meg 

retningslinjer på samtale. Utspørring foregikk gjennom samtaler mellom intervjuer og 

informanter (Grønmo 2004:426). 

Tidskontekster påvirker. I min feltforsking intervju var det høy bakgrunns musikk fordi det 

var under seremonien som erklærte fylket Imbabura som ”område fritt for analfabetisme”. 

Regionen Cotacachi ble derfor også erklært område fritt for analfabetisme. Intervjuet kan 

påvirke informantene (Atkinson og Hammersley 2004:254). Stemningen påvirket intervjuet 

fordi det var på plassen ”Francisco Calderón” i Ibarra dagen 24 i juni 2009. Seremonien var 

på en scene, med høyttalere, militære, representanter direktører fra utdanningsdepartementet 

med deltagere fra administrasjoner i Quito, Cotacachi og resten av Imbaburas distrikter og 

sogn. I erklæringen deltok også skolerepresentanter, lærere, instruktører ansatt av 

utdanningsdepartementet og instruktører som er studenter fra videregående skoler i Imbabura. 

Analfabeter som deltok ved alle programmene stod med plakater og iført sine folkedrakter 

som representerte deres lokalsamfunn, sogn og distrikter (se vedlegg). 
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Informanter: Jeg intervjuet fem analfabeter deltakere i Imbabura, en privat instruktør ansatt i 

alfabetiseringsprogrammet, en alfabetiseringskoordinator, og gjorde tre anonymer intervjuer. 

Jeg fikk et intervju fra to instruktører som var anonyme informanter, kvinnelige studenter fra 

en videregående skole. De ville gjerne bli intervjuet, men forutsetningen var at jeg ikke skulle 

ta det opp, og ikke heller skrive ned intervjuet. Grunnen var at den dagen skulle de levere 

resultatene for sin videregående skole til direktøren og rapporten om deres deltakelse i 

programmet. De ville informere meg om negative sider som de ikke hadde skrevet om i det 

hele tatt i rapporten.  

 

6.4 Data innsamling 
 

Jeg var først en måned i Ecuador i januar 2009 og fikk alfabetiseringsbøker og hefter om 

EBJA fra lederen av DINEPP Deretter, fra mai 2009 var jeg i utdanningsdepartementet i 

Quito til 20. juni 2009, da jeg dro til Imbaburas erklæringsseremoni. 25. juni 2009 fikk jeg 

lister over deltakerne i Cotacachi 2008-2009 i fra modul 1, modul 3, og modul 4, men ikke 

modul 2. Informasjonen jeg mottok inneholdt registre over unge og voksne analfabeter som 

begynte, hadde bestått, ikke bestått, eller avsluttet modulundervisningen. Den var også 

relevant i forhold til min problemstilling om propaganda eller fakta. Dette var første gang jeg 

fikk noe offentlig dokumentasjon om innholdet i målene og statistiske data etter at jeg mottok 

materialet, ble hele Imbabura, og dermed Cotacachi, erklært ”fri for analfabetisme” (se 

vedlegg). Det var en representant fra administrasjonen i Utdanningsdepartementet som 

erklærte området “fritt for analfabetisme”. 

Mery Gavilanes, lederen i Quito av DINEPP, fikk jeg tilgang til ingen offentlige dokumenter 

fra før jeg fikk tillatelse fra utdanningsministeren i mai 2009. Lederen utviste ikke interesse 

for å hjelpe meg med å fremskaffe underlagsmateriale det vil si offisielle dokumenter og 

statistikk data som handler om alfabetiseringsprogrammet som kunne gi meg mulighet til få 

eller annen informasjon om innhold, mål, teoretisk rammeverk, osv. I Cotacachi- området var 

det informant ansvarlig koordinator som leverte meg dokumenter om deltakerne fra 

Cotacachi. Jeg fikk, gjennom koordinatoren, to avsluttende rapporter om studenter som var på 

det femte nivå ved skolen Luis Ulpiano de la Torre, og en rapport fra en student ved den 
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videregående skolen Colegio Nacional Apuela. Den avsluttende rapporten er en skriftlig 

oppgave om studenters deltagelse som instruktører som innholder bilder i standard- ark og 

videoen om sin deltagelse om aktiviteter i alfabetiseringsarbeidet og evalueringsprøver og 

resultater om modulene, anbefalinger og konklusjoner. Kart over steder hvor studentene har 

blitt alfabetisert og attester. Jeg brukte registrer og analfabetenes lister og rapport av 

instruktører, og jeg brukte  deres bilder i alfabetiserings undervisning som sekundær data for å 

skaffe informasjon om deltakeres og informanters livsvilkår og alfabetisering i lokaler eller 

hjemmeundervisningen.  

Jeg fikk offisielle data fra administrasjonen i Quito, som er delegert myndighet for 

programmet av utdanningsdepartementet. Den offisielle dokumentasjonen fikk jeg først etter 

at jeg fikk i aksept fra den tidligere utdanningsministeren, Raúl Vallejo, i 2009. Dette etter å 

ha ventet nesten en måned på svaret på min søknad til ham. Lederen av DINEPP gav meg en 

del av den offentlige dokumentasjonen den 22. juni 2009. Offisielle dokumenter til statistikk- 

og dokumentanalysen er relevante for min forskning, men jeg fikk ikke så mye tilgang og 

tillatelse til bredere datamateriale fra 2007 til 2009 om EBJA-programmet. Det var aktuelt i 

mitt feltarbeid i forhold til dokument analyse og intervju til besvarelsen av oppgavens- 

problemstilling.  

Intervjusituasjoner: Jeg intervjuet flere alfabetiserte folk på avslutningsseremonien i 

Cotacachi. Informanter som hadde deltatt i alfabetiseringsprogrammet viste mye 

takknemlighet og nesten alle var positive til programmets mål. I feltarbeidet mitt brukte jeg 

intervju og observasjons intervju. Jeg brukte kvalitativ analyse til intervjuer.  

Årsaken til småprating eller at noen unnlot å delta kunne være bakgrunnsmusikk, eller at de 

ikke ville snakke i det hele tatt. Noen deltakere var opptatt hele tiden spesielt eldre mannlige 

deltakere. 

Uformelt intervju: Jeg måtte bruke uformelt intervju i innsamlingen av datamateriale. Da jeg 

stilte spørsmål gjennom et formelt intervju, ville nesten ingen deltakere svare på det første 

spørsmålet og trakk seg med en gang. Derfor måtte jeg bytte ut noen uformelle spørsmål og 

informantene ble mer interessert og engasjert i å svare på intervjuet. De ble med en gang 

skeptiske og fikk en litt negativ innstilling, da jeg nevnte muligheten til å delta i intervjuet i 

forbindelse med en masteroppgave. Ifølge Befring ”intervjuet kan være en fri samtale, men de 

må være fleksibel og faglig valid. Intervjue kan være om et tema og kan brukes generelle 
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spørsmål om problemstilling som utgangspunkt ved kvalitativ opplegg gjennom uformell eller 

ustrukturert intervju” (Befring 2007:124). 

Da jeg ba lederen om å få lov til å besøke en skole og følge undervisningen, gav hun meg 

noen alternativer og streng instruks om ikke å filme eller intervjue, ei heller spørre elevene 

om noen ting eller forstyrre alfabetiseringsundervisningen. Jeg fikk ikke lov til å bruke noen 

form for spørreskjemaer og måtte love å holde meg innenfor disse reglene før jeg kunne 

besøke en skole. Da jeg fikk møte opp på skolen Eugenio Espejo, der det visstnok skulle være 

jevnlig ukentlig aktivitet, møtte jeg bare to deltakere som stod utenfor og ventet som kunne 

være informanter. To kvinner på henholdsvis 17 og 37 år som først trodde jeg også kom for å 

bli alfabetisert. Da jeg presenterte meg og fortalte dem om mitt arbeid, ville de ikke snakke så 

mye med meg. Det kom ingen flere mennesker til alfabetiseringsundervisningen, og etter å ha 

ventet en times tid ringte direktøren for skolen og instruktøren og fortalte at de befant seg i en 

by en times avstand fra skolen og at det ikke ble noen undervisning denne gangen. 

Bilder dokument: Til mitt feltarbeid spurte jeg noen deltakere som ikke ble intervjuet og 

deltok i alfabetiseringsprogrammet EBJA om å få lov til å ta et bilde av dem under erkærings 

seremonien. Det ville de ikke og nevnte at det var på grunn av gammel overtro blant urfolk i 

Imbabura. Det er tro at bilder stjeler ens sjel, men ikke fordi de var skeptiske eller følte seg 

utrygge i forhold til min forskning og oppgave. Jeg som intervjuet måtte ha respekt for deres 

åndelighet og kultur. Andre instruktører og deltakere i alfabetiseringsprogrammet ba meg om 

å ta et bilde under seremonien og poserte foran kameraet. De var stolte av sin deltagelse og at 

de hadde fullført arbeidet sitt i EBJA eller i et annet alfabetiseringsprogram (se vedlegg). 

 

6.5 Ufordringer ved datainnsamlingen 
 

Det var vanskelig for meg å få tak i samlinger av offentlig dokumenter som grunnlag for 

denne masteroppgaven. Da jeg valgte emnet i desember/januar 2008/2009 skyldtes det mitt 

særdeles positive møte med DINEPP lederen Mary Gavilanes på hennes kontor i januar 2009. 

Lederen likte meget godt mitt forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo og temaet for min 

masteroppgave om alfabetiseringsprogram. Hun snakket i store ord om programmet de ledet 

og ga meg alle modulenes alfabetiseringsbøker og hefter som ble brukt i undervisningen ved 
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dette korte og første møtet. Opprinnelig var min plan å undersøke det cubanske 

alfabetiseringsprogrammet ”Ja, jeg kan” (Yo si puedo) i hovedstaden Quito, Pichincha. Men 

ved mitt første møte med lederen i januar 2009 ble jeg fortalt at dette programmet var 

avsluttet i hovedstaden og at EBJA-alfabetiseringsprogrammet hadde vært så vellykket at 

Quito nå var erklært som område fritt for analfabetisme.  

Da jeg kom tilbake til Quito til utdanningsdepartementet drøye fem måneder senere for å 

utføre mine feltundersøkelser og innhenting av EBJAs offisielle statistiske data var det hele 

langt mer komplisert. Jeg avtalte møter med lederen, men hun ville ikke utlevere offisielle 

dokumenter og statistiske data til meg. Enkelte ganger når jeg ankom kontoret deres, ble jeg 

bare henvist til å vente i et hjørne, og jeg satt på en stol i timevis, for til slutt å få en kort visitt 

med lederen. Jeg ble til slutt, etter en måneds tid, nødt til å skrive et personlig brev til 

utdanningsministeren der jeg forklarte min situasjon, ba om at han skulle gi meg nødvendig 

informasjon for å kunne utføre mitt arbeid.  

Utdanningsministeren ga meg et positivt svar, og ba lederen og hennes undersåtter om å være 

meg behjelpelig med å skaffe dokumentasjon.95  

Først ble jeg oppringt og fortalt at min søknad var innvilget, en annen person skulle hjelpe 

meg. Lederen viste meg da videre til en understått. Denne begynte å gi meg på nytt alle 

bøkene som jeg hadde fått for fem måneder siden. Statistiske offentlige dokumenter kunne 

hun ikke hjelpe meg med, og sekretæren til lederen understreket rett og slett at jeg ikke skulle 

få tilgang til det. Til slutt, etter en måned, leverte ansvarlig koordinator for Imbabura i 

utdanningsledelsen meg tre ark som viste en oversikt over antall påbegynte kurs i Cotacachi.96 

Erfaringen min var at selv om utdanningsministeren hadde bedt dem om å utlevere materiale, 

ville de uansett gi meg tilgang til offisielle dokumenter til min forskning. Til slutt fikk jeg en 

god del dokumentasjon, men det var med svært liten velvilje han ga meg det, til tross for at 

jeg hadde et brev fra utdanningsministeren ved min side om å levere meg dokumentene til 

bruk i min forskning. Det kan skyldes at DINEPP hadde strikte regler om EBJA programmet. 

Jeg fikk ikke tillatelse av lederen i DINEPP til å filme en vanlig dag i analfabetenes 

undervisning, verken i klasseundervisning eller hjemme. Betingelsene var at av hvis jeg ville 

observere et klasserom med analfabeter i aktivitet, måtte jeg sitte bak i klasserommet i stillhet 

                                                
95 Se vedlegg svarbrev fra utdanningsdepartementet, legg også merke til data merket som viser at lederen i DINEPP ikke har 
svart  
96 Cantón Cotacachi Año lectivo 2007-2008,  
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og ikke avbryte eller stille spørsmål fordi jeg som fremmed kunne påvirke deres deltagelse 

negativt. Grunnen var ifølge lederen at analfabetene var for sjenerte og sensitive. Hvis jeg 

skulle filme eller intervjue dem kunne det påvirke deres læring eller rett og slett forårsake at 

de kanskje ikke ville komme tilbake og fortsatt delta i undervisningen.  

Jeg fikk ikke tillatelse av lederen i DINEPP til å lage spørreundersøkelse, heller ikke å stille 

spørsmål, verken skriftlige eller muntlige, til analfabeter gjennom mitt spørreskjema for å 

evaluere resultater og oppfatninger om alfabetiseringsprogrammet for både instruktører og 

deltakere. Jeg fikk ikke lov  heller til å evaluere eller bekrefte ved en enkel test om deltakerne 

i en vanlig alfabetiseringsundervisningsdag om kunnskapen som ble formidlet, ikke i noen 

alfabetiseringssentre eller hos analfabeter. Lederen fortalte meg at EBJA har sine egne 

evalueringstester og eget spørreskjema, og at bare de hadde lov til å foreta undersøkelser og at 

det er ikke lov av en nøytral tredjeperson å bruke det på EBJA-deltagere.  

Jeg fikk god hjelp i Ibarra fra utdanningsledelsen i Imbabura-Ibarra. En informant ble 

overrasket da jeg fortalte om datainnsamlings problemer og hevdet at dokumentasjon om 

EBJA-programmet var utdelt fra utdanningsdepartementet og at det ikke var noen 

“statshemmelighet”. Informanten utviste misnøye i forhold til organiseringen av programmet. 

Informanten fortalte meg at de som funksjonæren i Imbaburas utdanningsledelse, hadde blitt 

lovet at de ansatte instruktørene skulle få en månedslønn på 150 dollar. Men det som skjedde 

var at utdanningsdepartementet enda ikke hadde betalt de ansatte instruktørenes flere 

måneders arbeid selv om dette var dagen etter at Imbabura skulle erklæres som et område fritt 

for analfabetisme. Noen instruktører trodde ifølge informanten at det var den lokale 

utdanningsledelsen som ikke ville utbetale deres lønn. 
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7 Statistikk  
 

I dette kapittelet skal jeg utføre statistisk analyse av data materialet jeg samlet inn i mitt 

feltarbeid. Jeg skal også kommentere resultatene generelt på lokal, fylke og nasjonalt nivå. 

Jeg fokuserte hovedsakelige på tallmaterialet fra fylkesnivå for å vurdere deltagelsen i de 

ulike modulene og da særlig modul 1 og de absolutte analfabetene i Cotacachi. 

7.1 Nasjonalt nivå 
 

Underlagsmaterialet jeg samlet inn baserte seg på totalt 8 115 677 personer som er 15 år  eller 

eldre. Av disse er totalt 731 984 personer absolutte analfabeter og utgjør til sammen 9% av 

befolkningen i denne aldersgruppen. Det er flere kvinner enn menn som er analfabeter. Av de 

731 984 er 427207 kvinner, mens 304 777 er menn. Det forteller oss at 8% av mennene er 

analfabeter, mens 10 % av kvinnene er det.  

Tabell 7.1 Antallet absolutteanalfabeter, 15 år eller eldre. 103 

 

Tallene nevnt ovenfor gjelder kun de absolutte analfabeter som er såkalt ”puro”, ”rent” på 

spansk. I Ecuador opereres det med to kategorier analfabeter. Den ene og nettopp nevnte er 

hva vi antar som absolutte analfabeter, mens den andre gruppen karakteriseres som 

funksjonelle analfabeter. Disse menneskene har noen lese- og skrive ferdigheter, men de er så 

begrenset at de fortsatt har problemer med å fungere i et samfunn der disse ferdighetene er 

påkrevet ifølge EBJA. Derfor karakteriseres denne gruppen som funksjonelle analfabeter. 

Dersom vi tar med denne gruppen er antallet på analfabeter lagt større i Ecuador, totalt hele 

30 % på nasjonalt nivå, ifølge de dataene jeg samlet inn. De såkalte funksjonelle analfabetene 

                                                
103 DINEPP, EBJA	  2006-‐2015,	  Reprogramado	  2007	  –	  juni	  2009	  s. 14 
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utgjør hele 21 %, totalt 1 731 151 mennesker, hvorav 939 062 er kvinner og 792 089 er menn, 

henholdsvis 23 % kvinner og 20  % menn.  

Tabell 7.2 Antall funksjonelle analfabeter 105  

 

Ecuador har siden uavhengigheten i 1810 vært i grensekonflikt med sine naboland i nord og 

sør, Colombia og Peru, disse grenseområdene, på spansk omtalt som (Zonas delimitadas). I 

disse konfliktområdene er analfabetismen hva angår både absolutte og funksjonelle 

analfabeter, totalt 44 %. På Galapagos–øyene, der økonomien er god grunnet stor 

turisttilstrømning, er problemet minst, med totalt 13 %. Urfolk i jungelområdet Amazonas, 

som i mange år har vært utilgjengelig for sentralmaktene med tanke på å håndheve skole- og 

utdanningspolitikk, er analfabetismen på 34%. Uansett utgjør de tre sistnevnte områder til 

sammen bare 202 605 mennesker av den totale befolkningen over 15 år på 8 115 677, 

tilnærmet snaue 2,5 %. I de to andre hovedregionene, kysten og høylandet, er den absolutte 

analfabetisme på 9 %, og den funksjonelle på 21 % totalt, og likt for begge regioner med 30 

% analfabetisme.  

 

7.2 Regionalt nivå 
 

I denne oppgaven har jeg valgt å vektlegge mine undersøkelser i høylandet, Andesregionen, 

mer spesifikt i distriktet Cotacachi i Imbabura. Det er i dette området mellom Amazonas-

regnskogen i øst og kystområdet og Stillehavet i vest at vi finner enkeltområdene med den 

høyeste graden av analfabetisme, og da særlig i områdene med urfolk. Hvis vi ser på 

prosentvis grad av absolutte analfabeter, er det i hovedsak regionene med urfolk som 

Chimborazo (19 %), Bolívar (18 %), Cotopaxi (18 %), Cañar (15 %), Imbabura (13 %) og 

                                                
105 DINEPP, EBJA	  2006-‐2015,	  Reprogramado	  2007	  –	  juni	  2009	  s. 16 
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Manabí (13 %), som er de seks regionene med høyest absolutt analfabetisme, tett fulgt av 

provinsen med den høyeste andelen afroecuadoriansk befolkning, Esmeraldas, på 12 % . 

Tabell 7.3 Antallet absolutte analfabeter i ulike regioner 107 

 

Dersom vi legger til den funksjonelle analfabetisme i disse seks områdene er de prosentvise 

tallene på personer som klassifiseres som analfabeter henholdsvis, 50,1 % i provinsen 

Chimborazo, 51,77 % i Bolívar, Cotopaxi 49,67 %, Cañar 46,41%, Manabí 41,3%, Imbabura 

40,48%, og 41,35% for Esmeraldas. Dette er langt over landsgjennomsnittet for kysten 

(Costa) og fjellregionen (Sierra), som er på 30 %. Tallene fra disse områdene forteller oss at 

analfabetisme blant urfolk i de såkalte urfolks områdene Chimborazo, Bolívar og Cotopaxi til 

og med er høyere enn i de konfliktfylte grenseområdene (Amazonas og urskogsgrenseområdet 

mot Colombia og Peru). I tillegg er kystregionene som grenser mot Colombia og er sterkt 

bosatt av afroecuadorianere, Esmeraldas, og i de sørlige grenseområder mot Peru med kyst og 

urfolk i Cañar, de områdene som har høyest analfabetisme. Disse to kyst- regionene har drøye 

10 % høyere analfabetisme enn gjennomsnittet på 30 % for kystområdet.  

 

                                                
107 DINEPP, EBJA	  2006-‐2015,	  Reprogramado	  2007	  –	  juni	  2009	  s. 14 
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Tabell 7.4 Antall funksjonelle analfabeter i ulike regioner 108 

 

Min oppgave er begrenset til fylket Imbabura, der analfabetismen totalt er på 40,48 %, hvorav 

den funksjonelle på 27,48 og den absolutte  på 13%. Dette er nesten 10 % mindre enn de 

andre tre urfolksområdene i høyfjellet, som Chimborazo, Bolívar og Cotopaxi.  

Nå er det ikke meningen, verken i dette i dette kapittelet eller i oppgaven, å analysere årsaken 

til dette, men det er verdt å merke seg at analfabetismen i det urfolksområdet der jeg har valgt 

å utføre mitt feltarbeid er langt lavere enn i de andre urfolks- områdene. Her nøyer jeg meg til 

å si at en av de mest suksessrike urfolksgrupperingene i hele Sør-Amerika, Otavalo-

indianerne nettopp bor i Imbabura-provinsen og dette er muligens en av årsakene til at antallet 

analfabeter er såpass mye lavere i denne provinsen enn i de andre tilsvarende områdene. Men 

den løse påstanden kan betviles, da også andelen analfabeter blant Otavalo innbyggerne og 

analfabetismen der er meget høy ifølge EBJA dokumentene. 

Foruten de tallene som viser stor analfabetisme på over 50 % i de hardest rammede områdene 

er det i tillegg stor ulikhet mellom kvinner og menn. I Imbabura-fylket er det totalt 224 411 

analfabeter registrert, fra 15 års alder og oppover, hvorav 52 % er kvinner og 48 % menn.  De 
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absolutte analfabeter er 10 % menn og 17 % kvinner. De funksjonelle analfabeter er 23 % 

menn og 31 % kvinner. Hvorfor andelen analfabetisme er såpass mye høyere for kvinner enn 

for menn i dette området er heller ikke tema for denne oppgaven, og årsakene kan være 

mange og sosioøkonomisk komplekse. Uansett er altså graden av absolutte analfabeter nesten 

70 % høyere for kvinner enn for menn. En av årsakene kan være at mange av disse urfolks- 

samfunnene fortsatt har stor grad av patriarkalsk og føydal struktur. Det er mannen som 

bestemmer i hjemmet og muligens lar ikke denne kvinnen delta så mye i samfunnet som han 

selv gjør. Dersom vi sammenligner tallene fra Imbabura med andre områder der urfolk og 

tradisjonelt levesett står sterkt, i motsetning til de urbane områdene, ser vi at gapet mellom 

kvinner og menn er stort. I storbyområdene Guayas er det ingen nevneverdig forskjell. I det 

afroecuadoriansk-dominerte Esmeraldas er det heller ingen markant forskjell. Men i 

patriarkalske og urfolksområder som Napo, Chimborazo og Bolívar er forskjellene store, slik 

vi finner i Imbabura.  En annen og kanskje mer nærliggende årsak til at det er såpass stor 

forskjell mellom kvinner og menns andel av analfabetisme i disse utkantstrøkene er muligens 

at kvinnene nedkommer i meget ung alder og derfor faller ut av skolen og annen opplæring av 

hensyn til barnepass og hjemmeaktiviteter. Dette skal jeg ikke analysere i min oppgave. Her 

nøyer jeg meg med å påpeke fenomenet og tallene viser da at det kan ha innvirkning på 

intervjuer og kvinnenes syn på alfabetiseringsprogrammet.  

 

Tabell 7.5 Antallet absolutte (total) og funksjonelle ( funcional) analfabeter etter kjønn 

og region, med eget utdrag fra Imbabura:109  
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7.3 Provinsielt nivå 
 

I Ibarra, hovedstaden i provinsen Imbabura, fikk jeg en oversikt over alle deltagerne for 

programmet EBJA 2008-2009 for området Cotacachi, området for mitt feltarbeid. 

Informanten ved utdanningsledelsen i Imbabura-Ibarra leverte meg lister over deltakerne og 

nevnte at han ikke var så begeistret over materialet (se Appendix 6). Ifølge fylkesskontoret 

var det kun totalt 120 mennesker i regionen Cotacachi som ble undervist i 

alfabetiseringsprogrammet i regionen i 2008 og 2009, dokumentet som vi skal se er dessverre 

svært mangelfullt, og det kan ha vært flere eller færre. Av de 120 deltakere som startet var det 
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34 personer som fullførte modul 1, Våre rettigheter, ingen som fullførte modul 2, Vårt arbeid, 

modul 3, Vår helse og vårt miljø var det 37 personer som gjennomførte, og modul 4, Vår 

kultur, var det 18 stykker som fullførte, mens til sammen 31 stykker på alle modulene falt fra 

eller sluttet.  

Tabell 7.6 Antall totale deltagere 2008-2009 som fullførte eller ikke fullførte 

alfabetiseringsprogrammet i Cotacachi, ifølge utdanningsledelsen i Imbabura-Ibarra for 

programmet. 110 

 

  

 

 

 

Tallmaterialet er mangelfullt, uoversiktlig og har mange svakheter. Den første og mest 

påfallende er at personer som har gjennomført modul 2 mangler. Dette til tross for at 

dokumentene forteller om alle dem som ikke har fullført modul 2. Dette tyder på at ingen har 

fullført modul 2, alternativet er at de ikke har fått undervisning. De skal derimot ikke ha 

fullført modul 2, ifølge tabellen jeg fikk utlevert. 

Disse utydelighetene i dokumentet gjorde at jeg kontrollerte alle de 120 navnene som ifølge 

fylkeskontoret hadde startet, mot alle resultatene. Det jeg fant, var at totalt 11 personer av 

dem som hadde startet ikke stod oppført i noen av kategoriene “fullført” eller “falt fra. I 

tillegg var det fem personer som både hadde fullført og trukket seg fra studiet. En av dem som 

ikke hadde fullført modul 2, hadde fullført modul 3 i stedet, noe som tyder på at det kanskje 

ikke har forekommet undervisning i modul 2 på denne skolen i akkurat dette tidsrommet. Fem 

personer var dobbeltregistrert: 

Tabell 7.7 Navn på deltakere som både skal ha fullført og ikke fullført modulene 111 

                                                
110 Utdanningsledelsen, Ibarra - Imbabura, 24.06.2009 ss. 4-10 
111 Utdanningsledelsen, Ibarra - Imbabura, 24.06.2009 ss. 4-10 

Startet 

undervisning 

Fullført en 

modul  

Falt fra / ikke 

fullført 

120 stk.  89 stk.  31 stk.  

100 % 74 % 26 % 
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Navn  Fullført 

modul 

Ikke fullført 

modul 

Castañeda Masabamba Maria Lucia 1 1 

Terán Males Carlos 3 2 

Arce Portilla Manuel Mesías 3 3 

Chávez Gómez María Fernanda 3 3 

Días Puma Carmen Cleotilde 3 3 

 

Som vi ser det finnes et betydelig antall dobbeltregistreringer i tallmaterialet fra 

utdanningsledelsen, feil som naturligvis også vil følges opp videre til sentralkontoret for 

alfabetiseringsprogrammet nasjonalt, når distriktskontorene rapporterer.  

Elleve deltakere som startet står ikke oppført som verken fullført eller frafalt. Ti deltakere 

som står oppført med fullført modul eller ikke gjennomført, står da ikke på registreringslisten 

over de 120. Vi kan derfor trekke den konklusjonen at materialet jeg har mottatt, til tross for 

iherdige bestrebelser, er svært mangelfullt.  

Tabell 7.8 – Alders- og kjønnssammensetning på deltagerne i provinsen 112 

 

I tilfellet Cotacachi viser tallene at de eldste studentene følger modul 1.  

                                                
112 Utdanningsledelsen, Ibarra - Imbabura, 24.06.2009 ss. 4-10 

 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Sum 

Snittalder  

 

45,5 år 

 

--- 34,3 år 27,4 

 

89stk / 74,17% 

Snittalder  

Ikke fullført 

49,5 år 27,6 år 21 år 20,5 år 18 stk / 

25,83% 
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Modul 1 er beregnet på elever som er såkalt absolutte analfabeter. I modul 3 og 4 er det 

lærebøker for viderekomne, de såkalt funksjonelle analfabeter. Det er de eldste elevene som 

faller fra i modul 1, siden alderen på disse er høyere enn gjennomsnittet, mens det i de 

videregående modulene er de yngste som ikke fullfører. Nå er tallmaterialet for mangelfullt  

til å trekke noen endelige konklusjoner, siden det bare er fire av deltagerne i modul 3 og i 

modul 4 som har falt fra. Hvorfor de unge trekker seg, kan skyldes at de finner materialet i 

modul 3 og modul 4 for avansert, eventuelt for kjedelig eller at de føler at de har fått dette 

med seg på barneskolen siden de allerede der har lært å skrive og lese litt. I modul 1 er det de 

eldste som har trukket seg eller ikke fullført. Det er også de eldste deltakerne som starter på 

modul 1. Muligens er materialet vanskeligere, eller det er andre fysiske eller kognitive 

årsaker, som gjør det vanskelig å tilegne seg nye kunnskaper, da dette blir vanskeligere jo 

eldre man blir, men nesten 10 % av dem som starter, fullfører ikke.  

Av de 120 personene som er registrert som deltakere på studiet, var det tilnærmet lik 

kjønnsfordeling, 61 kvinner og 59 menn. Nesten halvparten av analfabetene som deltok kunne 

ikke oppgi riktig informasjon om personnummer eller folkeregistrering. I Ecuador 

fremkommer personnummeret til personer på det såkalte “cédula”, som tilsvarer offentlig 

legitimasjon. Dette er et absolutt nødvendig dokument som ecuadorianske borgere i de store 

byene alltid bør ha med seg som offentlig bekreftelse på navn og fødselsnummer dersom noen 

skulle spørre eller noe skulle hende. Av de 37 personene som fullførte modul 1 var det 24 

personer som ikke hadde personnummer. I modul 3 var det 17 av 37 som ikke hadde, mens 

forholds- tallet i modul 4 var 5 av 18. Forholdsmessig prosentvis blir dette:  

Tabell 7.9 Andel deltagere registrert i folkeregisteret 113 

                                                
113 Utdanningsledelsen, Ibarra - Imbabura, 24.06.2009 ss. 4-10 

 Modul 1 Modul 3 Modul 4 

Folkeregistrerte 

opplysninger 

13 /35 % 20 / 54 % 13 / 72 % 

Manglende 

dokumentasjon 

24 / 65 % 17 / 46 % 5 / 28 % 

Totalt fullført  37 / 100 % 37 / 100 % 18 / 100 % 
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Hvor mange begynte  

Min feltundersøkelse er avgrenset til kun å gjelde gruppen som karakteriseres som absolutte 

analfabeter ved den videregående skolen kalt Instituto Tecnològico Luis Ulpiano de la Torre i 

provinsen Imbabura i Cotacachi. I Ecuador er fortsatt de katolske underliggende 

organisatoriske strukturene gjeldende, og elevene der kom fra kirkesognene El Sagrario, 

Quiroga, Imantag og San Francisco y Andrade Marín. Foruten tre katolske stedområder som 

Santa Isabel, San José og San Ignacio, var det områder med såkalte urfolk og deltakerne kom 

fra: Pijulca, Pilchibuela, La Calera, Colimbuela, Tunibamba, Turuco, Ashambual, Arabí, El 

Coco og Cachivico.  

Tabell 7.10 Antall deltagere som gjennomførte og ikke fullførte: 114 

Hele 24 % av dem som startet programmet med modul 1 (11 av 45 deltakere) fullførte ikke 

studiet, og totalt var frafallet 25,8 % på alle modulene. Jo eldre en var, jo større var 

muligheten for at en trakk seg. Av de 11 som ikke fullførte modul 1 var det 7 som trakk seg 

grunnet arbeid, 1 grunnet sykdom, 1 grunnet familieforhold og 2 stk grunnet flytting. 

Totalt sett av de 31 som ikke fullførte, var det 14 stk grunnet arbeid, 7 grunnet sykdom, 9 

grunnet flytting, 1 familiære grunner. 

 

                                                
114 Utdanningsledelsen, Ibarra - Imbabura, 24.06.2009 ss. 4-10 

 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Sum 

Gjennomført 34stk 

28,3 %  

0 / 0 % 37stk / 

30,8 % 

18 stk / 

15 % 

89stk / 

74,17 % 

Ikke fullført 11 stk / 

9,17 % 

12stk / 

10 % 

4 stk / 

3,3 % 

4 stk / 

3,3 % 

31 stk / 

25,83 % 

Totalt  45 stk / 

37,5 % 

12stk / 10% 41 stk. / 

34,16 % 

22 stk / 

18,33 % 

120 stk / 

100 % 
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Tabell 7.11 Årsaker til deltaker ikke fullførte modul 115 

Årsak til 

frafall 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Sum  

Arbeid 7 / 64 % 6 / 50 % 1 / 25 %  14 / 45 %  

Flytting 2 / 18 % 1 / 8 % 1 / 25 % 3 / 75 % 7 / 23 %  

Sykdom 1 / 9 % 5 / 42 % 2 / 50 % 1 / 25 % 9 / 29 %  

Familiært 1 / 9 %    1 / 3 %  

 11 12 4 4 31/ 100 %  

 

Av hensyn til disse tallene fra dette tallmaterialet, som da man må stille seg kritisk til, var 

tilfellet for modul 1 og deltagerne der at:  

1. Det	  var	  i	  modulen	  med	  flest	  startdeltagere.	  

2. Aldersgruppen	  for	  deltagerne	  var	  den	  høyeste	  av	  alle	  deltagere.	  

3. Jo	  eldre	  en	  var,	  jo	  større	  var	  muligheten	  for	  at	  en	  ville	  falle	  fra.	  

4. Ved	  registrering	  var	  det	  24	  %	  sjanse	  for	  at	  man	  ikke	  fullførte.	  	  

5. Hovedårsaken	  til	  at	  man	  trakk	  seg	  skyldtes	  arbeid,	  gjaldt	  65	  %.	  

6. 50	  %	  av	  dem	  som	  deltok	  kunne	  ikke	  oppgi	  personnummer.	  

	  

7.4 Lokalt nivå 
 

Ved skolen Luis Ulpiano de la Torre der studentene var ”opplæringsagenter” fikk jeg en 

oversikt over 501 personer som hadde registert seg inn i programmet ved skolen.  Det gjaldt 

sognene, El Sagrario, Imantag, Quiroga og San Francisco, altså ingen av de sognene jeg fikk 

fra distrikts kontor. I denne tabellen var der 4 feil nummererte registreringer, 2 blanke og 29 

personer som var registrert i både modul 3 og 4. Tabellen viste ingen oversikt over hvem som 

                                                
115 Utdanningsledelsen, Ibarra - Imbabura, 24.06.2009 ss. 4-10 
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hadde fullført eller falt fra modulene. Senere fortalte også en leder informant at et 

hovedproblem med kurset var at folk ikke møtte opp etter å ha registrert seg.  

Tabell 7.12 antall deltakere som registrerte seg i programmet ved en lokal skole i 

Cotacachi 116 

 

De som var registret på modul 1 hadde kun 1-2 års grunnutdanning. De med 3-4 års 

grunnutdanning startet med modul 2, mens de som hadde 5-6 års grunnutdanning var 

registrert på modul 3 til 4. En observasjon som ikke er tema for min oppgave men verdt å 

notere seg av det lokale materialet er at det er langt færre deltagere i modulene 2 til 4 enn i 

modul 1. Dette til tross for at forholdet i de offisielle EBJA dokumentene tilsier at det skal 

være over dobbelt så mange på postalfabetiserings kurs enn på det absolutte kurs.  

 

7.5 DINEPP og EBJAs offisielle dokumentasjon 
 

Et av de få offisielle statistiske dokumenter jeg fikk av utdanningsdepartementet gjennom 

DINEPP, var om Imbabura, men mitt fokus er sentrert rundt distriktet Cotacachi i årene 2007-

2008 og 2008 – 2009. Disse offisielle data forteller at 896 personer mottok opplæring i 

Cotacachi i 2008-2009. Dette er 776 flere personer enn det tallmaterialet jeg har basert mine 

kalkulasjoner på. Ifølge utdanningsdepartementets dokumenter skal 156 personer fra området 

García Moreno fått opplæring, mens det i den lokale utdanningsledelsens dokumenter kun er 

3 personer fra dette området i samme tidsrom. I dokumenter fra utdanningsledelsen i 

Imbabura-Ibarra står det 17 personer fra Cuellaje, var det i realiteten 51 deltakere.117 I 

dokumenter mottatt fra utdanningsdepartementet er kun tallene på antallet elver oppgitt. I 

dokumenter fra utdanningsledelsen står navn med identifikasjons- papirer oppgitt. Dette gir en 

                                                
116	  Instituto	  Superior	  Tecnológico	  ”Louis	  Ulpiano	  de	  la	  Torre”	  20.05.2009,	  Formulario	  No.	  6	  
117	  	  Utdanningsledelsen,	  Ibarra	  -‐	  Imbabura,	  24.06.2009	  ss.	  4-‐10	  se	  vedlegg	  6	  Canton	  Cotacachi 

 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Sum 

Registrert  327 stk 59 stk 68 stk 74 stk 528 
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større validitet og troverdighet for den offisielle dokumentasjonen fra utdanningsledelsen i 

Imbabura- Ibarra. Dog vet vi at også dokumenter har store svakheter og ikke kan ansees 

tilstrekkelig for å trekke noen konklusjon. Men det gir oss en pekepinn på fordeling av klasser 

og sammensetningen av studentene. 

Jeg fikk jtilgang til en original oversikt med statistikk fra det nasjonale 

alfabetiseringsprogrammet. Dette er et imponerende dokument med god inndeling og oversikt 

(se vedlegg 6). Dessverre er det også her vanskelig å få oversikt, og det er for eksempel 

områder rundt og omkring Cotacachi, som El Sagrario og San Francisco, som er utelatt i 

kalkulasjonsfeltet. De har ikke noe tall på analfabeter i disse områdene. Allikevel viser tallet 

at de har alfabetisert mange mennesker med andre program i disse områdene fra 2000 – 2008 

og i 2009. Dette gjør at summeringskolonnen i feltet ikke tar med disse to stedene. Det samme 

er tilfelle for alle områdene der tabellen i jurisdiksjonen innledningsvis ikke har registrert inn 

analfabeter i tabellen. Dette gjelder områdene Caranqui, Alpachaca, Sagrario, San Francisco 

Piorato i sognet Ibarra, Andrade Marín i sognet Antonio Ante, El Sagrario og San Francisco i 

Cotacachi og Jordan og San Luis i Otavalo. Dette tilfellet gjør tabellen noe uoversiktlig og 

vanskelig å sammenligne ut fra kalkulasjonsfeltene.  

Dokumentet forteller at det opprinnelig var registert 30 016 analfabeter i fylket. Dette tallet 

stemmer med de nasjonale oversiktene og gjelder antallet totale analfabeter. Vi kan derfor 

anta at tabellen er grunnlaget for den nasjonale oversikt. I løpet av 2000 til 2008 har 26045 

blitt alfabetisert, ifølge oversikten.118 Det gjenstår da nå kun 3971 personer før man har 

utslettet analfabetismen i området, men i tabellen står det 3 873.119 Dette er en differanse på 

98. Regnearket bærer preg av unøyaktighet og formel- feil. I enkelte kolonner fremkommer 

også negative tall, som om man har  – 177  personer å lære opp, hva tilfellet for eksempel er 

for sognet Lita i Ibarra. 

For sognet Cotacachi fremkommer det i tabellen at det kun gjenstår 164 personer å lære opp 

av de opprinnelige 5010 analfabetene i området. Totalt har man lært opp 4846 personer. Fra 

2000 til 2008 skal 1496 personer blitt opplært av utdanningsdepartementets system, mens 

                                                
118 DINEPP	  (13.03.2009):EBJA,	  Ficha	  de	  Mapeo	  Educativo	  de	  la	  Población	  Analfabeta	  Pura	  de	  15	  años	  y	  mas	  de	  la	  Provincia	  
de	  Imbabura	  Jurisdicción	  Hispana-‐Bilingüe	  Niveles	  Parroquial,	  Cantonal	  Y	  Provincial,	  summert kolonne ”Total general 
analfabetos y aula” se vedlegg 6 
119 DINEPP	  (13.03.2009):EBJA,	  Ficha	  de	  Mapeo	  Educativo	  de	  la	  Población	  Analfabeta	  Pura	  de	  15	  años	  y	  mas	  de	  la	  Provincia	  
de	  Imbabura	  Jurisdicción	  Hispana-‐Bilingüe	  Niveles	  Parroquial,	  Cantonal	  Y	  Provincial,	  summert grå kolonne ”Total general por 
tender – se vedlegg 6 
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1995 personer120 er lært opp av de lokale myndighetene. I 2009 skal 1 355 personer blitt 

undervist og opplært i ulike aulaer. Til sammen utgjør dette 4846 personer, og det gjenstår da 

bare 164 deltakere å lære opp.  Dokumentet er stemplet og undertegnet av de to lederne for 

henholdsvis den spanske og tospråklige (urfolks-) administrasjonen for Imbabura den 13. 

mars 2009. (se vedlegg 6) 

 

De siste 164 personene som gjenstår å lære opp, er fordelt på de ulike sognene.  

Tabell 7.13 Nasjonal oversikt over antall analfabeter og deltagere i programmet i fylket 

Imbabura, Cotacachi 121 

Hele fylkes 

området 

Imbabura fra 

utdannings-

departementet 

 Antall 

analfa-

beter pr. 

område i 

sognet 

Cotacachi 

Analfabeter 

opplært av 

utdannings-

departementet 

2000-2008 

Analfabeter 

opplært av 

lokale 

myndigheter 

2000-2008 

Anal-

fabeter 

opplært i 

aulaer 

2009 

Anal-

fabeter 

gjenstå- 

ende å 

lære opp 

pr. 23/3 

2009 

Anal-

fabeter 

opplært i 

modul 1, 

ifølge det 

lokale 

EBJA- 

kontoret 

Cotacachi 2148 1069 238 821 20  

El Sagrario  (745) 0 (520)   

San Francisco  (324) 0 (301)   

Apuela 224 50 130 26 18 53 

García Moreno 259 0 9 250 0 3 

Imantag 1012 192 744 56 20  

                                                
120 DINEPP	  (13.03.2009):EBJA,	  Ficha	  de	  Mapeo	  Educativo	  de	  la	  Población	  Analfabeta	  Pura	  de	  15	  años	  y	  mas	  de	  la	  Provincia	  
de	  Imbabura	  Jurisdicción	  Hispana-‐Bilingüe	  Niveles	  Parroquial,	  Cantonal	  Y	  Provincial , rød kolonne Población Atendida por 
los Gobiernos Locales – se vedlegg 6 
121 Utdanningsledelsen, Ibarra - Imbabura, 24.06.2009 ss. 4-10 og Statistikk tabell fra DINEPP (vedlegg 6) 
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Peñaherrera 185 0 160 3 22 6 

Plaza Gutierrez 107 0 90 0 17 7 

Quiroga 901 185 487 199 30  

6 de juli Cuellaje 147 0 127 0 20 51 

Vacas Galindo 27 0 10 0 17  

Sum 5010 1496 1995 1355 164 120 

 

Tallene er hentet fra hovedtabellen med oversikt over opplæring av analfabeter. Det er kun 

snakk om de som er absolutte analfabeter. Dersom vi tar hensyn til hovedtabellen, som kun 

nevner personer som er absolutte analfabeter, manglet det altså å lære opp 164 stykker pr. 

april 2009. Da jeg kom til Cotacachi i juni 2009, ble jeg invitert til seremonien i Ibarra, som 

erklærte Imabura-provinsen som “område fritt for analfabetisme”. Dersom tallene jeg fikk fra 

utdanningsledelsen i Imbabura-Ibarra med de 120 personene som deltok i programmet i 2008-

2009 stemmer, er det et stort sprik mellom dette og de offisielle tallene. Av de 120 var det 45 

stykker som startet opp med modul 1, hvorav 11 personer, tilnærmet 25 % falt fra, og 34 

fullførte. De absolutteanalfabeter som denne tabellen viser til, forteller derfor at 34 personer 

skal ha blitt opplært og uteksaminert i 2008-2009. Trekker vi dette tallet fra de 164, gjenstår 

det altså å lære opp 130 analfabeter. I tillegg bør det hensyn tas at det dokumentet som er 

signert av lederen for utdanningsdepartementet også er datert 13. mars 2009. 

Alfabetiseringsmodul 1 er estimert til å vare mellom fire og seks måneder.122 Dette betyr at 

dersom det kun var 164 personer igjen å alfabetisere i Cotacachi i mars 2009, kunne de aldri 

ha rukket å fullføre undervisningen før man feiret at området var fritt for analfabetisme i juni 

2009.  

Det er også stort sprik mellom den lokale skolens registrerte og Utdanningsdepartementets 

tall. Ved skolen Luis Ulpiano de la Torre skal 327 deltakere blitt registrert på modul 1 fra 

sognene El Sagrario, Imantag, Quiroga og San Francisco. Den nasjonale oversikten forteller 

at 1076 personer i disse sognene har blitt opplært. Skolens data i motsetning til DINEPP sine 

forteller ikke fra hvilket sogn de ulike deltakerne kommer fra.  

                                                
122 DINEPP Documento	  No.	  6;	  Estructura del Sistema Modular – EBJA s. 7-11 
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I dette kapittelet har jeg analysert offisiell statistiske data til å svare på min problemstilling 

gjennom kvalitativ analyse. Jeg fikk statistiske data fra ulike lokale, regionale og nasjonale 

utdanningavdelings kontor. Jeg analyserte alfabetiseringsprogrammet på regionalt nivå og jeg 

fokuserte på absolutte analfabeter. Det var stort sprik i tallmaterialet mellom de ulike 

avdelingskontorene.  
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8 Intervju 
 

I dette kapittelet skal jeg presentere intervjudata. Alle syv intervjuene er tatt opp med diktafon 

og blitt transkribert og oversatt fra spansk til norsk i sin helhet. Jeg har intervjuet fem 

deltakere, en instruktør og en koordinator i alfabetiseringsprogrammet. De fleste intervjuene 

ble utført under seremonien der man feiret at Imbabura hadde blitt fritt for analfabetisme. 

Språket var både spansk og kichwa. 

Informantenes sosiokulturelle bakgrunn: Jeg hadde flere samtaler med innbygerne i 

Cotacachi i mitt feltarbeid. Et sosiokulturelt perspektiv er nødvendig for å analysere 

alfabetiseringsprogrammets innhold. Den kulturelle bakgrunnen til informanter. Til min 

forskningspopulasjon er det valgt ut analfabeter fra fylket Cotacachi. De er katolikker, 

animister (tror på naturen) eller tror på ”moder jord” (Pachamama). De er underprivilegerte 

og lever i en mannsdominert kjønnskultur. Det er mannen som har makt i deres samfunn. 

Noen passer på et hus i Cotacachi, andre dyrker jorden og betaler med produksjonen jorden 

gir dem. De fleste snakker kichwa, men også spansk. Fattigdommen og livsvilkårene i 

Cotacachi er relevante og felles for informantenes bakgrunn. Kvinnene har rollen som 

hjemmeværende, mens mennene dyrker jorden eller er håndverker, bygningsarbeider, osv.  

De hjelper til med dyr dyrkning som marsvin, sauer og kyllinger. Noen analfabeter i 

Cotacachi arbeider også som håndverkere med lær, skinn og tekstil- produksjonen. I 

Cotacachi lever de fleste innbyggerne under dårligere vilkår enn i hovedstaden og driver som 

bønder eller med handel med lokale produkter og håndverk, og de har mange 

sosioøkonomiske problemer. 

Informantene: To informanter som var deltakere i programmet viste ikke så mye interesse 

for å bli intervjuet. En deltaker nevnte at de fryktet å miste trygden (bono solidario) som 

staten gir til de fattige og med lav inntekt. Alderen blant analfabeter og instruktører i utvalget 

var: 31, 37 og 47 år gammel. Jeg intervjuet ikke unge informanter som deltok i programmet. 

En instruktør jeg intervjuet var 38 år gammel, og to anonyme informanter var 18 år. 

Informanter var enten i god stemning på grunn av seremonien i Ibarra, andre småpratet, på 

grunn av sin vanskelige tospråklige situasjon. To anonyme informanter ville gjerne bare ha en 
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hemmelig samtale med meg uten at de ville bli tatt opp på bånd. Bare tre informanter ville 

oppgi alder. 

 

 

8.1 Informant 1 til 7 
 

Informant 1:  
44 år gammel, mann 

 

I1: Jeg er på skolen Cusinqui. Jeg har lært i nesten ett år. Jeg kjente ikke til noen bokstaver, 

ikke i det minste vokalen a, ingenting. I dette år har jeg lært det til å forsvare meg i livet og i 

arbeid. Jeg takker for utdanningen som de gav oss, men de fleste ble utenfor, tror jeg. Det er 

noen som sier at vi ble fri for analfabetisme, men det er mange som er utenfor og som ikke 

kan lese ingenting. 

PR: Hvor har du lært å lese og skrive? 

I1: I Cusinquis forbund. 

PR: Var det lett å lære å lese og skrive? 

I1: Nei det var ikke lett fordi jeg ikke kunne ingen bokstaver. Det er ikke lett fordi vi jobber. 

Det er ikke lett, det er hardt. Vi har ikke mye tid og det er bare en time daglig. Men noe har vi 

gjort og vi voksne folk mangler tid. 

PR: Til å lære er det nødvendig og ha en instruktør eller kan det brukes en skjerm isteden? 

I1: Det er nødvendig med noen som man kan spørre. Det savnes noen som kan forklare og til 

å kunne spørre. 

PR: Aspekter til å forbedre? 
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I1: Jeg har vært et år, men vi trenger å lære mer fag, vi trenger kanskje ett år til. Nå åpner vi 

øyne. Jeg skal fortsette med grunnutdanning. 

Jeg trenger å studere grunnskolefag.  

 

 

Informant 1 er en 44 år gammel mann deltaker. Han er ydmyk og takknemlig for å ha lært 

bokstaver. Han kunne ingen bokster, ikke vokalen a en gang presiserer han. Han mangler 

lærere å spørre, og trenger mye mer undervisning selv om han nå har studert i et år.  

 

Informant 2:  

37 år gammel, kvinne 

PR: Hva synes du om dette alfabetiseringsprogram i Imbabura (svarer plutselig på kichwa og 

skiftet automatisk til spansk språk). 

I2: Ja, for meg er alfabetisering bra fordi jeg oppnår å lære å skrive. Jeg kan lese og skrive og 

alle disse ting som jeg aldri kunne, men jeg oppnår å kunne det. Jeg føler meg kjempebra, 

stolt over meg selv. Lærerne var gode, og nå kan jeg hjelper mine døtre i skoleoppgaver. For 

meg er alfabetisering bra. 

PR: Hvor lenge har du vært deltaker i alfabetiseringsprogrammet? 

I2: Jeg er i tre år. 

PR: Med hvilket program har du begynt?  

I2: Med tospråklige alfabetiseringsprogram. 

PR: Nå for tiden, i hvilken modul er du? 

I2: I modul 4, Vår kultur 

PR: Ifølge deg, hva burde forbedres i programmet for å gjøre det mer effektivt og tiltrekke 

mer folk?  
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I2: Noe materiell til å lære mer. 

PR: Er det vanskelig med studietid? 

I2: Ja, for oss det er det. 

PR: Hva syns du om modul 1, Våre rettigheter, i alfabetiseringsprogrammet? 

I2: Modul 1, Våre rettigheter (…)., Vi lærte litt, jeg kan lese og skrive mitt navn. 

P: Synes du initiativet er bra, tenker du på å fortsette? 

I2: Ja, jeg vil lære. 

Informant 2 damen på 37 år er meget positiv og stolt. Hun kan nå hjelpe døtrene sine med 

skolearbeid. Hun har vært i programmet i 3 år og nå i siste modul 4, vår kultur. Når hun blir 

spurt om modul 1, våre rettigheter tar hun betenkningstid og sier hun kan lese og skrive sitt 

navn.  

 

Informant 3:  
47 år gammel, kvinne   

 

I3: Vi er fornøyde, vi er gamle, men vi lærer. Litt og litt vi lærer å lese og skrive til å gå 

fremover i livet. Så jeg lærer til en forretning, vi er fornøyde. Derfor er vi takknemlige 

overfor regjeringen som hjelper oss. Vi kunne ikke snakke spansk engang, vi er fornøyde. 

PR: Hva synes du om læringsmateriellet? 

I3: Ja det er fint. Når vi lærer sender de oss didaktisk materiell. Vi lærer mens vi leser alt. 

PR: Hvilken bok bruker du nå? 

I3: Jeg bruker boken om familie, og en bok tidligere, på både kichwa og spansk. 

PR: Hva er det du føler mangler i dette programmet? 
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I3: At det kommer noen personer som vet ingenting. De tror at de kan slutte i løpet av kort tid. 

Men vi sier fra til naboene at de må delta. Selv om vi er eldre, så lærer vi, og når vi hører på 

nyheter, så jeg forstår. 

Informant 3 er 47 år gammel var ydmyk og takknemlig for å gå fremover i livet. Hun takker 

regjeringen, hun som ikke kunne spansk engang. Hun er skuffet over alle de som bare 

kommer og slutter etter kort tid. Hun benytter boken om livet.  

Jeg fikk ikke alderen av tre informanter 

 

Informant 4 
 

I4: Min mor kunne ikke sende meg til skolen for å studere. Jeg kunne ikke verken lese eller 

skrive. Jeg hadde et trist liv, så en venninne rådet meg til å studere. Så nå jeg kan lære å lese 

og skrive litt. Jeg er glad og takknemlig for at mine venninner går fremover. Noen liker det 

ikke. 

PR: Hvordan synes du om EBJA ? 

I4: Ja, metoden likte jeg. Jeg ville likt om at de ville hjelpe meg til å studere mer. I minste fall 

mere spansk. Jeg ønsker å få hjemmeoppgaver. For min side vil jeg også lære engelsk. 

PR: Til hvilket nivå skal du gå videre? 

I4: Til andre nivå. 

Informant 4 deltakeren som nå kan lese og skrive litt og er glad for at andre venninner går 

fremover i livet. Hun vil gjerne studere mer men hjelpen sluttet opp. Hun skal til andre nivå 

og vil gjerne lære engelsk.  

 

Informant 5 
 

PR: Hva synes du om EBJA programmet? 



 
 

82 

I5: Lærer María Dolores hjelper oss. For min del visste jeg ingenting, men litt etter litt så 

lærer jeg. Derfor ønsker vi at programmet skal fortsette, fordi vi ønsker å være som Transito 

Amaguaña, fordi hun uten å kunne lese kjempet for organisasjonene CONAIE og FEI i 

rampelyset. Vi som kvinner klarer ikke å snakke sammen og ikke bare å snakke (…), men å 

konversere. Vi vil gå videre fremover. Vi liker ikke hvordan ”mestisene” behandler oss. I 

hodet vårt bruker vi både kichwa og spansk. Boken er bra. Jeg er på andre nivå. Det er mange 

mennesker som ikke kan lese. Men vi ønsker å fortsette å fortsette til videregående skole. 

PR: Hva er problemene med programmet? 

I5: Mennene våre lar oss ikke få delta. Mennene står fortsatt over kvinnene. Derfor kan noen 

ikke gå ut fra lokalsamfunnet eller til organisasjonens møter. De vet ikke, derfor hører de bare 

på ektefellene sine. De går ikke ut, de er redde for mennene sine. Andre slipper ikke døtrene 

sine fordi de er redde. 

PR: Er det viktig for kvinner å bli alfabetiserte?  

I5: Nå er det enda viktigere for kvinner. 

PR: Hva er fordelen med programmet? 

I5: Som kvinner å lære å jobbe i samfunnet og andre ting. 

Kvinne engasjert, vil gjerne bli som de revolusjonære lederskikkelsene programmet buker. Vi 

må gå fremover med andre venninner. Hun sier mennene ikke lar dem utvikle seg. Fordelen 

med programmet er å lære å jobbe i samfunnet.  

 

Informant 6 
 

PR: Du som instruktør. Hva har du observert, når kvinner alfabetiseres? Hva er endringene 

hos kvinnene? 

I6: Ja, jeg har sett mange fordelaktige endringer. De slipper seg løs. Den utrykker seg mer. 

Det er mer kommunikasjon. De er ikke så sjenert og deltar mer, i hva som helst vi gjør. Ja de 
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blir tatt på alvor. Jeg som instruktør insentiverer at kvinner tar bort ideene om at ikke bare 

menn skal arbeide og gå fremover, men også at kvinner er i stand til å gå fremover.  

PR: Hvor lenge har du jobbet som instruktør? 

I6: I alfabetisering et semester og det er min første erfaring med voksne. Jeg er veldig glad for 

å jobbe med dem og jeg liker det veldig godt. Vi jobber med modul bøkene de gav oss fra 

utdanningsledelsen, og vi leter etter utfyllende bøker for å undersøke mer for å lette 

arbeidsmetoden til voksne.  

PR: Hvilke bøker og metode tror du mangler i programmet? 

I6: Jeg synes de bør prøve å introduseres en metode som er enklere for å nå frem til de 

voksne. Det som står i lærebøkene synes jeg er litt vanskelig og for avansert, særlig 

ordforrådet. Vi som instruktører hjelper for å nå frem til de voksne. 

PR: Hvilke faktorer tror du skal til for å hjelpe til å alfabetisere flere voksne mennesker? 

I6: Stimulere grunnarbeidet og koordinasjonen med ledere i lokal samfunn.  

PR: Tror du modul evalueringsprøvene er effektive for å gå videre fra et modul til et annet? 

I6: Modul prøvene gir vi ikke slik de er i bøkene. Vi velgere heller noen temaer som de har 

arbeidet med og sett.  

(plutselig avbrytes intervjuet av en kichwa snakkende indianer) (…) 

I6: Instruktører sier at utdannelsen er veldig viktig for å unngå emigrasjon til Spania eller 

andre land, og for at vi kan fortsette og bli værende å insentivere folk i vårt land og gå 

fremover.  

En instruktør informant fremhever fordelen med bevisstgjøring hos kvinnene. Hun fokuserer 

på dette og oppnår gode dialoger og engasjement. Hun forteller at de leter etter alternative 

bøker som kan utfylle læringsmateriellet. Ordforådet som står i bøkene er for vanskelig og 

kunne ønske seg berdre ledelse koordinasjon i programmet. Hun forteller at utdannelse er 

viktig for å ikke emigrere til andre land og for å gå fremover i eget land. 

 

Informant 7    
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PR: Hvilke vanskeligheter har studentene møtt på i programmet? 

I7: Jeg har sagt til studentene de må gå sakte fremover fordi det ikke er mitt ansvar, men deres 

ansvar. Gå ikke alene, men i gruppe, kun om dagen og bland dere ikke inn i ensomme 

områder eller utkanstrøk alene. 

PR: Hvilke vanskeligheter har du møtt på i alfabetiseringsprogrammet? 

I7: For det første de didaktiske forberedelsene av studentene. For det andre mangel på 

motivasjon til studentene og deltagerne å komme dit andre sier det er bra å komme. Fordi å 

komme ditt av hvordan andre sier er bra. De sier at de aksepterer å delta i programmet men 

etterpå angrer de og forlater kurset. De melder seg på men går ikke fordi det ikke interesserer 

dem. Det er mennesker som er 50, 60, 70 år gamle og det de sier er hvorfor trenger jeg å 

avslutte grunnskolen eller studere når jeg allikavel ikke skal få noe igjen for det. Dette ville 

vært fint når vi var ungdom. Til motsetning så er det interessant for andre, de er unge og 

fortsetter å studere.  

PR: Kan du fortelle meg fordeler med EBJA metoden? Har du merket en forandring etter 
alfabetiseringen? 

I7: Ja, jeg har merket en forandring i forhold med å fremheve verdier. Musikk studenter 
dedikerte seg å bevisstgjøre spesielt om ”Los San Juanes” fest . Fordi det er en blodig fest. 

17: Her ”Los San Juanes” er dårlig hvis det ikke er en eller to døde mennesker. I går og for i 
går har det vært en grusom steinkasting.  Nå i dag, kanskje det samme skal skje. Noen 
husmødre av danser deltakerne går med steiner.  

I7: Så mellom lokal samfunnet finner man i Quiroga området som er sør for Cotacachi. En 
annen bydel som er San Juan lokalisert nord for Cotacachi, La Calera i øst og Turuco i nord-
øst. De går fremover med dans, med panfløyte og blåseinstrumenter rundt i byen. De forsøker 
å ta parken, det er momenter der de møter og da kaster de stein og slåss. For politiet er det 
vanskelig å kontrollere det.  

17: Så gjennom alfabetiseringsprogrammet har vi sagt til studentene som er en videregående 
skole for å bli musikklærere.  

I7: Jeg sa til alfabetiseringsstudenter at de skal gå og spre kunnskap om musikk. Men av den 
kultivering av ”Los San Juanes” om hvordan en tradisjonell fest skal være. Det skal gjenvinne 
verdier og holde den tradisjon, men uten å slå kameraten eller andre personer. Det har vært 
vår misjon å kultivere urbefolkning fra dette stedet.  
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PR. Tror du mannsjåvinisme har stor innflytelse for kvinner å integrere seg i programmet? 

I7: Ja, selvfølgelig mannsjåvinismen blant noen indianere er veldig markant. Der skal en ikke 

intervenere når parforhold strides. Det finnes ikke mulighet for å gripe inn i det ektemannen 

gjør, bare la han fortsette å slå kvinnen.  

17: De tror at når man gifter seg så er ektemannen kvinnens eiendom og kvinnen er mannens 

eiendom. De kan slå dem og dra etter og ikke involverer ” den kvinners kommisjonen” 

(Comisaría de la Mujer). Så derfor kanskje mannsjåvinisme hindrer at kvinner går og 

alfabetiserer seg. Selvfølgelig så har dette innvirkning. For å forklare så er der indianere som 

har avsluttet grunnskole, og de tillater ikke at kvinne også avslutter grunnskolen. For de tror 

at hun kommer til å motsette seg mannen, ikke oppfylle sine plikter i hjemmet og at de skal gå 

bort fra mannen. Så der kommer den mannsjåvinisme innflytelse til syne. 

PR: Du som koordinatoren, kan du gi meg noen anbefalinger om programmet og hvilke 

klager dere har hatt når det gjelder metodologien som man gir til studenter? 

I7: Ja det har gitt oss veldig mye hode bry fordi det er ingen oppfølging. Det er som om man 

tar en gruppe studenter og gir dem orientering, de begynner i november og det varer i seks 

måneder. Så når de begynner å få rytmen må du fortelle dem at det slutter 31. Mai. Da går de 

ut og det kommer en ny gruppe amatører (studenter). De begynner med ny oppgave og så 

skjer det et eller annet slik at det forandrer seg og kommer en ny gruppe. Så det burde vært 

lokale lærere fra her i byen. Lærere fra området som er forberedt slik at der er kontinuitet i 

læringen. Det er ikke anbefalt med studenter fordi de ikke er forberedt og modne for 

voksenopplæring.  

PR: Har det vært noen klager om alfabetiseringsbøker? 

I7: Tekstene er veldig bra. Tekstene samler sammen kravene men tiden er den verste fiende 

for at de skal lære.  Jeg vet at for en analfabet som ikke vet noen ting. I kort periode trenger 

man å lære modul 1 og man trenger mer tid.  

PR: Er vokabularer vanskelige?  

I7: Nei vokabularet er ikke vanskelig, men metodologien for læringen er sakte og tiden 

begrenset til ikke å bli ferdig med modul 1.  

PR: Er den modul bøker på kichwa og spansk? 



 
 

86 

I7: Det er moduler både på kichwa og spansk. Her ved denne videregående skolen har det 

kommet på spansk fordi de fleste er mestiser, men selvfølgelig et det tospråklige også. De har 

spurt fordi vi er under den spanske koordineringen. Så de gir oss spanske tekster. Men blant 

våre deltagere er der indianere som kjenner svært godt kichwa, men vi må lære dem på spansk 

språk.  

PR: Virker den voksenopplæringsmetoden bra? 

I7: Ja selvfølgelig, men det er for en lærer som kan følge opp og er dedikert til profesjonell 

lokal opplæring. På den måten akkumuleres erfaring, mer enn kursene man får fra den 

nasjonale koordinasjon for opplæring, og med en intensiv på 150 dollar så fullfører de, og 

denne prosessen, som jeg sier, finnes for oppfølgelse. I motsetning kan man ikke bare ta 

studentene å sende dem med små forberedelser for å arbeide. I tillegg tar fra dem neste 

studieår når de trenger å utføre andre opplærings brigader. Brigader for dual utdannelse og tre 

obligatoriske individuelle kurs mot narkotika, trafikk regler og for miljø. Fordi de trenger å 

fullføre 700 timer så studenten gjør hva som helst for å fullføre det.  

PR: Lærer (Licenciado) har de også hørt om noen deltagere som skal alfabetiseres som ber 

noen studenter ta med goder som matvarer etc.?  

I7: Akkurat dette problemet hadde vi her i distriktet Cotacachi. De har gode prosjekter, en 

veldig bra borgermester, han har gjort samarbeid med Cuba, - Cuba har sendt moduler på 

spansk språk. Borgermesteren her i Cotachachi er med i dette alfabetiseringsprogram.  

PR: Er det med dette, Manuela Sáenz (EBJA) eller Yo si Puedo programmet? 

I7: Jeg tror det er med ”ja jeg kan” (Yo sí Puedo) programmet, fordi Manuela Sáenz 

programmet er ecuadoriansk. Metoden er cubansk. Fordi vår skole og jeg ville koordinere det 

med borgermesteren men han aksepterte ikke og sa at programmet var uavhengig fra han. 

Men vårt program er del av tiårs programmet til President Correa. Vi promoterer modulene, 

og gir vitnemål til den første delen. Neste steg er at man går videre til grunnutdanning. Som 

du konstaterte så viste jeg deg vitnemål for de som hadde fullført første del.  

PR: Lærer (Licenciado), det siste spørsmål, hvilke vanskeligheter møter du for de eldre 

personene i læringen.  



 
 

87 

I7: Primært er problemet at tiden er knapp. Sekundært er det deltagernes økonomiske 

situasjon. De trenger å emigrere til Quito eller de drar mot byen Otavalo og andre tettere 

befolkede områder. Generelt så er de bygningsarbeidere og bønder og de drar for at den 

økonomiske situasjon skal bli bedre og for å opprettholde familien sin. Andre drar mot 

blomster plantasjene og da kommer de litt trette og slitne tilbake, så da drar de ikke til 

klasserommet. Mange ganger så drar de en kort tur innom på søndager, men utviser ikke så 

mye interesse. Det vil si, de mangler økonomiske midler for å brødfø familien sin.  

17: Bra, jeg takker deg så mye for å ha hørt på meg, for hvilken som helst sak så er vi her for 

å tjene deg.  

PR: Takk 

 

Informanter er koordinater og forteller hvordan han råder studenter ikke å gå alene til å 

alfabetisere. Det er uheldig med studenter som har alt for mye å gjøre og hvert halvår så må 

nye læres opp. Det ville vært bedre med profesjonelle lærere. Et problem er goder som 

alfabetene ber om fra studentene, bøkene er bra men det er for liten tid til å fullføre. Han sier 

mannsjåvinismen er meget sterk hos indianerne. Han har bedt studentene om å arbeide for å 

kulturisere indianerne slik at San Juan festen ikke skal være så voldelig. Han er engasjert og 

synes borgermesteren og tiårsplanen til regjeringen er bra. De deler ut vitnemål slik at 

deltakere kangå videre til grunnutdanning. Deltakernes økonomiske situasjon, hektiske arbeid 

og knappe tid gjør at mange bare kommer en kort tur innom søndager uten å utvise særlig 

interesse. 

8.2 Observasjon intervju 
Jeg intervjuet fire alfabetiserte kvinnelige informanter deltakere på avslutningsseremonien og 

en mannlig informant deltaker i Cotacachi. Informantene som var deltakere i EBJA-

programmet viste mye takknemlighet og var ikke så kritiske.  

Fellestrekkene blant informantene var da jeg avslørte at jeg ikke var analfabet selv, mistet de 

med en gang tilliten og deres adferd forandret seg automatisk. Noen mulige informanter 

nevnte at fremmede folk skriver negative ting om dem.  
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En informant nevnte før intervjuet henne at forskere eller journalister vanligvis i sine 

skriftlige arbeider ofte setter deres lokalsamfunn i dårlig lys. Urfolk diskrimineres i deres 

lokalsamfunn og områdene hvor de kommer fra. Informanten markerte sine grenser og 

forklarte om forskjellene mellom dem og meg som fremmede for sin kultur og gruppe. 

Informantene gjorde nervøse gester når de snakket om og eventuelt kritiserte 

alfabetiseringsprogrammet. 

Som intervjuer oppnådde jeg ikke så mye positiv innstilling. Jeg manglet deltakernes tillit 

fordi jeg ikke ble ansett som et medlem av deres lokalsamfunn. Eldre kvinner var mer 

pratsomme, aktive og positive, enn voksne menn, som skjulte seg for ikke å bli intervjuet. 

Noen informanter var litt nervøse og to var veldig fornøyde med EBJA-programmet. 

Informanter fra Ibarra viste litt frykt for å bli intervjuet selv om at jeg fortalte at intervjuet var 

anonymt.  

To elever fra Eugenio Espejo-skolen hevder at de ville ikke at jeg skulle ta opp intervjuet 

fordi halvdelen av karakteren skulle være den endelige rapporten om deres deltagelse som 

instruktører. Det som de skrev i rapporten var positive ting om programmet og de hadde 

nesten ingenting å klage på. De viste meg sine rapporter. De fryktet konsekvensene hvis 

intervjuet ikke skulle stemme med den positive rapporten de leverte til skolens direktør. De 

nevnte at de ikke ville risikere å få karakterer eller stryke hvis de sa noe negativt om 

deltagelsen eller alfabetiseringsprogrammet. Endelig fikk to informanter artium gjennom sin 

deltagelse i alfabetiseringsprogrammet og med det sine avsluttende eksamener i det siste året 

på videregående skole.  

Noen informanter var urfolk, og de likte ikke å bli intervjuet. Jeg vet ikke om de var sjenerte 

med meg som intervjuet eller om noen ikke kunne snakke flytende spansk eller fordi som de 

selv nevnte, at de fryktet å miste trygden (bono solidario) som staten gir til de fattige og dem 

med lav inntekt. Jeg måtte til tider presse noen litt for å be om informasjon.  

Analyse av informanter ved intervju-observasjon: Jeg intervjuet en informant som snakket 

dårlig spansk, men plutselig snnaket flytende kichwa og forandret personlighet under 

intervjuet, og det varte lenger enn på spansk. Jeg fikk ta opp intervjuer ved bruk av 

lydopptaker. Gjennom min rolle som intervjuer observerte jeg under intervjuet at informanter 

viste sin personlighet med ivrig stemme, og hun markerte sin positive innstilling gjennom 

gester og høy stemme til støtte for likestillingen og alfabetisering.  
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Noen informanter ville at deres intervju skulle bli sendt på radio, selv om at jeg presenterte 

meg og forklarte om min oppgave. Andre mulige informanter mistet interesse og nevnte at de 

ikke ville delta på intervjuet fordi de nevnte at de fryktet negative konsekvenser og 

problemer, uansett om det foregikk anonymt.  

Den 24. juni 2009 da jeg hadde min siste reise til Colegio Luis Ulpiano de la Torre i 

Cotacachi observerte jeg selv hva informanten fortalte om ” San Juan” festen som var en 

fiendtlig og voldelig slåsskamp foran kirken ”La Matriz”. Militære og politiet var der for å 

kontrollere og hindre at folk kastet stein på hverandre. 

I dette kapitelet har jeg gjengitt syv intervjuer og beskrevet noen av hendelsene og erfaringene 

fra disse. Tre informanter og en instruktør var fornøyde med EBJA. Ifølge informantene åpnet 

det muligheten til å lære å lese og skrive, lære seg spansk og delta i samfunnet. I intervjuet 

som jeg lagde i Ibarra under seremonien ”Imbabura området fritt for analfabetisme” virket de 

fleste informanter fornøyde med programmet. 
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9 Kritisk drøfting av EBJA  
programmet 
 

I dette kapitelet sammenligner jeg og drøfter resultatene fra funnene, analyse av dokumenter 

om alfabetiseringsprogrammet, modul 1 didaktisk materiell, statistikk data og intervjuer. Jeg 

brukte hovedsakelig Paulo Freire, Dewey og Ivan Illich til å drøfte alfabetiserings- 

programmets teoretiske rammeverk. Jeg skal drøfte om EBJA og modul 1 i forhold med 

didaktikk og behov for tilpasset flerspråklig pedagogikk til urfolk i Cotacachi og David 

Barton syn på analfabetisme. Til å svare på min problemstilling jeg skal konfronterte jeg 

analyse a offentlige dokumenter, intervju og statistikk resultater. Jeg skal drøfte om modul 1 

bygget på lite effektiv pedagogikk som direkte strider mot programmets uttalte målsetninger 

og at programmet kan tjener skjulte politiske agendaer. Jeg skal fokusere på urfolk fra 

Cotacachi i min drøft som var utvalg til min undersøkelse i hensyn av deres språk, kultur og 

verdier.  

 

9.1 alfabetiserings “goder” 
 

Programmet skal være demokratisk, nasjonalt, inkluderende og solidarisk med det mål at 

unge, voksne analfabeter skal oppnå grunnutdanning gjennom en massiv og intens deltagelse. 

Studenter som alfabetiserer er ikke alle frivillige engasjerte, fordi det er et studiekrav, og 

deres institusjon er under ledelsen av utdanningsdepartementet. I EBJA-programmet kalles 

student instruktørene for ”agenter for kunnskap”. EBJA-dokumentene forteller på en indirekte 

måte at disse skal være ansvarlige for å mangedoble kunnskap ved bruk av programmet. 

Studenter som var forpliktet til å delta som instruktører i programmet, måtte betale 

transportkostnader og lunsj av sin egen lomme, og i noen tilfeller betale deltakerne noen 

penger som stimuli, eller gi noen matvarer, skolemateriell, osv, for å få dem til å delta i 

programmet. Av og til truet analfabetene ”opplæringsagentene” med at de ikke ville delta i 

alfabetiseringsprogrammet lenger hvis de ikke fikk goder som de trengte, for eksempel melk, 
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brød, olje, ris, osv, men studentinstruktørene gav bort produkter, i noen få tilfeller også 

tobakk, for å sikre analfabetenes deltakelse og skape god stemning. I noen tilfeller stoppet 

analfabetene sin deltakelse i programmet da studentene ikke oppfylte deres betingelser om å 

ha med seg goder, fortalte to informanter. Foreldrene må da gi sine barn penger og betale 

transporten, men også goder til analfabeter, noe som representerte en sum som er betydelig i 

deres familieøkonomi og som fra før av ikke var planlagt.  

Statens utstrakte bruk av studenter fra videregående skole i alfabetiseringsprogrammet 

kanskje tjene en skjult læreplan som fremmer politisk danning til både deltakerne og studenter 

instruktører.  

Det symmetriske forholdet mellom instruktører og deltakere i en gjensidig læring, kan bli 

benyttet, ikke bare som didaktisk strategi til å alfabetisere, men for selvutvikling. Det er en 

mulighet til studenter som kommer fra overklasse, og vanligvis studerer i  private skoler. Hvis 

studentene delta som instruktører kan få kontakt med folk fra lavere sosiale klasser (slum). 

Det er viktig at studentene lærer om likhet og menneskerettigheter, og kjenner til andres 

virkelighet. Studentenes evalueringsaktiviteter av deltakere og instruktører avslørte nesten 

ingen klager, og hadde få anbefalinger om programmet i deres skriftlige rapporter. I en 

rapport fra en informant ble det fortalt at programmet hadde vært effektivt, men også at 

alfabetiseringen har hjulpet til med og ”kultiverer” den San Juan fest, som tradisjonelt fra 

kolonitiden er blodig og voldelig, i Cotacachi-parken foran kirken ” La Matriz ”. Det er 

effektivitet med alfabetiseringsprogrammet hvis det hjalp til å redusere vold og toleranse 

gjennom opplæring av menneskerettigheter i praksis. 

 

9.2 modul 1 didaktikk 
 

Didaktikken omfatter undervisningens hva, hvordan og hvorfor. Undervisningens hva har 

med mål og innhold å gjøre. Hvordan handler om undervisningsformer og arbeidsmåter eller 

metodeproblematikk. Undervisningens hvorfor handler om hvordan valg, begrunnelse og 

beslutninger tas med sikte på mål, innhold og metoder (Engelsen 2002:45). Alfabetiserings- 

programmets offisielle dokumenter jeg fikk fra utdanningsdepartementet har en mangel på 

undervisningsform, innhold og presisjon om metoden i praksis.  
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EBJAs målstyrte læreplanen bidrar lite til å fremheve læring og undervisningsmetode. EBJA-

programmets didaktikk setter ikke fokus på motivasjon og disiplin. Det siste var ikke et mål i 

EBJA, og programmet mangler motivasjonsteori grunnlag for å hindre at deltakerne faller fra 

programmet.123 Det må være strategisk å bruke motivasjonsstrategier, siden unge og voksne 

deltakere har tidligere droppet skolen og kanskje ikke har interesse for å lære å lese og skrive. 

Evalueringen av læremidler og aktiviteter i alfabetiserings- undervisningen er nødvendig for å 

måle effektiviteten i programmet, både for deltakerne og instruktørene. 

I veiledningsheftet til modul 1 står det oppgitt ti trinn om mål, og anbefalinger til hver enhet i 

modulen. Det er ikke et godt nok didaktisk redskap for fremmedspråklige analfabeter. Det var 

noen klager fra analfabetene om at det var vanskelig å lære abstrakte begrep på spansk fordi 

det er et fremmedspråk. EBJA fremhever et alfabetiseringsprogram med hensyn til identitet 

blant flerkulturelle grupper, men i virkeligheten brukes spansk som alfabetiseringsspråk og  

mangler tospråklig pedagogikk. Det er viktig å understreke at flere etniske grupper i Ecuador 

har ikke kichwa som morsmål, og at det eksisterer ikke lærebøker på deres morsmål i det hele 

tatt. Derfor kan ikke programmet kalle seg flerkulturelt i praksis. I de fleste tilfeller snakker 

instruktørene bare spansk i programmet. For å garantere en effektiv læring og kvalitet på 

undervisningen til minoritetsspråklige for innbyggerne i Cotacachi burde læres på kichwa. 

I alfabetiseringsboken til modul 1 brukes dette begrepet i den første leksen i teksten: 

“ecuadoriansk” (ecuatoriano-ecuatoriana). Det kan fremme nasjonalismen, men samtidig kan 

det skape felles tilhørighet i et land med flerkulturelle, flerspråklige grupper. Begrep som 

“rettferdighet”, (justicia) “rettighet” og (derecho) brukes for å bevisstgjøre deltakerne fra 

lærebok modul 1. Det gjenspeiler et klassedelt samfunn. Opplæringen i menneskerettigheter 

fra overklassen til den marginale sektoren er nødvendig i Ecuador, men det betyr ikke at det å 

lære om menneskerettigheter er en garanti for at de følges. En informant i Imbabura klagde på 

at utdanningsdepartementet i Quito ikke enda hadde betalt 150 dollar til sine ansatte 

instruktører på flere måneder.  I læreboken står det tilfeldigvis i teksten i leksen ”Vårt arbeid” 

at ”folk har rett til å bli betalt for sitt arbeid”124. Det er en selvmotsigelse at det som står i 

læreboken ikke ble utført i praksis, hvis arbeidslønn ikke har blitt utbetalt til ansatte i 

programmet. 

                                                
123	  Se	  intervju	  samt	  statistikk	  som	  viser	  bortimot	  26%	  frafall	  
124	  Modul	  1	  s.100 
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Læreboken mangler ordlister for å presentere nye begrep. Informanter fortalte at begrepene i 

læreboken var kompliserte og abstrakte, både på kichwa og spansk. Det kunne være effektivt i 

undervisningen å bruke begrep på kichwa først.  Hvis temaer i modul 1 står på spansk og 

begrepene ikke er oversatt, kan det hindre læring på grunn av avkoding og forståelse av 

teksten. Så det er anbefalt at læreboka inneholder en ordliste på kichwa i hvert kapittel.  

Det er nødvendig at urfolk som snakker andre språk får muligheten til å lære å lese og skrive 

spansk foruten sitt eget morsmål. Spansk er maktspråket i landet, benyttet av de dominante 

klasser og statlige byråkratier. For mange urfolk er det viktig å lære spansk for å kunne 

forsvare seg som en informant fortalte. EBJA fremhever opplæring i spansk gjennom politisk 

terminologi.  

Metoden som benyttes i modul 1 for å lære deltakerne å lese gjennom alfabetiseringsbok 

modul 1 er den såkalte ”top-down”. Denne metoden definerer lesing som tar utgangspunkt i 

den overordnede helheten og analyserer nedover for å tolke tekst (Alver og Lahaug 

1999:163). I første leksjon i teksten ble ordet “ecuatoriano/ecuatoriana” benyttet for å lære 

fem vokaler i enheten ”min identitet”. I begynnerundervisningen må lærestoffet i temaet være 

konkret og begrenset, fordi vi har så lite språk og så få referansepunkter å ta utgangspunkt i 

(Alver og Lahaug 1999: 60). Alfabetiseringsboken modul 1 bruker abstrakte og politiske 

termer i teksten fra den første leksjonen, hvor deltakerne lærer språklyder, også gjennom 

begreper for å lære om rettigheter og samfunnsfag, som for eksempel: ”forsamling” 

(asamblea), “økonomi” (economìa), “handel” (intercambio, comercio), “forbund” (union), og 

til sist i modul 1 ordene”proklamert” (supresión) og “undertrykkelse” (proclamados)125  (se 

vedlegg). ”Utvikling av nye begreper om sosiale og kulturelle koder må gå parallelt med 

utviklingen av språkferdighetene og lese- og skriveferdighetene” (Alver og Lahaug 1999:57). 

EBJA-programmet har allerede fastsatt begrepslæring og gir ikke deltakerne mulighet til å 

delta i begrepsutviklingen som de kan bruke i dagliglivet. Det kunne være nyttig å lære å lese 

og skrive ord som brukes i sammenheng med deres behov, yrker og aktiviteter. Det kan være 

nyttig for eksempel å hjelpe deltakerne med læring av ord som står på anvisningen på 

produkter som brukes i landbruket, som plantevernmidler, og tall om hvor mye som kan 

brukes på jorda, for å hindre forgiftning eller andre negative konsekvenser som ofte skjer på 

grunn av mangel på lese- og skriveferdigheter på landsbygda.  

                                                
125	  	  Ministerio	  de	  educación,	  (uten	  årstall):	  1	  Primer	  Módulo	  EBJA,	  Nuestros	  Derechos	  s.	  4	  
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Det er språkopplæring i praksis hvis folk fra Cotacachi, som snakker kichwa, skal lære spansk 

selvom at de ikke har kjennskap til skriftspråket. Det innebærer å bruke en annen didaktikk 

enn til læring av språk til en homogen gruppe. Analfabeter bør lære å lese og skrive på kichwa 

og ha kjennskap til sitt språksystem og lære grammatikken på morsmålet først. Siden det er to 

millioner kichwa–talende, er det på tide at utdanningssystemet integrerer tospråklig 

pedagogikk og læringsmateriell av hensyn til deres språk, kultur og kosmologi. (se vedlegg 

spansk vs. kichwa tekst) 

Bilder i modulene som ble brukt, var av vekslepenger og valutaen dollar. Det er ikke mange 

år siden Ecuador innførte dollaren som valuta. Bilder kan hjelpe til å bearbeide innholdet og 

budskapet omkring temaet i teksten. Nøkkelord eller nøkkelsetninger representerer 

hovedideen i teksten, og kan brukes for å diskutere den og hjelpe til å løse problemstillingen 

(Alver og Lahaug 1999:207). EBJA bruker nøkkelord som er rødfargede i boken. Det er en 

effektiv strategi for å fremme diskusjon og samtale. Modulene bruker skriftlige øvelser i 

teksten og kontrollspørsmål, det kan gi plass til samtaler og bekreftelser på tekstforståelse fra 

deltakerne. 

Alfabetiseringsbøker må være didaktiske og ha et attraktivt innhold for at unge og voksne 

deltakere skal lære å ha nytte av dem. Uheldigvis har jeg fått en del kommentarer i intervjuet 

om at de didaktiske bøkene bruker kompliserte og abstrakte termer.  

Det må tas hensyn til at pedagogikken for unge og voksne har behov for ulike 

læringsstrategier. Det burde brukes mer bilder i stedet for tegn til tekstene i lærebøkene. 

Tegningene i teksten til modul 1 ser for barnslige ut til å brukes overfor unge og voksne 

deltakere. Illustrasjonene i boken Våre rettigheter likner på illustrasjonene i bøker fra 

barneskolen. Deltakerne kan miste motivasjon fordi de kan føle seg behandlet som barn (se 

vedlegg modul 1). 

En informant nevnte i intervjuet at noen voksne folk gikk ut av programmet fordi de manglet 

hukommelse eller hadde hørselsproblemer. Det å memorere strider mot programmets tekster 

omkring bruken av Freires pedagogikk og Deweys aktive refleksjon. Freire hevder at dialogen 

er viktig for menneskets kamp for frigjøring, men i praksis bruker kanskje instruktørene 

repetisjon, monolog og press for å lære deltakerne å lese og skrive. Dialogen er vesentlig i 

læringen, og er nevnt flere ganger i EBJA-programmets målsetning og metode. 
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Alfabetiseringsboken står i sentrum i praksis fremfor dialogen på grunn av teksten, 

arbeidsoppgaver og tiden deltakerne trenger for å avkode både på morsmål og fremmedspråk.  

Læring og utvikling må være i samsvar med en interaktiv prosess av samhandlingen mellom 

eleven, lærer, medelever og pensumlitteratur i forhold til samfunnsmessige betingelse faktorer 

(Raaheim 2000:114). Gjensidig samhandling skjer mellom analfabeten og den som 

alfabetiserer, men også mellom andre deltakerne i gruppeundervisning, alfabetiseringsbøker 

og samfunnet. 

Ifølge Freire og Dewey er dialogen nødvendig i undervisningen, men når urfolk ikke har 

spansk som morsmål, kan det i verste fall ikke eksistere kommunikasjonen eventuelt svekkes 

dialogen. Målet for deltakerne i programmet er å lære å lese og skrive, men de ble presset til å 

memorere og lære nye vanskelig begrep. Termer må først være tilgjengelig og bli forstått, 

deretter kan teksten i modulene bli tolket gjennom en kognitiv prosess. Deltakerne skal ha 

egne meninger om begrepene og om bokens innhold til en kritisk og refleksiv læring. 

Gjennom teksten skal deltakerne finne forfatterens mening og knytte ulike deler av teksten til 

å utvikle deres egne tolkninger til kunnskap (Raaheim 2000:129). 

EBJA-programmet forfekter at det skulle bruke læringsmateriell til hørsels- og synshemmede, 

dette materiellet har jeg ikke sett og har ikke blitt nevnt i programmet om 

spesialundervisningen og strategier til spesiallærer. Men når programmet mangler didaktisk 

materiell på kichwa, kan være at det samme er tilfelle for materiell innen spesialpedagogikk. 

I EBJA-dokumentet om retningslinjer for alfabetiseringsprogrammet står det at “Ingen 

samfunn kan proklamere seg autentisk demokratisk, så lenge det eksisterer analfabetisme126. 

Den sosiale forandringen i menneskelig verdighet og rettferdighet er grunnleggende premisser 

for EBJAs pragrammet. I Ecuador finnes mange forskjellige etniske urfolksgrupper. Hver 

etniske gruppe har sin egen kultur, språk og bruker ulike tradisjonelle drakter. Modulenes 

alfabetiseringsbøker som er utgitt på kichwa kom ikke til Cotacachi-området i 2009, hvor 

mange urfolk og deltakere kun snakker dette språket. Noen ganger kom bøkene for sent eller 

kom aldri frem. Boken om livet er første opplaget på spansk og kichwa bare et tusen.127 En av 

leder informant fortalte at deltakere og instruktører i mange tilfeller måtte betale for å 

fotokopiere bøkene for ikke miste tid og muligheten til å bli alfabetisert. Den forrige 

alfabetiseringskampanje fra 1989 manglet også læringsmateriell og undervisning på kichwa. 
                                                
126 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s. 13 
127 Irribarra 2007:2 for sammenligning spansk og kichwa språk se vedlegg 7 
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Dette er uheldig og årsak til at noen urfolksledere reagerte og sviktet deltakelsen 

alfabetiseringskampanje Biskop Leonidas Proaño fordi det representerte en risiko for 

fremmedgjøring.128 Det er nødvendig å ta hensyn med urfolks rettigheter, språk, kultur, 

verdier, deres historie og åndelighet for ikke å bidra til fremmedgjøring gjennom manglende 

flerkulturell pedagogikk i praksis. 

Claydon hevder at ”Contrary to our expectations, not all bilingual education programmes 

aim at producing people who are bilingual” (sitert i Øzerk 1992:17). Til tospråklig 

undervisning er det vesentlig å ta hensyn til elevenes morsmål, og majoritetsspråket bør ikke 

dominere undervisningen. Derfor kan manglende logistikk gi plass til fremmedgjøring og 

svekkelse av morsmålet til fordel for landets offisielle språk.  

Hendelsene strider mot programmets formål om et pluralistisk land gjennom 

flerspråklighet.129 I tillegg beskriver dokumentene viktigheten av at didaktisk materiell må 

stimulere til skrive- og leseferdigheter gjennom dialog og kritisk refleksjon ved innholdet i 

tekster og illustrasjoner i boken. Dersom deltakere mottar lærebøker på et fremmedspråk, vil 

programmet vanskelig kunne oppfylle kravene for språkforståelse til kritisk refleksjon og 

dialog om deres virkelighet. Det er en svakhet i programmet fordi kichwa-språket har en 

annen grammatikk og fonologisk oppbygning enn spansk. Rapporten om menneskerettighets-

situasjonen i Ecuador forteller at”Many indigenous individuals continue to be subject to 

discrimination in both public and private sectors.”130 I modulenes alfabetiseringsbøker 

brukes illustrasjoner som viser ulike ecuadorianske etniske grupper, mens læringsmetoden i 

praksis mangler flerspråklig pedagogikk. Det er skriftlige og verbale kulturer. I Ecuador er 

den verbale kulturen dominant blant urfolk, siden koloniseringen har det skriftlige språk 

representert opplysning.   

Den fattigste delen av befolkningen, ifølge EBJAs offisielle dokumenter, ble ”betjent” med 

alfabetiseringsprogrammet. David Barton forfekter at analfabeter ikke betrakter seg selv som 

handikappede eller syke i forhold til dem som behersker å lese og skrive. Han hevder at våre 

holdninger til analfabeter og analfabetismen gjenspeiler seg i undervisningen (Hvenekilde, 

Alver, Lahaug 1996:23-24). 

                                                
128 Evaluación externa de la Campaña Nacional de Alfabetización “Monseñor Leonidas Proaño”, 1990 s.39. 
129 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA ss. 13-15 jfr. Hva, hvorfor og hvordan EBJA 
130 IACHR 1997 s. vi 
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Tabell Ulike syn på manglende skriftkyndighet, botemidler mål og tiltak. (Basert på 

Barton i Hvennekilde, Alver, Lahaug 1996:23)131                      

Barton hevder at analfabetisme blir sett på som et handikapp, og analfabeter som mislykkete. 

Gjennom ”kompenserende” aktiviteter skal man hjelpe analfabeter til å komme seg ut av sitt 

”miserable liv”. Lærerne legger vekt på deltakernes mangler i stedet for deres kunnskap og 

ferdigheter (Barton sitert i Alver og Lahaug 1999:159-160). Den kompensatoriske utdanning 

avdeling i Ecuador. Ifølge EBJA-programmet, skulle ”betjene” unge og voksne analfabeter til 

å bli inkludert i utdanningssystemet og i samfunnets produksjon. Det samme programmet 

skulle hjelpe fengselsinnsatte, samt psykisk og fysisk handikappede i landet. 

Programmet refererer til deltakerne som ekskluderte folk fra marginale sektorer. Det kan være 

en motsigelse at EBJA bruker termen ”betjent”, fordi ifølge Freires teorier, skal analfabeter 

ikke behandles som folk med “avvik”, for de har alltid eksistert innenfor samfunnet (Freire 

2002:57). Deltakerne er subjekter som bruker sin rett til utdannelse, mens EBJA appellerer til 

likhet og sosial rettferdighet. Informantene blant deltakerne viste litt usikkerhet og 

skamfølelse da de ble intervjuet. Det er ikke rart etter så mange år med analfabetisme, 

diskriminering og samfunnssvikt. Det å tro på seg selv, spesielt blant kvinnelige deltakere, 

fremsto som en positiv erfaring i intervjuet jeg gjorde med informanter fra landsbygda og i 

                                                
131 http://www.nb.no/utlevering/nb/d5a1300bae059aa747308171c03f60c5#&struct=DIV22 23.04.2011 
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stastikken. Kvinnediskriminering og kvinnemishandling er relevante temaer i modul 1. Det er 

avgjørende for kvinner å kjenne sine rettigheter for å være uavhengige og frigjøre dem i et 

patriarkalsk samfunn. To informanter fortalte om det mannssjåvinistiske samfunnet, og mente 

at EBJA-programmet ga dem selvtillit og mer selvstendighet. I boken Våre rettigheter er det 

stort sett illustrasjoner som fremhever likestilling i arbeid, men samtidig framstiller 

illustrasjonene fortsatt den tradisjonelle kvinnerolle som husmødre. Det er andre bilder i boka 

hvor det vises kvinnemishanling (se vedlegg modul 1). Alfabetiseringskampanjen brukte 

didaktisk materiell som var litt vanskeligere å forstå, ifølge enkelte informanter. Siden jeg 

ikke fikk tillatelse av lederen for EBJA-programmet i utdanningsdepartementet til å benytte 

spørreskjema. Det skulle være nyttig å evaluere effektiviteten av didaktiske materiellet til å 

finne effektivitet av det didaktiske materiellet. 

 

9.3 Idealer versus realitet 
 

Gjennom alfabetiseringsprogrammet stimuleres det sosiale ansvaret hos studentene i de to 

siste studieår i den videregående skolen, lokale samfunn, bønder og folk med lav eller 

marginal sosial status. Mange student instruktører kom også fra lave sosiale klasser. Deres 

foreldre har ikke penger til å betale for “stimuli” til analfabetene, som i noen tilfeller er en 

forutsetning for at de skal lære å lese og skrive. Det er urettferdig at analfabetene i noen 

tilfeller har fordel av sin posisjon, fordi studentene føler seg presset til å oppfylle studentkrav 

for å få artium. Manglende, skolemateriell som kladdebøker, blyanter, fotokopier av 

modulbøker, osv, må analfabeter og instruktører skaffe seg. Transporten må også 

opplæringsagentene” eller instruktørene betale for selv. En student ved den videregående 

skolen Colegio Nacional Apuela, som drev med alfabetisering i Cotacachi, dokumenterte med 

egne bilder at han først måtte ta buss, og etterpå ri for å komme frem til et sted der han skulle 

lære en gruppe analfabeter å lese og skrive, i et lokale uten tak og uten elektrisitet. Det er 

viktig å understreke at studentene vesentlig trenger tid til forelesninger, skolelekser, 

eksamener og til å drive med andre obligatoriske aktiviteter på skolen for å oppnå 

studiekompetanse. Det er viktig å evaluere foreldrene til studentinstruktørene, også for å få 

vite om hvor mye penger de har brukt på transport, ernæring, goder, livsopphold og dekning 



 
 

99 

av kostnader til programmets manglende logistikk. Siden programmet brukte individuell 

hjemmeundervisning og noen instruktører var umyndige, bør de ha foreldrenes samtykke.  

Verdier som rettferdighet og likhet brukes i menneskerettighetserklæringen og i EBJAs mål 

og modulenes læremidler. Termer i læreboken i modul 1, som ”kamp”, ”solidaritet”, 

”verdighet”, “sosial kapital”, ”landbruksøkonomi”, og setningen ”å tilby nye horisonter til 

sosiale grupper”132, er sosialistiske begrep som brukes i EBJA offentlige dokumenter. I den 

nåværende regjeringen har meritokratiet stor betydning. 133 Derfor står analfabetene fortsatt 

bakerst i køen og nederst i pyramiden. Fattigdom og analfabetisme henger sammen og EBJA 

ble presentert som et progressivt, rettferdig program. 

Deltakerne og dialogen skal være i sentrum for en aktiv deltagelse ifølge EBJA.  Men i 

praksis er det lesestoff, leksene i alfabetiseringsbøkerne orddefinisjoner, språklig 

tilgjengelighet på grunn av begrenset tid som i stedet gjør at læreboken står i sentrum.  

Temaene i teksten fra læreboken i modul 1 handler også om barnas rettigheter og likestilling, 

dette er relevant i et land hvor både kvinner og barn blir diskriminert. En årsak til kvinners 

analfabetisme i Cotacachi, kan være at de er hjemmeværende og at de arbeider både i huset og 

som bønder eller passer på dyr. Rapporten Menneskerettighetssituasjonen i Ecuador forteller 

at ”the equality of sexes is recognized by law, various form of discrimination against women 

continue for example in spheres of employment and education, among others.” 134 

I analysen av alfabetiseringsboken Våre rettigheter brukes gode overskrifter, rødfarge på 

nøkkelord, setninger og ordtak. Det er lesestoff om temaer som utdanning, arbeid, familie 

vold, likestilling, miljø, Ecuadors landsdeler og nasjonaliteter. Analfabetenes kunnskap om 

det stimulerer integrering, diversitet, toleranse og bekjempelse mot rasismen og 

diskrimineringen i Ecuador ”School textbooks are a vital instrument of education and a tool in 

the service of progress and change” (Chlebowska 1990:74).   

I modul 1 brukes i teksten generative ord som ”respekt” og ”toleranse” det fremhever 

demokratiske verdier i praksis. I enhet tre i alfabetiseringsboken i modul 1 læres det også om 

barnas rettigheter og at barnet trenger respekt og beskyttelse. Mange barn har i oppveksten 

vært utsatt for barnearbeid under en tradisjonell og autoritær avstraffelsesform hjemme. 

                                                
132 Ministerio de educación, (uten årstall): 1 Primer Módulo EBJA, Nuestros Derechos s. 85 
133 http://www.presidencia.gob.ec/noticias/771-la-meritocracia-sera-uno-de-los-retos-del-nuevo-ministerio-coordinador-de-
talento-humano- 16.04.2011 
134 IACHR 1997 s. vii 
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Derfor er det positivt å gi opplæring om barnas rettigheter til de patriarkalske lokalsamfunn 

hvor de eldre kommer først og barna er sist i familiehierarkiet. 

Ifølge menneskerettighetene er alle mennesker likeverdige, EBJA tok det med i innholdet i 

alfabetiseringsboken i modul 1 til å lære deltakerne i programmet. Det er stereotyper som 

vises i illustrasjoner i boken Våre rettigheter, på en subtil og uskyldig måte, det er tegnet bare 

”hvite folk” uten tradisjonelle drakter som har vel ansatte yrker som lærer135 og leger,136 mens 

de andre illustrasjonene viser urfolk i tradisjonelle drakter som er bønder, bygningsarbeidere, 

osv, i teksten. Det kan føre til aksept av diskriminering av minoriteter i forhold til folks yrker, 

kulturell bakgrunn og roller samt aksept av hudfarge diskriminering.    

I utdanningsdepartementets offisielle dokumenter om EBJA-programmet brukes menneske-

rettighetserklæringen for å fremheve demokrati og troverdighet. I kapittel 3 i læreboken står 

det at målet med programmet er ”å forbedre livskvalitet”. Det didaktiske materiellet bruker 

fortsatt illustrasjoner med tradisjonelle yrker for urfolk og vel ansette yrker for eliten. Dette er 

ikke i overensstemmelse med EBJAs mål og karakteristikker, slik det er beskrevet i 

dokumentene. I stedet for å bevisstgjøre analfabeter, skaper programmet polarisering i 

samfunnet, og godtar klasseskillet mellom fattige og rike.  

Det er nødvendig med evaluering fra instruktører og instruktørkoordinatorer på videregående 

skoler som var med i programmet til å fortelle om utfordringer og anbefalinger fra deltakere i 

alfabetiseringsvirksomheten i forhold til didaktikk. Det er ikke heller registrert evalueringer 

fra deltakere for å få vite om metodevanskeligheter i hver enkelt tekst i lærebøkene. En faktor 

som også er interessant, er å få vite om analfabetene har ønsket hjelpemidler for eksempel 

briller, høreapparater, osv, som kan være en årsak at det er ikke en aktiv og effektiv deltagelse 

i alfabetiseringsprogrammet. Enkelte informanter fortalte også om hvordan de lette etter 

utfyllende læringsmateriell. 

Det er ikke studentenes eller de ansatte instruktørenes ansvar å bygge et rettferdig samfunn, 

slik det står i programmet. De kan ikke løse sosioøkonomiske problemer gjennom 

alfabetiseringskampanjer. Studenter instruktørene i samhandling med folk av ulike alder og 

sosiale vilkår kan lære disiplin, ansvar og toleranse. I programmet lærer studenter også å takle 

frustrasjoner, skuffelser og å sette grenser for folk. Student intruktørene som alfabetiserer er 

                                                
135 Ministerio de educación, (uten årstall): 1 Primer Módulo EBJA, Nuestros Derechos s. 55 
136 Ministerio de educación, (uten årstall): 1 Primer Módulo EBJA, Nuestros Derechos s. 10 
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mellom sytten og atten år. I noen tilfeller er instruktørene umyndige, og de alfabetiserer enten 

i lokale forsamlingshus, skoler eller individuelt hjemme hos deltakerne, som vanligvis bor på 

landsbygda, i utkantstrøk eller i slumområder. Det er ingen garanti mot at studenter som 

alfabetiserer kan bli utsatt for vold, mishandling, trakassering eller mobbing under 

alfabetiseringsundervisningen. En informant fortalte av en studentinstruktør ble ranet etter at 

han var på alfabetiseringsundervisning i et utkantstrøk, på et sted som ikke har elektrisitet. 

Derfor foretrekker studenter som skal alfabetisere og gå sammen.  

En kvinnelig, anonym informant fortalte om en deltaker som ved siste evalueringsprøve etter 

fire måneders læring hadde fortalt han ikke var analfabet, men at han deltok for å flørte med 

henne. Informanten virket veldig skuffet over den hendelsen, og fortalte at hun mistet tid og 

krefter til å lære og at hun som studentinstruktør ikke ble tatt på alvor i det tilfellet i 

alfabetiseringsvirksomheten. Dersom dette er fakta, bør kontrollen med deltakernes identitet 

og ferdigheter skjerpes av hensyn til studentenes garanti og krav på trygghet og respekt. I mitt 

innsamlede materiale er det stor mangel på personnumrene til deltakerne. Mange analfabeter 

er ikke registrert som Ecuadorianske statsborgere, mens studentene plikter å identifiserer seg 

og studentinstruktører plikter å bruke sine skoleuniformer når de alfabetiserer. De er ikke 

registrert i folkeregisteret, og har ikke fødselsattest i det hele tatt. Dette er ikke bra, særlig i de 

tilfeller der opplæringen skjer uten offentlig tilsyn og utenfor skolene. Særlig når unge, knapt 

myndige, personer står for opplæringen. 

Alfabetiseringsprogrammets mål er å benytte ”frigjøringspedagogikken”, som ikke brukes i 

det ecuadorianske skolesystemet i praksis. EBJA-programmets politiske dokumenter kritiserer 

”bankundervisnings“-metoden fordi denne ”gamle” læringsmetoden i praksis ikke stimulerer 

refleksjonen og tenkeevnen hos elevene. I mitt forskningsarbeid vil jeg påstå i mangel av det 

beviselige motsatte at det nettopp er ”bankundervisning” deltakerne i modul 1 i Imbabura har 

blitt utsatt for. Foruten uttrykte ønsker og intensjoner i programmets dokumenter er det 

kanskje en skjult plan med undervisningen. Innholdet i det didaktiske læringsmateriellet og 

instruksene til veilederen som tilrettelegger, avsetter tid, en styrt dialog med bestemte dikterte 

begreper, begrepsdannelse og kritisk refleksjon omkring egen livssituasjon for deltakerne.  

Det står ikke i programmet om konkrete teoretiske og praktiske strategier for å planlegge, 

gjennomføre, organisere og vurdere i forhold til læring og arbeidsmåter. Metodologien som 

skal være målrettet, bruke problemløsing og aktiv læring, bruker generelle og diffuse begreper 

som: ”kjernespråk” og” å vite om årsaken til ting”. Det står ikke i programmet eller i 
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veiledningsboken og -heftene om konkrete modeller eller om didaktikk til undervisning i 

praksis om læringsforutsetninger eller tilpasning til elevene. Det er ikke konsistent, men er 

kritisk begrunnet en læreplan til programmet. Det som nevnes, gjelder innholdsprioritering og 

målformulering i EBJA programmet. 

Instruktørene mangler også tekniske didaktiske hjelpemidler som tavle, fotokpier, osv til å 

realisere mål og til undervisning av fremmedspråklige deltakere, og i noen tilfeller behersker 

de ikke sitt eget morsmål. Det er behov for instruktører og assistenter som kan deltakernes 

morsmål, hvis det skal alfabetiseres på et fremmedspråk, til å hindre språk konflikt og 

forvirring. Det er nødvendig med en læreplan som er tilpasset til elevene til fordel for en ekte 

minoritetsinkludering for effektiv læring.  

Innholdet i teksten jeg fikk av utdanningsdepartementet i Ecuador om programmet EBJA, 

inneholdt mange metaforiske begrep og setninger, blandet med teori av Freire og Dewey. 

Vesentlig benyttes ustrukturerte setninger og konstant gjentakelse av begrep og setninger. I 

EBJAs offisielle dokumenter om programmet, er det gjentakelser av ord og navn på 

utdanningsinstitusjoner. De brukte mange ganger navnet på utdanningsavdelinger og 

kommisjoner. De brukte navnet på utdanningsdepartementet og en overdreven bruk av navnet 

“EBJA” og kommisjonen som er ansvarlig for programmet, DINEPP. ”Men effektiv 

overtaling med sikte på å mobilisere til handling må også involvere det meir kjenslemessige, 

den såkalla affektive komponenten” (Heradstveit og Bjørgo 1992:102). Gjentagelse av ord og 

navn brukes ofte for å mobilisere til å handle og til å overtale i markedsføring og i 

propaganda. Programmets offisielle dokumenter brukte feil pedagogiske begreper i den 

teoretiske presentasjonen av programmet, som var en blanding av poesi, nasjonalisme, 

aktivisme og idealisme. Disposisjonen i programmet virker ustrukturert og kombinerte ikke 

pedagogisk teori, idealer og propaganda. Det vanskeliggjorde mitt arbeid med å forstå fagenes 

hovedmål, undermål, terminologi, pedagogiske teori og metodologi. 

EBJA-programmets offisielle dokumenter vekker følelsene av patriotisme, solidaritet og 

rettferdighet. Programmet ble presentert som revolusjonært med honnørord, og som et politisk 

manifest. Gjennom alfabetiseringsarbeidet får studentene som er instruktører mulighet til 

samhandling med andre unge og voksne folk fra lavere kår, og det er en positiv erfaring. I 

alfabetiseringsprogrammets dokumenter står det at målet er å utvikle selvstendighet hos 

analfabetene. Skal vi tro Illich, vil dette være en selvmotsigelse. Ifølge Illich læres 

hoveddelen av livsnødvendig kunnskap utenom skolen, i arbeid og sosiale omgangskretser. 
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Det er misbruk av appeller om “solidaritet” og “felleskap” gjennom en massiv og obligatorisk 

deltakelse av studenter til å stimulere følelsen av demokrati i programmet. Det er 

sosioøkonomiske og pedagogiske faktorer som er en svakhet i gjennomføringen av studenters 

alfabetiseringsvirksomhet. Studenter som var instruktører mangler den didaktiske kunnskapen 

om voksenpedagogikken og flerspråklige pedagogikken som trengs for å undervise 

minoritetsspråklige elever. I programmet blir Paulo Freires ”frigjøringspedagogikk” brukt. 

Det avslører et klassesamfunn med sosioøkonomiske problemer som ikke kan løses bare ved 

deltagelse i alfabetiseringskampanjer. Problemet er langt mer komplekst. Ifølge Illich vil 

skole- institusjonens hierarkiske oppbygning og overformynderi i verste fall være direkte 

skadelig. De personene som ønskes frigjort ifølge programmet, blir i stedet institusjonalisert. 

De blir innlemmet i det store patriarkalske læringssystem (Illich 1971 og 1974:108).  

Refleksjon er viktig, og deltakerne kan lett bli påvirket av aktivisme hvis det blir opplæring i 

å lese og skrive gjennom begrep som brukes i politisk foretagende og indoktrinering. 

Samhandling mellom to subjekter, hevder Freire, består ikke av objekter til ”bank-

undervisning”, i teksten brukes ord, setninger og ordtak for å stimulere tekningen og dialogen. 

Jeg intervjuet to informanter som klaget over begrepsforståelsen i modul 1 

alfabetiseringsboken. Begrepene som for eksempel ”grunnlov” (Constitución Política del 

Estado), eller ”rettighet” (derecho), blir for abstrakte og vanskelige, ifølge noen deltakere. 

Begrep som skal diskuteres må memoreres først for å forstå dem, på både kichwa og på 

spansk. Derfor bruker EBJA i praksis feil metodologi.  

Statistikkmaterialet fra mitt feltarbeid forteller at hovedgrunnen til at folk falt fra, var arbeid. I 

Ecuador er de offentlige velferdstilbudene dårlig utbygd og det er heller ikke likestilling. I 

tillegg eksisterer rasisme, diskriminering, mobbing og store klasseskiller. Bare det at 

analfabeter med et annet språk har klart å overleve og brødfø familien, er i seg selv en seier, 

og et eksempel på konkret arbeid og styrke i dagliglivet, for ikke å si selvstendighet. Det kan 

gjenspeile situasjonen til marginale grupper i det ecuadorianske samfunnet. 

Det er en motsigelse i statistikkanalysen mellom tabellen og studentenes liste, samt 

koordinatoren for ungdom og videregående skolers liste fra utdanningsledelsen i Imbabura-

Ibarra.  

Det er analfabeter og alfabetiserte som bevisstgjøres i forhold til sine behov.  I noen tilfeller 

pleide borgerne i byen å legge ansvaret for analfabetismen på ”selve analfabetene” som 
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uvitende, late, uansvarlige, og årsaken til underutviklingen i landet. Analfabetisme er ikke 

betraktet i noen tilfeller som et produkt av det urettferdig økonomiske systemet. Analfabeter 

har vært sett på som ”avhengige”, ”late” og som ”objekter”. For å oppnå bevisstgjøring av 

sine rettigheter må analfabeter være aktører, ifølge Freire. EBJA alfabetiseringskampanje 

mobiliserte borgerne, skolene, lærerne, studentene, utdanningssektoren, osv. Ledelsen i 

alfabetiseringsprogrammet hadde selv liten kontakt med studentene og deltagernes 

virkelighet, så det er enda vanskeligere å snakke om gjensidig læring mellom ”de undertrykte 

og undertrykkerne.” 

I programmet falt deltagerne ut på grunn av arbeid, sykdom, flytting og familiære grunner, 11 

av 45 deltagere i modul 1, totalt 24 %. Det ville være interessant for min forskning og 

evalueringsinformasjon av programmet å få vite om andre årsaker, som for eksempel 

vanskeligheten med alfabetiseringsmetoden og hvorfor programmet ikke var nyttig for dem, 

slik en informant fortalte.  

	  

9.4 Pedagogikk 
 

EBJA-programmet bruker blant annet teori fra Dewey og Freire. Dewey hevder at erfaring er 

meningsløst uten å reflektere. (Dewey 1981:44-50)  I likhet med Freire, hevder Dewey at 

akkumulering og stivfrossen kunnskap er skadelig for den pedagogiske utviklingen. Eleven 

må være aktive, ikke passive, og søke å problematisere som strategi til en effektiv læring. 

Dewey syn på læring er ” learning by doing”, og derfor går læring gjennom en rekonstruksjon 

av erfaring (Dewey i Dale 2004:78). Dewey fremhever vitenskapelig hypotesetesting, 

problem- løsning og gruppearbeidsmetoden. Noen deltakere ble alfabetiserte ved hjelp av 

hjemmeundervisning, da svekkes dialogen og samhandlingen med deltakerne, siden den skjer 

mellom fire vegger og bare involverer instruktøren og deltakeren. Det fremheves ikke en aktiv 

sosial deltakelse, debatt og gruppearbeid. Gjennom individuell hjemmeundervisning tar det 

hensyn til å undervise bare en deltaker, noe som er en fordel.  

Gjennom Deweys spiralprinsipp for ny kunnskap, bygges dette fra den gamle kunnskap i 

elevenes kognitive utvikling, å skape kontinuitet og integrering. Dewey, hevder i likhet med 
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Freire at elevene skal være aktive og ikke passive i undervisningen, og at elevenes dialog er 

nødvendig med subjektet i sentrum. Dewey vektlegger den kulturelle erfaringsbagasje som 

elevene har med seg. Skolen skal hjelpe til med å utvikle ansvarsfulle, bevisste individer.  

Analfabetene brukte sin tidlige erfaring til å lære å lese og skrive gjennom politiske begrep og 

innhold i tekstene i Våre rettigheter, noen begrep som brukes i hverdagsliv var ikke sentrale 

temaer i kapittler av teksten. Akkumulering av ord, og Freires “bankundervisning”, ble i 

praksisen fordi analfabeter lærte å lese og skrive gjennom læring av bestemte sosialistiske ord 

og menneskerettigheter som hovedbegrep i alfabetiseringsboken Våre rettigheter . Det å 

formidle både verbale og skriftlige bestemte begreper er  i strid med nøytralitet i læringen av 

unge og voksne.  Derfor kan”depositum” av ord og ideologi sies å være tilstede. Deweys 

”Learning by doing”, hypotese testingsmetoder (Dewey i Dale 2004:78), problemløsning, 

debatt og refleksjon manglet på grunn av alfabetiseringsbøkene og programmet som var i 

sentrum i stedet for deltakere og aktiv læring.   

Det representerer en vanskelighet med alfabetiseringen av minoritetsspråklige elever og 

mangel på flerkulturell pedagogikk. Deltakerne manglet et bredt begrepsapparat, både på 

morsmålet kichwa og på spansk. De grammatiske og fonologiske reglene er forskjellige 

mellom spansk og kichwa språket (se vedlegg). Urfolk med andre språk ble opplært på spansk 

og ved bruk av abstrakte begrep i form av politisk indoktrinering. Det er en selvmotsigelse at 

myndighetene og EBJA forventer at programmets autoritære struktur skal fremheve dialogen 

som sentral i praksis. Deweys ”spiralprinsipp” om kontinuitet (Dewey i Dale 2004:72) og 

integrering i læreboken Våre rettigheter er laget progresjonsmessig og fragmentarisk fordi 

kapitlene hadde ulike temaer og fortellingene ikke hadde noen sammenheng.  

I evalueringsprøvene i modulen 1 skal vise at analfabeter som deltok på slutten kan skrive 

navn og skrive ord. Men det å tegne bokstaver  er ikke nødvendigvis en bekreftelse på at 

deltakerne kan lese og skrive. Den kulturelle bagasje og erfaring fra deltakere til læringen 

stoppet uheldigvis opp på grunn av manglende læremidler, oversettelse, orddefinisjoner og 

forklaringer på morsmålet. Så det er ikke rart at deltagere klaget over kompliserte ord som ble 

brukt i modulbøkene. Denne mangelen hindrer læring og øker risikoen for å fremmedgjøre 

urfolk fra deres språklige og kulturelle praksis, og det er  i strid med EBJAs mål. Siden 

analfabetene ikke har vært en del av utdanningsinstitusjonene, har de ikke vært bevisste på 

sine rettigheter. EBJA tar hensyn til dette i opplæringen av menneskerettigheter i 

alfabetiseringsbøkene, og det er riktig i et klassedelt samfunn med en privilegert minoritet. 
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”Språk er makt”, og de fleste analfabeter i Cotacachi snakker kichwa, så det er en rettighet og 

verdt for dem å lære å lese og å skrive spansk siden det er det offisielle språket som statlige 

institusjoner og folk som har makten i Ecuador bruker. Det må benyttes tospråklig 

pedagogikk overfor unge og voksne analfabeter, og riktige læremidler for å lære dem å lese 

og skrive, både på kichwa og spansk.  

 

9.4.1 EBJA og Freire 

 

I alfabetiseringsprogrammet brukes fortsatt det klasseromsundervisning i klassisk forstand i 

praksis. Undervisningen foregår fra lærer til elev. Programmet henviser til Paulo Freires 

teorier og benytter mange honnørord omkring frigjøring, menneskeverd, dialog, osv. Freire 

hevder at frigjøring bare kan skje dersom lengselen etter frihet vekkes til live hos alle 

subjekter til den som skal frigjøres og gjenvinne sitt menneskeverd. Dette gjøres gjennom 

kritisk dialog mellom de undertrykte. Programmet tar gjennom sin ”bankundervisning” ikke 

hensyn til dette, der ”funksjonær-læreren” lærer til deltakere politiske ord i praksis for politisk 

omforming. Det er ingenting i alfabetiseringsbøkene som legger til rette for kritisk diskusjon 

blant elevene om hvorfor de er analfabeter, årsakene til deres livssituasjon og hvorfor nettopp 

urfolk i tilfellet Imbabura har en høy andel analfabeter. Allikevel påberoper programmet seg 

ordene fra Freire om frigjøring, nye mennesker og verdighet. Noe instruktører og lederne i 

EBJA programmet stigmatiserer analfabeter som de undertrykte og de tror at de selv er 

frigjorte.  

Alfabetisereren må læres opp av analfabeten. Dersom studentene som er instruktører skulle 

utøve solidaritet, betyr sann solidaritet i Freires forstand at alfabetisereren skal kjempe ved 

siden av analfabeten for å omforme deres objektive virkelighet. EBJA-programmet tar ikke 

hensyn til dette aspektet ved Freires teorier. Tvert imot gjør alfabetiseringsprogrammet det 

motsatte, og setter det hele opp i et hierarki. Freire hevder at en pedagogikk som hadde 

utspring i undertrykkerens egoistiske interesser, ”En egoisme skjult bak paternalismens falske 

gavmildhet”, og gjør menneskene til gjenstand for sin humanitære virksomhet, selv vil 

inneholde og opprettholde undertrykkelsen (Freire 2002:36). To informanter ved avslutnings-

serimonien i Cotachaci var meget fornøyde og oppriktig takknemmelig ovenfor myndighetene 
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over nå å ha lært å lese og skrive. De mente det i aller høyeste grad var en fest dag og verdt å 

markere.  

Det er heller ikke noen dybdeforskning innen pedagogikk som har resultert i programmet. 

Tvert imot er det klippet og limt fra tidligere programmer som har foregått flere tiår tidligere. 

Alfabetiseringsprogrammet synes å passe godt til Freires her nevnte ord. Det er paternalistisk 

i sin karakter og i sin organisasjonsstruktur. Det skapes ingen kritisk dialog for frigjøring, og 

har en ovenfra-og-ned-holdning. Bruken av skoleelever og alfabetiserere som ”opplærings-

agenter” gir inntrykk av en falsk gavmildhet som de unge naturligvis tror på, men de har intet 

grunnlag for å vurdere det pedagogiske innhold i programmet. De hører Freires ord om frihet, 

frigjøring, nye mennesker, dialog, bevissthet, menneskeverd, osv, men bøkene som blir brukt 

har intet innslag av den pedagogikk som ifølge Freire må føres for å oppnå den såkalte 

”frigjøringen”. Tvert imot bruker EBJA i praksis den metode som nettopp vil opprettholde 

”undertrykkelsen” og “tausheten” til disse grupperingene som lærer å lese og skrive.  

”Bank-oppfatningen” av læring strider strekt imot EBJA-programmets uttalte målsetninger. 

Ordene og tankene bak programmet fremhever Freires teori og ideologi, men selve 

læringsmetoden er ”bankundervisning” i praksis. En metode som opprettholder og forsterker 

undertrykkelsen (Freire 2002 56-63). Manglende pedagogisk innsikt kan være årsak til at 

programmet gjør motsatt av uttrykt formål og metode slik beskrevet i kapittel 3. Dette 

programmet har vært i bruk siden 80-tallet uten å ha endret samfunnsstrukturene sterkt, slik 

Freires pedagogikk forsøker. Instruktørene som er ”opplæringsagenter” ved ”bank-

undervisningen” er bevisste eller forstår ikke selvmotsigelsene i teori og praksis i 

opplæringsprogrammet ”for det finnes uendelig mange velmenende bankfunksjonær- lærere 

som ikke forstår at de bare brukes til å frata mennesker deres menneskeverd” (Freire 

2002:58).  

Freires pedagogiske visjoner blir formulert i kombinasjon med frigjøringspedagogikk, og når 

det i tillegg benyttes ”bank-funksjonær”- lærere fra videregående skole kan programmet ikke 

være noe annet enn politiske begrep ”depositum” og fungerer ”undertrykkende”, et 

kontrollerende verktøy som polariserer samfunnet enda mer. I programmet skal det nye 

samfunn vokse frem. Det underbygges av den nye grunnloven i Ecuador. Programmet er 

grunnlagt på og forfekter dette synet. Alfabetiseringsbøkene bruker ”bank-pedagogikk”, om 

dette er bevisst eller ubevisst fra styresmaktene er usikkert, men Freire påstår at” Det 

revolusjonære samfunn som tar i bruk bank-undervisning er enten ført på villspor eller 
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mistror menneskene. I begge tilfelle trues det av det reaksjonære gjenferdet” (Freire 2002: 

62). Dersom analfabeter passer inn i Freires definisjon av ”undertrykte”, er det her altså to 

muligheter, enten er det bevisst laget for å holde analfabetene i ro og svekke en potensiell 

politisk opposisjon, eller det er manglende profesjonell pedagogisk innsikt som har gjort 

programmet og utformingen slik den er. 

 

9.4.2 EBJA og Illich 

 

Alfabetiseringsprogrammet krever en aktiv deltagelse av instruktører som “sosiale agenter” i 

et felles nasjonalt engasjement. Ivan Illich hevder at skolen er en institusjonen som produserer 

verdier og fyller elevene opp med dem. Elevene blir umyndiggjort og godtar alle verdier 

skolen produserer (Illich 1971:40-42). Avgangselever ved den videregående skole skulle ikke 

få endelige artiumskarakter og vitnemål dersom de ikke deltok i alfabetisering. Analfabetene 

på sin side skulle få diplom for sin kunnskap og deltakelse. Dette er å bli institusjonalisert, 

ifølge Illich. Studenter har en obligatorisk plikt, å fylle 120 timers alfabetisering med et 

minimum antall analfabeter137. Staten bruker sin utdanningsinstitusjonelle makt og autoritet 

over umyndige studenters deltagelse. Studentene må fylle det obligatoriske 

alfabetiseringskravet. Analfabeter deltok frivillig for å lære å lese eller for å oppnå materielle 

goder.  

Illich bruker begrepet ”lay literacy” om mennesker som ikke kan bruke det vestlige alfabet, i 

motsetning til ”cleric literacy”, som innebærer å kunne lese og skrive ved bruk av det vestlige 

alfabetet for spredningen av dette siden middelalderen (Illich 1992:159). I Cotacachi det er en 

gammel verbal kultur, og ikke den tradisjonelle vestlige, skriftlige kultur. Det har siden 

kolonitiden vært stor interesse for at urfolk skulle lære å lese og skrive på spansk.  

Illich hevder at samfunnet skal kobles sammen gjennom nettverk og datamaskiner (Illich 

1992:202). Folk flytter seg i dag over fra rommet med ”lay litercy” til datamaskinen, som 

deres kjerne- metafor.  De gjør det ofte med mindre kjennskap til datamaskinen enn det en 

person hadde til pennen på 1200-tallet (Illich 1992:180). I utviklingsland kan teknologien og 

                                                
137 Instructivo de Participación  Estudiantil en el Programa Nacional de Educación Básica para Jóvenes y Adultos. Despacho 
Ministerial, 2007 artikkel 7 
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datasystemer brukes til å alfabetisere innvandrerne. “Deschooling the culture and social 

structure requires the use of technology to make participatory politics possible” (Buckman 

sitert i Illich 1992:19)  

Det er fortsatt uheldigvis ikke bare digitale analfabeter, men også absolutte og funksjonelle 

analfabeter i landet. Mange småbyer i Ecuador har ikke elektrisitet og mangler vann, 

kloakksystem og tjenester til å dekke primærbehov på landsbygda, utkantstrøk og slum. 

EBJA-programmet alfabetiserer, ikke ved bruk av teknologi, men i noen tilfeller ved bruk av 

stearinlys, og skaper politisk danning. Det kubanske alfabetiseringsprogrammet ”Ja, jeg kan” 

(Yo sì puedo), utviklet og brukte elektrisitetsgeneratorer til å koble et fjernsyn og dvder til å 

lære å lese og skrive. Bruk av datasystemer og teknologien i landområder som Cotacachi. I 

noen steder av landsbygda mangler elementære goder og tjenester som rent vann, medisin, 

veier, bruer og offentlig transport i en vanskelig geografi og topografi, kan i nåtiden virke noe 

urealistisk. Illichs påstand om såkalt ”tekno-alfabetisering” kan i forhold til den 

ecuadorianske virkeligheten være for ambisiøs for å bekjempe absolutt og funksjonell 

analfabetisme. Kunnskap og læring er ikke skolens eiendom, sier Illich. Derfor fremheves 

frihetens tanke og respekt for individet i egne læringsprosesser. Illich beskriver skolen som en 

institusjon som utøver sosial kontroll.  

Det er mange analfabeter som har falt ut av utdanningssystemet og arbeidsmarkedet, til tross 

for at de har mange ferdigheter. De kan lære bort sin kunnskap til dem som vil lære. Det kan 

skape et bredt ”læringsnettverk” med felles interesser i det ecuadorianske samfunn med store 

sosiale klasseskille, uavhengig av utdanningsinstitusjonene. Det å være analfabet er i de fleste 

tilfeller ikke et eget valg. Illich hevder at ingen vitnemål garanterer kunnskap (Illich 1971:10-

11). Det er viktig for noen profesjonelle folk, innen for eksempel medisin eller jus, å kunne 

hjelpe urfolk i deres fellesskap. Kunnskap og visdom kan ikke være monopolet til lærere og 

skolen, men det kan heller ikke være ”sjamaner” i lokalsamfunnet eller de eldste i gruppen sitt 

monopol å kurere syke folk eller å megle og dømme i konflikter i et patriarkalsk samfunn.  

Kunnskapen må være demokratisk og nøytral, derfor kan den ikke bli manipulert av høyre- 

eller venstrepartier som har kontroll over institusjoner og vil spre ideologi i enighet med 

statens interesser. Illich hevder at folk som kommer inn på skole- institusjon aksepterer 

eksistensen av andre statlige institusjoner som en selvfølge. Det er viktig å understreke at 

deltakere som kommer til EBJA–programmet, er der for å bli alfabetiserte og fortsette med 

grunnutdanning eller yrkesutdanning. Risikoen er fremmedgjøring av urfolk, og i tillegg at de 
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begynner å føle seg nederst i pyramiden av folk med vitnemål og akademiske titler i 

meritokratiet. Det er også en risiko at analfabeter aksepterer de statlige institusjoner ukritisk, 

slik en tidligere aksepterte kirkens hellighet, noe som resulterer i konsolidering og ikke 

forandring av ecuadorianernes liv. ”Illich hevder at obligatorisk skoler polarisere samfunnet” 

( Illich 1971:9). 

Læring må ikke brukes til å indoktrinere analfabetene eller elevene. Misjonærer brukte 

bibelen og kristendommen til lære bort lese- og skrivekunsten. Illich hevder at læreren på 

skolen eier en ”trippel autoritet som pastor, profet og prest” (Illich 1971:31). Den statlig styrte 

utdanningsinstitusjon pleier å presentere utdanning som en vei til landets produktivitet som en 

slags investering. Studenter oppfatter studiene som en investering som produserer høyere 

inntekter, og nasjoner ser det som en viktig faktor for utvikling (Illich 1971:22-31). 

EBJA-programmet bruker politisk ladede begreper omkring felleskap, nye liv og frigjøring til 

å alfabetisere. Folk som bor på landsbygda har nesten ingen kontakt med hovedstaden, hvor 

alle landets viktige statlige institusjoner ligger. Skolesystemet er ifølge Illich en byråkratisk 

organisme som brukes av staten med et system av korporasjoner og hierarkier (Illich 1971:9). 

Derfor konsentrerer teknokrater, byråkrater, profesjonelle og studenter som senere skal jobbe 

i institusjoner seg i et stort antall i hovedstaden Quito. IIllich forfekter at utdannelsen ikke må 

brukes som et instrumentelt middel for industriell økonomisk utvikling, der ”skolens liturgi” 

skaper behov for utdanning (Illich 1992:163). Læring må ikke være monopolisert av lærerne, 

skolen og institusjoner som danner mulige byråkrater i deres system.  

Illich hevder at bruken av unge frivillige kan være bra i læring. I boken Deschooling Society 

Illich forteller om hvordan femti frivillige tenåringer i løpet av seks måneder lærte opp 400 

menighetsansatte i Harlem og New York i å konversere på spansk. Ingen skole kunne ha klart 

noe tilsvarende, hevder han, og viser hvordan initiativ og motivasjon skapes (Illich 1971:15). 

Studenter som lærere i EBJA-programmet kan være bra. Forskjellen med Illichs eksempel er 

at ungdommene meldte seg frivillig etter at behovet hadde blitt annonsert i radio. I EBJA er 

skoleungdom pålagt obligatorisk opplæring. Det hjelper ikke å skrive i måldokument og 

læringsmateriell at instruktører og deltaker må ha en positiv innstilling. Læring og motivasjon 

henger nøye sammen.  

Ofte blir alfabetiseringskampanjer fremstilt som en slags misjonskampanje der ”misjonæren” 

skal redde deltakeres fremtid gjennom lese- og skriveundervisning. Folk som er utdannet 



 
 

111 

undervurderer analfabeter fortsatt, og er mistenksomme til, kunnskapen og evnene til 

analfabeter og autodidakter (Illich 1992:128). Selv om grunnutdanning er obligatorisk i 

Ecuador, er det mange som faller utenfor utdanningssystemet. En årsak kan være at 

lokalsamfunnets og deltakernes verdier kolliderer med skolens verdier og interesser. Derfor 

kan hjemmeundervisning i alfabetisering være effektivt og et godt pedagogisk alternativ for 

lokalsamfunn i Ecuador. ”Slike argumenter kan være i konflikt med lokale verdier og 

interesser, og kan svekke sosial integrasjon på et lokalt nivå. Når grendeskolen fortsetter som 

hjemmeundervisningskollektiv kan dette bli oppfattet som en trussel mot en nasjonal 

enhetsskole, mens det kan styrke den sosiale integrasjon i lokalsamfunnet” (Beck 2007:120). 

Det er nødvendig med demokratiske valg til hjemmeundervisning  av hensyn til geografi, 

økonomi, aktivitete, verdie,  kultur og åndelighet til deltakerne i Ecuador. 

Fra begynnelsen av forrige århundre har skolene hatt sosial kontroll over det ”gode samfunn” 

(Illich 197:66). Et av EBJAs formål er å engasjere til en massiv deltagelse mot diskriminering 

og sosiale klasseskiller for å inkludere analfabeter i samfunnet.138 Alfabetiseringsprogrammet 

beskrives indirekte som en løsning for marginale folk som har falt utenfor 

utdanningssystemet, ”manipulate others for their own salvation” (Illich 1971:59). Utdanning 

er en statlig plikt, derfor skal ikke alfabetiseringskampanjer bli brukt av regjeringer til å vinne 

popularitet på grunn av sin egen tidligere svikt.   

Regjering i Ecuador fremhever det meritokratiske samfunn. I et akademiske tittel samfunn vil 

alfabetiseringskampanjer skape et behov for videre utdanning. Når analfabeter lærer nye 

begrep på et annet språk, bruker de kognitive evner som hukommelsen til å gjengi abstrakte 

ord som står i teksten om begrep som fremhever nasjonalisme i modul 1. Dette strider mot 

urfolks egen tradisjonelle kultur og bryter ned det multikulturelle samfunn i stedet for å bygge 

det opp. 

 

 

 

 

                                                
138 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s. 13 
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9.5 Politikk 
 

Propaganda betyr ifølge (Ascehoug og Gyldendals 1997:993) ”fornuftsmessig bruk av 

argumenter for å overbevise”. Myndighetene i Ecuador viser gjennom alfabetiserings-

kampanjen at de tar hensyn til “å betjene” fattige folk. Det høye antallet av befolkningen som 

skulle alfabetiseres virker populistisk og propagandistisk. I min statistikk analyse fant jeg at 

tallmateriale var særdeles mangelfullt og hadde store sprik mellom de offisielle, regionale og 

lokale avdelinger i Imbabura. Deltakerliste fra utdanningsdepartementet samsvarte ikke med 

deltakerlisten fra utdanningsledelsen i Imbabura-Ibarra og listen fra ungdom og den 

videregående skolen. I mitt feltarbeid mottok jeg offisielle data som fortalte at 896 personer 

mottok opplæring i Cotacachi i 2008-2009. Dette er 776 flere personer enn det tallmaterialet 

jeg har basert mine kalkulasjoner på. Ifølge de offisielle dokumentene skal 156 personer fra 

området García Moreno fått opplæring, mens det i den provinsielle utdanningsledelsens 

dokumenter kun er 3 personer fra dette området i samme tidsrom. I dokumenter fra 

utdanningsledelsen i Imbabura-Ibarra står det 17 personer fra Cuellaje, var det ifølge 

utdanningsdepartementets ansvarlige DINEPP  virkeligheten 51 deltakere. 

I tillegg er det ikke samsvar mellom det lokale materiellet og det nasjonale. Lokalt fikk jeg en 

liste som viste 327 deltaker ble innskrevet i sognene El Sagrario, Imantag, Quiroga og San 

Francisco ved den lokale skolen Luis Ulpiano de la Torre. Den nasjonale oversikten viser 

1076 personer ble betjent i disse sognene. Skole materiellet viser ikke hvilke sogn de ulike 

personene kom fra ei heller om de fullførte eller ikke. Informant 7 fortalte at mange skrev seg 

inn men deretter ikke møtte opp. Ingen fra disse sognene var heller i den regionale oversikten. 

Det statistiske materialet har store svakheter og bør gjennomgåes i detalj. Mitt arbeid viser at 

der eksisterer store betydelige svikt mellom det offisielle tallmateriale på nasjonalt nivå med 

det tallmaterialet som eksisterer på regionalt og lokalt nivå. Av dette kan vi trekke 

konklusjonen at DINEPP overdriver, eller baserer sitt tallmateriale på feil og upresist 

tallmateriale. Det er DINEPP som er ansvarlig da de selv er utnevnt til å organisere hele 

programmet og skulle bistå de ulike regionene.139 Utdanningsministeren Vallejo erklærte 

”Ecuador et alfabetisert land” (Ecuador Patria Alfabetizada) den 8. september 2009 som 

resulterte i presidentens uttalelse en uke senere i takk til Vallejo, ”Vi har i løpet av to år gjort 

                                                
139 Ministerio	  de	  Educación	  Ecuador,	  (14.08.2007):	  Acuerdo	  Ministerial	  No.	  313	  og	  No.	  314,	  DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  
4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA s. 14-18 
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det ingen regjering har gjort iløpet av tiår”.140 Utdanningsministeren ble som innledningsvis 

nevnt senere avsatt og måtte dementere sine uttalelser.  

 

9.5.1 EBJA og demagogi 

Myndigheten vet at ord som integrasjon, toleranse og rettferdighet kan skape en nasjonal 

deltagelse. Utdannelse er en rettighet som er nevnt i menneskerettighetserklæringen, og det er 

ansvaret til den ecuadorianske staten å alfabetisere folk. Det er en rettighet som ikke kan 

brukes som propaganda til fordel for regjeringen. Det å lære å lese og skrive er en rettighet, 

ikke “veldedighet” fra staten. Marginaliserte folk er brukt som ofre, og statens tale virker 

propagandistisk, med en paternalistisk posisjon. Freire hevder i sin teori at ” kunnskapen er 

ikke en gave fra læreren til dem som undervises”. Utdanningsdepartementet bruker sin 

maktposisjon til å la studenter alfabetisere som en obligatorisk del av undervisningen. 

Gjennom et program som bruker et modulært didaktisk system med alfabetiseringsbokens 

reviderte utgave fra utdanningsministeren til EBJA-programmet i 2007, er å oppfylle mål som 

var nedskrevet, men gjennom utdanningsdepartementets statistikk viser det seg at alle blir 

alfabetisert.  

“There are several broad types of campaigns, and we will make comparisons and contrasts 

involving commercial, political and social action campaigns” (Pfau and Parrott, 1993:12-13).  

Alfabetiseringskampanjen bruker slagordet ”ingen skal falle utenfor” og ”vi utdanner for å ha 

et fedreland” og trykker opp tusenvis av plakater som sier ”Ecuador er et alfabetisert 

fedreland” (Ecuador Patria Alfabetizada)141 når de erklærer et område fritt for analfabetisme 

selv om ikke hele landet var alfabetisert.142 I politiske dokumenter om alfabetiserings-

programmet står erklæringen ”Ved å investere i utdanning får vi tilbake fedrelandet” 

(Invirtiendo en Educación volvemos a tener Patria)143. Programmet har et opprinnelig ni- 

årsprogram, fra 2006 til 2015. Det er imponerende hvor mange mennesker programmet har 

mobilisert, deltakere så vel som instruktører.  Programmet strekker seg akkurat over to 

regjeringsperioder, det hevdes å være bærekraftig og skal danne nye mennesker. ”Memorable 

                                                
140	  Correa15.	  September	  2009	  “Hemos	  hecho	  en	  dos	  años	  lo	  que	  ningún	  gobierno	  hizo	  en	  décadas”,	  
http://www.eluniverso.com/2010/01/26/1/1355/analfabetismo-‐777-‐contradice-‐raul-‐vallejo.html	  23.04.2010	  
141	  se	  vedlegg	  5	  plakat	  
142	  I	  henhold	  til	  internasjonale	  kriterier	  må	  analfabetismen	  være	  mindre	  enn	  3,5	  %	  for	  at	  et	  land	  skal	  kunne	  kalle	  seg	  “fritt	  
for	  analfabetisme”	  DINEPP,	  EBJA	  reprogramado	  2007	  –junio	  2009	  s.	  10	  
143	  MEC	  document	  Acuerdo	  Ministerial	  313,	  314,	  382 
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campaign slogans, particularly if designed to be integrated into the overall sustained and 

incremental strategy, may facilitate the achievement of desired outcomes” (Pfau and Parrott 

1993:17). Det er bra å promotere deltakelse til programmet, men for instruktørene er det 

obligatorisk.  

Overbevisende kommunikasjonskampanjer er interessert i det sosiale resultat (Pfau and 

Parrott 1993:13). Det er flere gjentagelser av politisk ladede begrep, både i dokumenter og 

innhold i EBJA-programmet og utdanningsdepartementet som markedsfører fordelene ved 

programmet og forsøker å tiltrekke seg deltakere. De taler om pluralisme, integrering og 

deltakernes gode liv. Utdanning må være nøytral, og må ikke bli brukt av politiske partier og 

til politisk indoktrinering gjennom autoritarismen. 

I programmet nevnes helter144 fra uavhengighetskrigene og revolusjonære fra Cuba og 

Nicaragua, osv Navnene på to kvinnelige nasjonalheltinner brukes. Den ene, Manuela Sáenz, 

levde og kjempet mot kolonimakten Spania under frigjøringskrigene sammen med Simón 

Bolívar.145 Den andre, Dolores Cacuango, var en veldig viktig urfolksleder i ”Foreningen for 

ecuadorianske indianere” (Federación Ecuatoriana de Indígenas), og grunnlagt det første skole 

som lærte på kichwa (Tamba sitert i Benavides 2004:146). Begge navn kan vekke følelsen av 

nasjonalisme, aktivisme, frigjøring og likestilling. Kvinnelige deltagere som bor i et 

patriarkalsk samfunn kan føle seg sterkere ved å få to eksempler av kvinner som kjempet for 

sine idealer.  

 

9.5.2 EBJA og urfolk 

 

Konføderasjonen av indianerlandsbyfolk i Ecuador (Confederación Nacionalidades Indígenas 

del Ecuador - CONAIE) og deres krav om landområder, økonomisk politikk og urfolks 

rettigheter (Lyons, Barry 2006:15). Den politiske erklæring i prosjektet om ”indianer-

nasjonaliteter” i Ecuador, Art. 3.3d står det ”påbud om den vestlige kulturen, elitistisk og 

ekskluderende” og Art. 3.3.2 om tospråklige flerkulturell og humanistisk utdanning, heter det: 

”Den nåværende, formelle memoristiske læring svarer ikke til virkeligheten og heller ikke til 

                                                
144 DINEPP Documento	  No.	  1,	  2,	  3,	  4,	  5;	  Módulo	  de	  capacitación	  EBJA, Bases conceptuales, s. 10 
145 Fonseca (2007): 3 Manuela Sáenz, Las letras de Manuela, Manuela Sàenz EBJA s. 115 
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målene og behovene til nasjonaliteter og landsbyer og ulike folkelige sektorer og urfolk”. 

CONAIE har kjempet i århundrer mot underkastelse og overherredømme. ”Vi krever retten til 

å bli utdannet i våre språk og tunger i enigheten av våre kosmovisjon” 146  

Det er en selvmotsigelse i EBJAs mål i praksis og alt mot urfolks rettigheter i den nye 

ecuadorianske grunnloven som fremhever etniske grupperingers skal beholde identitet, kultur 

og språk. Ifølge Freire bør ikke ”undertryktes deltakelse i kampen for sin frigjøring være 

kvasideltaking, men engasjement” (Freire 1999:53). Freire hevder at de ”undertrykte” 

deltakere må ”bevisstgjøres” om sin sosioøkonomiske virkelighet for å kjempe seg ut av den 

gjennom endring av adferd og ansvar for eget liv. Dette betyr at deltakerne i programmet ikke 

bare skulle lære å lese og skrive, men også engasjere seg bevisst eller ubevisst i politisk 

danning. Dette kan hende er en skjult læreplan for den nåværende regjering. 

Læringsmateriellet forteller om årsaken til, og viktigheten av, å lære analfabeter å lese og 

skrive. Deres deltagelse i samfunnet og i arbeidslivet vil både berike dem som alfabetiserer og 

samfunnet i sin helhet. Disse argumentene gjentas flere ganger gjennom hele program-

dokumentet. I dokumentene om EBJA-programmet er det brukt gjentakelser av ord og termer 

for å overtale leseren om den politiske ideologien bak utdanningspolitikk til å fremheve 

deltakelse. Det er et problem at disse utsagnene og fremstillingene ikke er målbare. Det bare 

fortelles at når alle innbyggere blir alfabetiserte, vil resultatene for samfunnet komme 

automatisk. De bakenforliggende politiske intensjoner og funksjoner i alfabetiserings-

virksomheten kommer her til syne.  

Den marginaliserte gruppen analfabeter utgjør en betydelig andel av befolkningen, særlig når 

man tar med de funksjonelle, opptil 50 % i enkelte områder i Andesfjellene. Et omfattende 

alfabetiseringsprogram rettet mot denne gruppen viser politisk handlekraft og når ut til en stor 

andel av befolkningen. Særlig når det i tillegg konkretiseres med ideologisk og til dels 

svulmende budskap omkring demokratiske samfunn, utdanning og kunnskap. Alfabetiserings-

kampanjen og deltagelse vekker oppmerksomhet i både den nasjonale og internasjonale 

presse. Det kommuniseres og mobiliserer massive til handling for analfabeter.  

                                                
146 http://www.conaie.org/congresos-de-la-conaie/ii-congreso-ed-la-conaie/99-proyecto-politico-de-las-nacionalidades-y-
pueblos-del-ecuador,  10.03.2011 
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EBJA programmets administrative hierarkiske struktur gjør også at det kan stilles 

spørsmålstegn ved om dette er politikk eller pedagogikk. Som nevnt var det meget vanskelig 

for meg å få utlevert materiale fra utdanningsdepartementet i Ecuador, et byråkratisk, 

pyramidalt system. Lederen for DINEPP-programmet var særdeles lite imøtekommende og 

forvansket mitt feltarbeid, alt skulle uansett gå gjennom henne. Denne hierarkiske strukturen i 

EBJAs organisasjonen kan sies å være en selvmotsigelse mot programmets innhold og mål i 

praksis. Alfabetiseringsprogrammet er grunnlagt på åpenhet, demokrati, rettigheter, likhet, 

inkludering, verdighet, og frigjøring. Disse verdiene ble ikke praktisert i formidlingen av 

offentlig data og dokumentasjonen om programmet. De som må frigjøres er derfor ikke bare 

analfabeter, men alle må frigjøres fra ideologier som brukes i utdanningssystemet i Ecuador. 

For å fremheve kvalitet og effektivitet på didaktikk og læring utdanning skal være nøytral.  

Slik DINEPP sin nevnte organisasjonsstruktur virket, får en også dette inntrykk av dennes syn 

på analfabetene. De er mennesker som er marginalisert, og nå skal ”vi komme og betjene 

dem”, takket være regjeringens politiske handlekraft og ”gode vilje”. Alfabetisering har alltid 

vært et tema for de fleste regjeringer i Ecuador, og derfor også blitt brukt i den politiske 

plattform av ulike byråkratiske institusjoner. Det er viktig å huske at for mange år siden 

analfabeter hadde ikke stemmerett og bare hadde ikke rettigheter. 

Da jeg intervjuet informantene under seremonien, ønsket tre analfabeter at EBJA- 

programmet skulle fortsette med modulene, og ønsket å lære mer. Det må de også, dersom 

den nåværende politiske ledelsen i Ecuador skal oppnå EBJAs ambisiøse mål og mening med 

programmet. Det er ingen tvil om at de politiske myndighetene i Ecuador prøver å gjøre mye i 

kampen mot analfabetisme. Programmet er iverksatt og et imponerende antall mennesker har 

fått tilbud om å lære å lese og skrive. Målet var i løpet av 3 år å redusere analfabetismen fra 9 

til 3,5%  fra 731.984 ti l 280.424 mennesker foruten betjene 1.162.950 mennesker i post-

alfabetisering. Det skulle utøves i alle landets provinser ved 219 distrikt og 1300 sogn.  

Tusenvis av skoleelever ble obligatorisk sendt ut for å alfabetisere. Dette kan betegnes som en 

politisk bevegelse. Ungdomsinstruktørene blir fortalt om sin viktige oppgave og mål for 

arbeidet i tråd med EBJA-programmet. Dermed er kanskje ikke bare analfabeter målgruppe 

for programmet, men også unge instruktører. Flere av de unge måtte reise langt, og hadde 

ulike erfaringer med alfabetiseringsarbeid.  
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I frigjøringspedagogikken må instruktørene være fullt ut solidariske med de undertrykte for å 

lykkes i sin læring. I EBJA-programmet fortelles ingen strategier om hvordan man skal få 

frem en kritisk dialog og benyttelse av egne ord, og det gir bare overflatiske 

veiledningsinstrukser om voksenundervisning. Det mangler forklaring om didaktikk til 

tospråklige eller minoritetselever og om voksenpedagogikken i praksis. I tillegg er disse 

instruktørene som alfabetiserer langt fra pedagoger. Opplæringsagentene er i de fleste tilfeller 

skoleelever som studerer, og samtidig må alfabetisere og følge programmets instrukser. Som 

regel er elevene yngre enn de voksne analfabetene, som heller ikke nødvendigvis er positivt 

for læringsmiljøet. I tillegg mangler programmet pedagogisk oppfølging og pedagogisk 

vurdering av instruktørenes resultater. 

I 1989 var et av slagord til alfabetiseringskampanjen” Vi utdanner for å skape et fedreland” 

(Educamos para hacer patria), mens i EBJA-programmet i 2007 heter det ”Vi utdanner for å 

ha et fedreland” (Educamos para tener patria). Det hele bærer preg av kopiering og lite 

gjennomtenkt pedagogisk tenkning og fundament. Tvert imot, det hele bærer preg av å være 

en politisk hyllevare for å skape oppslutning om en bestemt valgt regjeringspolitikk. 

Alfabetiseringsprogrammet når ut til enormt mange marginaliserte mennesker som opplever 

at de blir tatt vare på av regjeringen. I Ecuador ble det avholdt valg den 26. april 2009. Den 

sittende regjering vant med 52 % av stemmende i første valgrunde. Dette er således Correa sin 

første president periode i henhold til den nye grunnloven.147  

Selv opplevde jeg å være til stede i juni 2009 på en stor tilstelning som erklærte Imbabura og 

Cotacachi som et område fritt for analfabetisme. Ledelsen for programmet og representanter 

fra utdanningsdepartementet fra Quito og Imbabura var til stede og stod ved siden av militære 

ledere, mens korps spilte musikk. Dette til tross for at programmet fortsatt pågikk. Dette må 

kunne sies å tjene politiske hensikter. Kampen mot analfabetisme er langvarig og har pågått i 

mange tiår. Statistikken viser at mange faller fra, og det er viktig med kontinuitet i læringen.  

I et EBJA-revidert dokument står det at regjeringen i løpet av snaue tre år og frem til 2009 

skulle utføre det som opprinnelig var ment å skulle gjøres frem til 2015.148  Hvorfor slikt 

hastverk? I EBJA-dokumentene står det oppgitt mål om varig og livslang læring og om 

bevisstgjøringen. I tillegg kan vi se at budsjettene for programmene er basert på Den inter-

                                                
147 http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Ecuador_de_2009 25.04.2011 
148 DINEPP, EBJA reprogramado 2007 –junio 2009 s. 
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amerikanske utviklingsbanks bok kalkulasjoner fra 1981.149  Tidlig på 80- tallet var det også 

et alfabetiseringsprogram i Ecuador grunnlagt på Paulo Freires teori om ”frigjørings-

pedagogikk”.150 Det tidlige 80-tallet var en turbulent tid i ecuadorianske politikk etter at den 

venstreorienterte presidenten Roldos ble drept i en arrangert flystyrt i 1981.151 Senere i 1989, 

ble den tidligere omtalte Biskop Leonidas Proaños inspirert av "frigjøringsteologi” og 

indianernes rettigheter. På denne tiden var det mange økonomiske problemer som følge av 

den internasjonale finans- og gjeldskrisen i Latin-Amerika.      

I den siste rapporten jeg mottok fra EBJA viser det seg at de bruker politisk ladede ord med 

revolusjonære mål. Det virker ikke bare som et program som skal være effektivt i 

bekjempelsen av analfabetismen, men som et ambisiøst og grandiost prosjekt for 

sosioøkonomisk forandring av hele nasjonen. Hovedmålet er at ungdom og voksne som har 

falt utenfor utdanningssystemet skal integreres i utdanningen. Målene i EBJA-programmet er 

urealistiske i forhold til Ecuadors virkelighet, og det hele får stort innslag av demagogi når 

man skal alfabetisere et så stort antall deltakere i virkeligheten. Jeg fikk ikke noen offentlig 

dokumentasjon om EBJAs evalueringsprogram og om deltakernes læring. Men jeg fikk 

offisiell statistikk om programmet, en tabell om gjennomføring av resultatene fra Imbabura.  

 “Målet er å danne nye mennesker, en deltakende ecuadoriansk innbygger i alle aspekter i det 

daglige sosiale samliv”152 Dette er språkbruk med en tydelig politisk undertone og 

klassifiserer til å kalles politisk propaganda. En slik målformulering forenkler prosessen og er 

så langt fra virkeligheten som den kan være. Dersom oppgaven var så enkel og regjeringen 

ville gjøre dette i løpet av to år, hvorfor har man da ikke gjort dette før? EBJA bruker i sitt 

program frasen ” å danne nye mennesker”153. Det gir også en undertone av å ville 

marginalisere en sosial gruppe ved bruk av en ovenfra og ned holding uten et kritisk blikk på 

årsakene til landets situasjon, uten å ta hensyn til flerkulturelle aspekter. I programmet står det 

at gjennom alfabetisering ville deltakerne utvikle ferdigheter til å integrere seg politisk og 

økonomisk i samfunnets produksjon. Dette er ikke en rettighet, men det er statlig interesse for 

landets produksjon. Uansett var det mange som allerede hadde jobb og ikke hadde mulighet 

til å følge undervisning og er aktivt engasjerte.  

                                                
149 DINEPP, EBJA reprogramado 2007 –junio 2009 ss. 1, 31 og 32 
150 http://www.idrc.ca/en/ev-67580-201_820209-1-IDRC_ADM_INFO.html 07.03.2011 
151 http://en.wikipedia.org/wiki/Jaime_Rold%C3%B3s_Aguilera 17.04.2011 Confessions of an Economic Hit Man 
152 DINEPP Documento	  No.	  6;	  Diseño	  Curricular	  –	  EBJA.	  s.	  2 
153 DINEPP, EBJA reprogramado 2007 –junio 2009 s.6 
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EBJA-programmet er beregnet på marginaliserte deler av befolkningen, sektorer med lav 

inntekt, lav utdanning, dårlig ernæring og stor arbeidsledighet. Når du lærer opp, eller gir 

disse menneskene, så stor oppmerksomhet i to års tid, noe som tilsvarer 1,7 millioner velgere, 

er dette en massiv kampanje som foruten opplæring også sikrer velgere til den sittende 

regjeringen. Når programmet i tillegg benytter ungdom og videregående skoleelever i 

programmet er det klart at dette gir et enormt grunnlag for oppbygning av en stor velgerskare. 

Programmet inneholder ikke det didaktiske materiellet en burde forvente av pedagogisk 

materiell i det 21. århundre, og er heller et tjue år gammelt, revidert alfabetiseringsprogram. 

Det kan settes store spørsmålstegn ved motivene til dem som iverksetter disse kampanjene. 

Som vi har sett tar programmet blant annet i bruk bank undervising, stikk i strid med Freire 

sin teori og programmets målsetninger. Dersom sviktende pedagogikk ikke er tilfellet kan 

programmet være et politisk styringsverktøy for den herskende klasse (se kap. 5 punkt 5.1.1). 

Administrasjonen børstet støvet av en gammel alfabetiseringskampanje fra 1989 med 

tallberegninger fra tidlig 80-tall154, og bruker marginaliserte gruppers og folks forgodt-

befinnende og troverdighet til å holde seg og sine allierte ved den politiske makten. Taperen i 

dette spillet er de mennesker som blir utbyttet og brukt som brikker i et maktpolitisk spill, 

solgt illusjoner for et bedre liv og ny verden, uten at produktet de får muliggjør deres egen 

kritiske vekkelse, da det hele bærer preg av et gammelt, patriarkalsk politisk system. Et bilde 

den ecuadorianske befolkningen har levd med siden føydaltiden, med ”patron” (eieren av 

storgods), og ikke som jord- eiende ”campesinos” bønder. Analfabetene skulle integreres i 

samfunnet og sosiopolitiske mål skulle oppnås. Biskop Leonidas Proaño alfabetiserings-

kampanje som brukte nesten den samme alfabetiseringsbok, benyttet frigjøringsteologi. 

EBJA-programmet bruker menneskerettigheter, jesuittene i kolonitiden før dem brukte 

bibelens budskap til å alfabetisere. Den didaktiske metoden som ble brukt under EBJA-

programmet og i voksenopplæringen mangler statistiske og evalueringsrapporter av 

deltakerne og instruktørene om programmets effektivitet.  

Opplæring av analfabeter er ikke noe nytt i Ecuador. Det er en del av det politiske språket og 

en del av det politiske nivå i samfunnskonteksten. For å bekjempe analfabetismen er det ikke 

nok med en massiv deltakelse som stimulerer refleksjonen og den kritiske bevissthet hos 

analfabeter. Det er den økonomiske strukturen som gir plass for en ekte sosial forandring. 

Forandringen kan kanskje skje som sosial kontakt og personlig erfaring mellom alfabetiserte 

                                                
154 http://www.idrc.ca/en/ev-67580-201_820209-1-IDRC_ADM_INFO.html 07.03.2011 
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og deltakere fra ulike sektorer. Det vil si det ga mulighet til å skape kontakt mellom fattige 

eller marginale grupper og studenter på videregående skole eller ansatte instruktører. 

 Urbefolkningen utgjør en stor velgerskare i republikken Ecuador. De er marginaliserte, og 

ofte dem som demonstrerer først når de sosioøkonomiske livsvilkårene blir for harde. Ved å 

gi disse grupperingene nasjonale ”gode hensikter” og oppmerksomhet, sikres politisk 

underdanighet, lydighet og taushet. Programmets svulstige lovnader lokker og generaliserer, 

foruten at programmet i sin helhet opptar deltakernes tid og går på bekostning av annen 

politisk eller arbeidsmessig organisering.  

I dette kapitel jeg har drøftet problemstillingen i min oppgave ved hjelp av kvalitativ analyse 

av datamateriell som jeg fikk fra mitt feltarbeid i Ecuador. Jeg drøftet EBJA programmet med 

teori av Paulo Freire og Ivan Illich til å finne svar på problemstillingen min.  
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10 Sluttord: 
 

I dette arbeidet har jeg vist at det er store politiske egeninteresser og propaganda motiver bak 

alfabetiseringsprogrammet med frigjøringspedagogikken. EBJA-programmet skulle delegere 

ansvaret for å gjøre alfabetiseringsprogrammet mulig i landet, men institusjons 

utdanningsystemet lærer å ”frigjøre” gjennom autoritær undervisning og en skjult læreplan. 

De ideologiske hensiktene til lederne, som ikke er frigjort, ser andres virkelighet som 

observatører. En ting er alfabetiseringsvirksomhet, en annen er å ”delegere” ansvar, slik 

DINEPP hevder å gjøre for gjennomføring av programmet. 

Utdanningen må være nøytral og demokratisk, uavhengig av politiske ideologier, og 

interessert i å hindre indoktrinering og et polarisert samfunn.  

Det vi ser er at klassekamp gjennom utdannelse er misbruk av makt og myndighetsposisjoner. 

Utdanning må være nøytral og demokratisk for å hindre propaganda og indoktrinering av 

regjeringers politiske ideologier. Alfabetiseringsprogrammet er ikke brukt for å inkludere 

mennesker i utdanningssystemet, men som et politisk instrument, hvor det ikke er så mye vekt 

på didaktikk og læring i både teori og praksis. Programmet mangler kvalitet  på det 

pedagogiske innholdet og til undervisning og læring i praksis. Det er vesentlig at profesjonelle 

pedagoger utvikler alfabetiseringsprogrammet uavhengig av politiske mål og hensikter. 

Urfolk har sin egen historie, verdier, kultur, språk og åndelighet. Det er nødvendig med 

flerkulturell og tospråklig pedagogikk i et land med mange ulike grupperinger og kulturer 

som snakker spansk som andrespråk for å hindre assimilering og fremheve inkludering.. 

Programmet har hatt mer fokus på politisk innhold enn på å lære deltakerne å lese og skrive, i 

praksis øker det risikoen for undertrykking og fremmedgjøring og svekker urfolks rettigheter 

og demokratiet. 
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que	  terminan	  el	  Módulo	  No.-‐1	  “Nuestro	  Derechos”	  Programa	  Nacional	  de	  Educación	  Básica	  
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Ministerio	  de	  Educación,	  Dirección	  Nacional	  de	  Educación	  Popular	  Permanente.-‐	  DINEPP	  (22.	  
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Juni	  2009):	  Prueba	  No.	  4	  Directrices	  para	  Evaluar	  el	  Aprendizaje	  de	  las	  –	  Los	  participantes	  
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que	  terminan	  el	  Módulo	  no.	  4	  “Nuestra	  Cultura”	  Programa	  Nacional	  de	  Educación	  Básica	  

para	  Jóvenes	  y	  Adultos	  -‐	  EBJA.	  ,	  Quito,	  DINEPP	  7	  sider	  

	  

Ministerio	  de	  Educacion	  y	  Cultura,	  DINACAPED	  (24-‐28.	  April	  1989)	  Seminario	  Nacional	  

“Brigadas	  Juveniles	  Voluntarias	  de	  Alfabetización	  de	  Blubes	  UNESCO”,	  Quito:	  La	  Ferderación	  

Ecuatoriana	  de	  Clubes	  UNESCO	  FECU	  

	  

Guitarra,	  Jessica,	  (22.	  mai	  2009):	  Quinto	  Químico	  Biólogo	  Monografía	  de	  Alfabetización,	  Lic:	  

Martha	  Sanchez,	  Ernesto	  Nejer,	  Imbabura	  –	  Cotacachi:	  Instituto	  Tecnológico	  ”Luis	  Ulpiano	  

de	  la	  Torre”	  	  

Sevillano	  Guajan	  Luis	  Anibal,	  (12	  de	  Febrero	  del	  2009)	  Colegio	  Nacional	  Luis	  Apuela,	  Informe	  

de	  participación	  del	  plantel	  en	  el	  programa:	  “Educación	  Básica	  para	  Jóvenes	  y	  Adultos”	  EBJA	  

Apuela-‐	  Ecuador.	  

Utdanningsledelsen i Imbabura (24.06.2009) Cuadro informativo del numero total de 

Participantes en el Programa EBJA 2008-2009,  Distribuido for Edad, Sexo y Residencia del 

Cantón Cotacachi ss- 4-10, Ibarra 
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