
 

Teachers Across Borders Sweden 
 

Lärare lär lärare. 

TAB är en ideell organisation som jobbar med lärare i 
utvecklingsländer för att stötta och utveckla färdigheter i 
metodik och pedagogik och det kollegiala lärandet. Vi arbetar 
coachande, sponsrade av Skolcoacherna.se med utbildning 
för delar av styrelsen, och de svenska lärare som åker med 
oss får en introduktion till ett coachande förhållningssätt innan 
vi reser. 
Verksamheten startade 2004 i Burmas dåvarande huvudstad 
Yangoon, av lärare från USA.  
Svenska lärare deltog för första gången i verksamheten i Siem 
Reap i Kambodja 2008. Sedan dess har många svenska 
lärare deltagit aktivt i vårt arbete och en egen svensk förening 
startats.  
Burma var helt stängt även för välgörenhetsorganisationer 
under några år, men när den strikta politiken lättade blev den 
svenska organisationen 2012 tillfrågad om vi kunde komma till 
Bagan och 2013 startade vi ett projekt där, som nu utökas till 
fyra skolor och ca 50 burmesiska lärare, som når ca 1500 
elever varje år. 
2016 startades ytterligare ett nytt projekt, i Wagwe i Kenya. 

De lärare som reser med TAB betalar själva sina biljetter men 
TAB står, när ekonomisk möjlighet finns, för boende på plats. 
Övriga kostnader som TAB har är för tolkar och transporter på 
plats samt material för undervisningen och diplom och 
stipendier till de lärare från Kambodja, Burma och Kenya som 
deltar. 

Föreningen är helt ideell och alla pengar som kommer in går 
direkt till de olika projekten. Vi har inga ekonomiska 
sponsorer, utan är helt beroende av medlemmar och gåvor. 
 
För att bli stödmedlem betalar du 200 kr till plusgiro 572544-
5 och skriver namn och mailadress med inbetalningen.  
Eller swisha till 1230593228. 
Om du bara vill bidra med valfri summa till vårt närmaste 
projekt, märk din inbetalning Burma. 

Följ oss gärna på vår hemsida 
teachersacrossborderssweden.se och på Facebook, 
Instagram och Twitter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


