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Når unge i Kenya starter på læreruddannelsen, ønsker de færreste af dem at blive lærer. 
Men i løbet af uddannelsen bliver profession og personlig identitet vævet sammen.

I KENYA BLIVER 
LÆRERGERNINGEN 

ET KALD

Lærerstuderende

'Guidance and Counselling Question 
Box', hvor de studerende kan skrive 
spørgsmål til institutionen og tutorerne. FO
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Af Carsten Henriksen

H 
ævordan kan det være, at 
kvindelige lærerstuderende 
i Kenya går frysende rundt 
kun iført nederdel, når de 
hellere vil gå med bukser? 

Hvad er det for kræfter, der er på spil, når en 
studerende smider sin nyfødte baby i skolens 
latrin? Og hvorfor løber de studerende fra 
klasselokalet ud til latrinen og tilbage igen, 
når de har fået lov til at gå på toilettet?

Det var ikke den slags spørgsmål, Kari 
Kragh Blume Dahl, adjunkt ved DPU, 
Aarhus Universitet, havde i tankerne, da 
hun i forbindelse med sit postdoc-projekt 
ville studere læreruddannelsen i Kenya på 
nærmeste hold. 

Hendes udgangspunkt var at undersøge, 
hvordan de internationale doktriner om 
uddannelse for alle i landene syd for Sahara 
− hvad enten det er i regi af UNESCO eller i 
form af bilateral udviklingsbistand – konkret 
omsættes i Kenyas kulturelle kontekst. 

”Mit fokus var på det faglige indhold i 
læreruddannelsen, men det forskød sig efter-
hånden, som jeg blev opmærksom på, hvor-
dan det underliggende moralske curriculum 
har langt større betydning end det faglige for, 
hvordan de kenyanske unge udvikler iden-
titet og bliver til som lærere,” fortæller Kari 
Kragh Blume Dahl. 

Gennem 16 måneder deltog hun i hverdagen 
på en række kenyanske teacher training colleges, 
hvor hun bl.a. fulgte fem lærerstuderende tæt. 
Hun gennemførte en spørgeskemaundersøgelse 
med 3.145 lærerstuderende om deres holdning 
til og motivation for at blive lærere. 

Ville ikke vælge om
De færreste unge kenyanere drømmer om en 
læreruddannelse. Selve lærergerningen har 
ikke den store appel til dem, og den toårige 
uddannelse er forbundet med store afsavn. 
Collegerne er kostskoler, hvor de stude-
rende opholder sig døgnet rundt, ofte under 
primitive og dårlige hygiejniske forhold. 
Colleget kræver, at de studerende er præsen-
table, og at deres tøj er rent – også selvom 
der kan gå måneder uden rindende vand. 
De kan ikke leve et almindeligt ungdomsliv 
undervejs med fester og kærester, for de skal 
have udgangstilladelse til at forlade skolens 
område, ligesom der er en forventning om, at 
de opfører sig moralsk korrekt. 

Når mange alligevel går i gang med en 
læreruddannelse, er det med en anden moti-
vation. De vil i virkeligheden hellere have en 
universitetsuddannelse, men kan ikke leve op 

til adgangskravene og må derfor gå omvejen 
over en professionsuddannelse.

”Spørger man de studerende i starten 
af studiet, siger mange, at de ser lærerud-
dannelsen som en trædesten til at komme 
videre på universitetet. Det fantastiske er, at 
henimod slutningen af uddannelsen svarer 
to ud af tre, at de ikke ville vælge om, hvis de 
fik en ny chance for at vælge uddannelse. De 
er gradvist smeltet sammen med idéen om at 
være lærer,” siger hun. 

I løbet af de to år er den ydre motivation 
altså for de fleste studerende blevet trans-
formeret til en indre. Lærergerningen er 
ikke længere blot et lønarbejde eller den 
boglige uddannelse, man nu lige havde råd 
til, eller springbrættet til universitetet. Den 
er blevet til et kald. Transformationen sker 
gennem en række vendepunkter, fortæller 
Kari Kragh Blume Dahl.

”Lærergerningen bliver en rolle, de stude-
rende kan se sig selv i, når de møder andre 
studerende, som de kan identificere sig med 
og bliver venner med. Når der opstår fælles-
skaber mellem de lærerstuderende, hvor de 
opnår en fælles forståelse af virkeligheden. 
Når de møder en tutor, der interesserer sig 
for dem, tager sig af dem, og som de opnår 
et personligt forhold til. Når de kommer ud 
og underviser i praktikophold på landet og 
i de mindre byer, hvor folk synes, det er fan-
tastisk, at man er lærer. De synes, de opnår 
en autoritet og kan se en mission i at gøre 
en forskel for børnene og måske endda være 
den sidste redningsplanke for nogle af dem,” 
siger hun. For Kari Kragh Blume Dahl var 
den tætte sammenvævning af professionel 
og personlig identitet bemærkelsesværdig. 
Lærergerningen er ikke blot et udvendigt 
professionsanliggende, men noget, der 
inkorporeres i de studerendes personlige 
tilblivelsesprocesser.

”De fleste lærerstuderende gennemløber 
denne positive proces, hvor de går fra at se det 
at være lærer som et udvendigt fænomen til 
at blive motiveret indefra til at arbejde med 
uddannelse af børn. De lærer at se sig selv som 
lærer. Det bliver nærmest til et kald for dem – 
nogle talte ligefrem om det at være lærere som 
”a mission from God”. Det handler ikke kun 
om at være stærkt religiøs og tro på Gud. Men 
om at de får blik for noget større uden for 
dem selv, som de skal leve op til,” siger hun. 

Moralsk curriculum
I Kenya har de enkelte colleger en høj grad 
af selvbestemmelse, og de praktiserer derfor 
læreruddannelse efter, hvordan de lokalt 
ser på det at være lærer. Den kollektive 
tilblivelse på det enkelte college er afgørende ›

»...de går fra at se det 
at være lærer som et 
udvendigt fænomen 
til at blive motiveret 

indefra til at arbejde med 
uddannelse af børn. De 
lærer at se sig selv som 

lærer. Det bliver nærmest 
til et kald for dem.«

 Kari Kragh Blume Dahl

Rektor på sit kontor på et af 
collegerne, som Kari Kragh 
Blume Dahl besøgte.
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Tutorer i snak 
på lærerværelset.

for den enkelte lærerstuderendes individuelle 
tilblivelsesproces, og hvordan hvert college ud-
fylder sit frirum, har betydning for, hvordan 
den studerende kommer til at tænke om sig 
selv som lærer. Kari Kragh Blume Dahl blev 
opmærksom på, hvordan det underliggende 
moralske lag er vigtigere end det, der fremgår 
af læseplanerne. 

”Det moralske curriculum sætter sig 
igennem i de enkelte colleger som normer 
for, hvad en lærer er, og hvordan en lærer 
bør opføre sig. De moralske forskrifter står 
ikke nogen steder i det officielle uddan-
nelsessystem. Det er de enkelte colleger, der 
moraliserer over for deres studerende. Det 
er f.eks. obligatorisk at bære skoleuniform 
– bukser, slips, skjorte og jakke for mænde-
nes vedkommende og nederdel eller kjole 
for kvindernes. Da en kvindelig studerende 
efter en weekend hjemme vendte tilbage til 
college iført bukser, blev hun trukket frem 

på morgensamlingen og udskammet foran 
hele skolen. Og hvis kvinderne går i byen i 
weekenden og måske endda bliver set drikke 
alkohol, risikerer de, at deres tutorer eller 
medstuderende kalder dem prostituerede,” 
fortæller Kari Kragh Blume Dahl.

Meget på spil
På collegerne må de studerende hverken indgå i 
kæresteforhold med hinanden eller mødes med 
medstuderende af det modsatte køn uden for 
officielle sammenhænge. Det sker naturligvis 
alligevel – og nogle gange med forfærdelige 
konsekvenser. Kari Kragh Blume Dahl fortæller 
i den sammenhæng, hvordan hun en dag 
oplevede stor opstandelse på et af collegerne.

”En studerende havde hørt barnegråd, da 
han sad på skolens latrin. Nogen havde smidt 
en nyfødt baby ned i latrinen, og babyen 
havde mirakuløst overlevet faldet på 14 me-
ter. Flere studerende kom ilende til, de fik fat 

i nogle skovle og gravede ned, til de fandt ba-
byen, der kom på hospitalet og overlevede og 
derefter kom på børnehjem. Colleget afviste, 
at det kunne være en af dets studerende, der 
havde gjort det. Men eftersom det foregik på 
skolens område, var der ikke andre mulighe-
der,” fortæller Kari Kragh Blume Dahl.

Den barske oplevelse fik Kari Kragh Blume 
Dahl til at rette blikket mod hvilke stærke 
kræfter, der kan være på spil, når man som 
gravid lærerstuderende først formår at skjule 
sin graviditet for skolen og dernæst smider 
det nyfødte barn i skolens latrin.

”Hendes medstuderende må have hjulpet 
hende med at holde graviditeten skjult. For 
er man gravid, bliver man sendt hjem på 
et års tvungen barselsorlov. Man kan ikke 
udskrive sig imens, og man kan ikke få 
tilbagebetalt sit gebyr. Hvis man så vil tilbage 
efter orloven, skal man betale nyt gebyr. 
Konsekvensen er, at de fleste ikke kommer 

Kvindelig 
lærerstuderende i 
praktik i skole

Tre kvindelige 
studerende på vej til 
hjemkundskabstime
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tilbage, men dropper ud af studiet og dermed 
forspilder den ene chance, de havde for at få 
en uddannelse. Den uddannelse, der i mange 
tilfælde skulle være et forsørgelsesgrund-
lag for resten af familien,” siger Kari Kragh 
Blume Dahl.

For det er dyrt at tage en uddannelse, når 
man selv skal betale. Forældrene har måske 
været ude og bede familie og venner om penge 
til, at deres søn eller datter kan få en uddan-
nelse. Og det er skamfuldt at blive tvunget på 
orlov, både overfor familien og colleget. 

Collegerne overlader ikke noget til tilfæl-
dighederne, når det kommer til at sætte det 
moralske curriculum igennem. Hver fjerde 
måned får de kvindelige lærerstuderende fore-
taget en graviditetstest. Alligevel sker det, at 
kvinderne bliver gravide, uden at det opdages. 

”Kvinderne opbygger et system til at slippe 
igennem kontrollen. De deler urinprøver og 
finder andre måder at dække over hinanden 
på. Netop for ikke at miste den ene chance, 
de har fået for at få en uddannelse. Der er 
så meget på spil. Det er også derfor, man på 

nogle af collegerne ser studerende løbe ud til 
latrinen og tilbage, når de skal på toilettet i 
en undervisningstime. De har fået at vide, 
at de skal læse, læse, læse, og al gang skal 
foregå i løb. Og hvis man først får tutorernes 
blik rettet mod sig, kommer man nemt til at 
overtræde nogle af de mange regler. Og man 
risikerer sanktioner − i værste fald at blive 
smidt ud af colleget. Og så er uddannelsen 
tabt,” siger Kari Kragh Blume Dahl.

Respekt i landsbyen
Når lærerstudiet er bestået, venter der som 
regel en fremtid som lærer på landet. 80 % af 
de nyuddannede kommer ud og underviser 
i landsbysamfund, hvor landbrug er det 
altdominerende erhverv. Og herude hersker 
der for mange den idé, at lærere, dem har 
man respekt for. For den ældre generation på 

landet repræsenterer læreren alt det, de ikke 
selv kan. Læreren kan læse og skrive og tale 
engelsk og behøver derfor ikke arbejde hårdt 
i marken.

Men mobiltelefoner, internet og dyre for-
retninger i Nairobi er ved at få kenyanerne på 
andre tanker. I takt med at moderniseringen 
også ruller ind over Afrika, falder lærerens 
status. Den unge generation, der er ved at 
opdage, at der findes en verden uden for 
landsbysamfundet, ser ikke længere lærer-
gerningen som statusobjekt. For dem er 
læreren ikke en rollemodel, men et eksempel 
på educational failure: Han er en, der ikke har 
kunnet drive det videre. 

Det ændrer dog ikke ved, at lærerne faktisk 
har en høj status i landsbyerne.

”De, der har mere end en læreruddannelse, 
flytter ind til de større byer. Men i landsbyen er 
man stolt af, at en af deres egne er blevet til no-
get. Lærerne oplever, at der er reserveret plads 
til dem på første række i kirken, og at de sidder 
på toppen af samfundet. Det er prestigefyldt at 
være offentligt ansat på landet, og på den måde 
bliver der bygget videre på det identitetspro-
jekt, der tog form i løbet af uddannelsen. De 
gider faktisk godt være lærere nu.” 

KARI KRAGH BLUME DAHL
Ph.d. og adjunkt i pædagogisk 
psykologi ved DPU, Aarhus 
Universitet. Underviser bl.a. på 
DPU’s kandidatuddannelse i 
pædagogisk psykologi. Forsker i 
lærerprofession, læreruddannelse 
og voksenlæring. Har i februar 
2017 udgivet bogen ’With the 
best of intentions – becoming 
somebody in Kenyan teacher 
education’ på Roskilde 
Universitetsforlag om sin forskning i 
kenyansk læreruddannelse.

»De har fået at vide, at de 
skal læse, læse, læse, og al 

gang skal foregå i løb.«
 Kari Kragh Blume Dahl

Kvindelige lærerstude-
rende i den obligatoriske 
skoleuniform, som de skal 
have på hele tiden - også 
når de henter vand.

Idrætstime: en mandlig 
studerende i lærerpraktik 

på skole i Nairobi

Sovesal for kvindelige 
førsteårsstuderende.


