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 E 
t par sandaler af genbrugte 
bildæk kan være en del af for-
klaringen på, at ét barn ud af en 
hel flok i en afrikansk landsby 
klarer sig gennem skolen og får 

en bedre fremtid end de andre. Det er der ikke 
ret mange af de ellers udmærkede pædagogi-
ske teorier, der tager højde for.” 

Sådan lyder svaret i kort udgave, da Asterisk 
spørger uddannelsesforsker Kari K.B. Dahl, 
hvorfor det er vigtigt at lægge teorierne væk 
for en stund, når man som forsker eller pæ-
dagogisk praktiker tager til et udviklingsland 
for at forske og arbejde. Nærmere forklaring 
på bildækssandalernes betydning følger. Men 
først lidt om Kari K.B. Dahl og hendes bag-
grund for at udtale sig om forskning, feltar-
bejde og fodtøj i afrikanske landsbyer: 

Kari K.B. Dahl er adjunkt ved Institut for 
Uddannelse og Pædagogik (DPU) på Aarhus 
Universitet. Hun har en ph.d.-grad i interna-
tional uddannelsesforskning og en baggrund 
i både pædagogik og psykologi. Hendes første 
erfaringer med livet i en afrikansk landsby 
begyndte for over ti år siden, da hun arbej-
dede på sit ph.d.-projekt om uddannelse i 

den tredje verden med kenyanske grundskoler 
som eksempel. For at komme så tæt på feltet 
som muligt bosatte hun sig i en lille landsby, 
Lwak, i det vestlige Kenya, hvor hun gennem 
22 måneder levede og arbejdede på stort set 
samme vilkår som de lokale.

Deltagelse er nøglen
Målet med opholdet var at forske i de pæda-
gogisk praksisser og idealer blandt lærerne i 
landsbyens skoler, og i første omgang forestil-
lede Kari K.B. Dahl sig, at det skulle foregå 
ved hjælp af velkendte metoder som interview 
og spørgeskemaer. Men hun blev hurtigt 
klar over, at livet i en afrikansk landsby syd 
for Sahara var så anderledes end livet på de 
hjemlige breddegrader, at der måtte andre og 
mere lokalt udviklede tilgange til. 

”Jeg var klar over, at jeg måtte inddrage me-
toder fra mange fagområder, bl.a. antropolo-
gien, hvis jeg skulle forstå de meget komplekse 
sammenhænge, som uddannelse og pædago-
gik er indlejret i i Syd. Deltagerobservation er 
på mange måder fundamentet i antropologien 
og handler om, at feltarbejderen lærer gen-
nem deltagelse, i takt med at egne verdensbil-
leder og perspektiver støder sammen med 
andre menneskers i ’felten’,” fortæller hun.

I dag – 10 år senere – er hun overbevist 
om, at deltagelse i livet på de lokales vilkår er 
nøglen, når det gælder pædagogisk arbejde 
og forskning i udviklingslande: ”Både som 
forsker og praktiker kommer man med faglige 
forforståelser og teorier, som man ofte anser 
for universelle. Det kan være idealet om ’child 
centered learning’ eller paradigmet om, at ud-
dannelse er essentiel for at udvikle demokrati 
og menneskerettigheder i 3. verdenslande. 
Disse ideer og idealer kan være rigtige nok. 
Men de kan spærre ens blik for de specifikke 
kulturelle, historiske og sociale forhold, som 

LÆREN 
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›

Forskere og pædagoger, der tager til et udviklingsland for at arbejde, skal lægge teorierne væk 
for et øjeblik og deltage i livet på de lokales vilkår. Det åbner blikket for nye perspektiver. Det er 

uddannelsesforsker Kari K.B. Dahls erfaring efter sine lange feltophold i en kenyansk landsby.

”Hvad skal vi stille op med, at 
80 % af verdens befolkning 
lever i udviklingslande under 

forhold, der ligner dem i Lwak? 
Hvordan skal vi overføre 

teorierne om god pædagogik 
til alle disse børn?”
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spiller ind på fx en lærers praksis. Det er et 
problem, for det er ofte i de lokale forhold, 
svarene på ens spørgsmål ligger gemt.”

Livet i lille målestok
Under sit 22 måneder lange feltophold boede 
Kari K.B. Dahl i et lille hus i landsbyen. Der 
var stort set aldrig strøm, vand hentede man 
enten fra søen – de få heldige fra en brønd – og 
sygdom, sult og farer hørte til dagens uorden. 

”Jeg befandt mig på mange måder i en 
resocialiseringsrolle og måtte tilegne mig nye 
praktiske, kulturelle og sociale kompetencer. 
Hvordan tager man bad i én liter vand, lærer 
at variere det meget begrænsede udbud af 
madvarer i det uendelige, klarer ensomhe-
den, varmen, støvet, fattigdommen omkring 
én? Jeg mærkede i lille målestok nogle af de 
trængsler, som menneskene i stor målestok 
var udsat for. På den måde nærmede jeg mig 

en forståelse af den logik, der lå bag lærernes 
og elevernes handlemåder,” siger hun.

Samme tilgang havde hun, da hun igen i 
2009 rejste til Kenya for at afdække, hvordan 
lærerstuderende i Nairobi tænker, føler og 
handler. Denne gang var hun i felten i 16 må-
neder, hvor hun delte sin tid mellem samvær 
med de lærerstuderende på lærerseminariet og 
praktikperioder ude i skolerne, interview og 
fokusgruppesamtaler med inspektører, lærere, 
lærerstuderende og andre centrale aktører samt 
dokumentindsamling og -analyse. Under begge 
ophold i Kenya så Kari K.B. Dahl i første om-
gang de samme ting, som de fleste kan berette 
om, når de vender hjem fra et udviklingsland:

”Skolerne var primitive, eleverne var stu-
vet sammen i små lokaler med lerstampede 
gulve, og der var hverken bøger eller andre 
undervisningsmaterialer. Lærerne under-
viste efter ’talk & chalk’-metoden: De stod 

ved en sortmalet væg (i mangel af en tavle) 
og skrev sentenser op, som eleverne skulle 
lære udenad, eller reciterede passager fra 
de undervisningsbøger, de havde en enkelt 
kopi af. Eleverne blev afstraffet fysisk, hvis 
deres skoleuniform var beskidt, eller de 
kom for sent. Ofte forlod lærerne skolen i 
undervisningstiden.”

Kreative løsninger
Samtidig viste Kari K.B. Dahls forskning, at 
lærerne faktisk var uddannet i udviklingspsy-
kologi og i moderne teorier om læring med 
barnet i centrum. 

”Efter mine første observationer og in-
terview var det jo ret let at konkludere, at 
undervisningen var i strid med den officielle 
politik og med lærernes uddannelse. Men 
under overfladen gemte der sig andre per-
spektiver, som jeg efterhånden fik øje på, fordi 

KENYA
”Tænker man på 
konteksten, får man 
øje på de små for-
skydninger og brud,” 
siger uddannelses-
forsker Kari K.B. Dahl 
efter sit feltarbejde i 
en landsby i Kenya.
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Adgang til fri uddannelse 
har været en erklæret ret, 
siden FN’s menneskeret-
tighedserklæring blev 
vedtaget i 1948, og det er 
også en af målsætningerne 
for Konventionen om 
børns rettigheder, der blev 
vedtaget i 1989. 

I 1990 fandt en verdens-
konference om uddannelse 
sted i Jomtien i Thailand. 
Ved konferencen samledes 
regeringsrepræsentanter, 
multinationale organisa-
tioner, herunder UNESCO, 
Verdensbanken og UNICEF, 
bilaterale organisationer, bl.a. 

det danske udenrigsministe-
rium, samt repræsentanter for 
ngo’er og for det interna-
tionale, akademiske miljø. 
Konferencen resulterede i, at 
Uddannelse for Alle igen blev 
sat højt på den internationale 
dagsorden og blev et erklæ-
ret fokus for bistandsindsat-

sen frem til 2000. Erklæringen 
blev vedtaget og ratificeret af 
183 lande.

I 2000 mødtes repræsen-
tanter for de samme lande 
og organisationer i Dakar, 
Senegal, for at gøre status 
over udviklingen. På denne 
konference vedtog delta-
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jeg stædigt holdt fast i den antropologiske 
grundtanke, at menneskers praksis altid har 
en logisk forklaring,” siger hun.

”Lærerne var bevidste om, at de ikke levede 
op til deres egne idealer. Men hvad skal man 
gøre, når der ikke findes bøger, computere, 
stole eller borde? Når der er 100 elever i et lille 
lokale, og når børnene ofte har svært ved at 
lære, fordi de er sultne eller syge? Når man selv 
er nødt til at have supplerende arbejde, fordi 
lærerlønnen er elendig, og man skal brødføde 
en familie, hvor man er den eneste, der har ud-
dannelse og en fast indtægt? Så bruger man sin 
energi på at holde ro i klasselokalet, og man 
udebliver fra lærerjobbet for at skaffe ekstra 
indtægter. Man benytter sig af udenadslære 
for at sikre, at eleverne faktisk får kendskab 
til indholdet af de bøger, de ikke kan få lov at 
læse. Disciplineringen er måske et forsøg på at 
bevare kontrollen,” siger Kari K.B. Dahl. 

”Men samtidig forsøgte mange af lærerne at 
nærme sig idealerne for god pædagogik. En 
af de væsentligste pointer i min ph.d.-afhand-
ling er, at mange af lærerne er utrolige til at 
skabe resultater på trods af nærmest umulige 
arbejdsvilkår. Der finder faktisk læring sted 
på trods af fattigdom, sult og sygdom, og det 
skyldes ikke mindst, at lærerne tager et ansvar 
på sig og finder på kreative løsninger på de 
udfordringer, de står over for,” siger hun.

Som et eksempel på lærernes engagement 
nævner hun en mandlig lærer, der hver dag ef-
ter arbejdstid tilbragte nogle timer i landsbyen 
med at besøge elevernes familier, tale med 
dem om deres problemer, forære dem nogle 
poser majsmel eller hjælpe med noget prak-
tisk arbejde. Andre lærere tog dårligt stillede, 
ofte forældreløse, elever med hjem og lod dem 
overnatte og spise hos sig. 

”Den slags får man ikke øje på, hvis man 
fastholder absolutte idealer om demokratiske 
undervisningsformer. Så ser man lærere, der 
ganske vist inddrager eleverne i at gøre latri-
ner rent og passe grøntsager på skolens grund, 
men ikke for alvor vender op og ned på magt-
forholdene. Men tænker man på konteksten, 
får man øje på de små forskydninger og brud,” 
siger Kari K.B. Dahl. 

Guldrandede øjeblikke
Hun nævner en episode, hvor en skole 
tilfældigt havde fået to brugte plasticpianetter 
forærende, og to lærere begyndte at spille på 
dem. Eleverne hang ud ad vinduet, dansede 
rundt om lærerne og kommenterede deres 
optræden. ”De drillede den ene lærer, som 
tydeligvis ikke var vant til at spille, og 
læreren svarede igen med smil og venlige 
kommentarer. Der blev vendt op og ned på 
de traditionelle hierarkier, hvor voksne står 
over børn, og lærere per definition har større 
autoritet end elever,” siger Kari K.B. Dahl. 

Hun påpeger, at den slags ”guldrandede mo-
menter” indeholder både håb og interessante 
svar på nogle af de store spørgsmål omkring 
pædagogik i udviklingslande: ”Hvad skal vi 
stille op med, at 80 % af verdens befolkning le-
ver i udviklingslande under forhold, der ligner 
dem i Lwak? Hvordan skal vi overføre teorierne 
om god pædagogik til alle disse børn? Vi kan fx 
interessere os for, hvorfor nogle af dem faktisk 
får en uddannelse og klarer sig bedre end de 
øvrige. Hvilke faktorer spiller ind? Er det lære-
ren, der formår at skabe de gyldne momenter, 
hvor traditionelle hierarkier nedbrydes? Det er 
nok en del af svaret,” siger Kari K.B. Dahl.

Hun understreger, at de svære forhold, som 
det pædagogiske arbejde i udviklingslande fore-
går under, ikke betyder, at man som forsker eller 
praktiker fra et vestligt land skal lægge sine vær-
dier på hylden: ”Som udviklingsarbejder eller 
forsker vil man ofte støde på ting, man finder 

uacceptable, Det kan være en lærer, som tæsker 
løs på eleverne, eller en lærer, der misbruger de 
store piger. Her kan man føle sig etisk forpligtet 
til at gribe ind. Men for at finde ud af, hvordan 
og hvornår man bør gøre noget, hjælper det at 
tænke den lokale kontekst med. I Kenya er de 
to nævnte fænomener fx ikke socialt acceptable, 
og mange lærere nøjes da også med at bruge 
spanskrøret nærmest symbolsk. Ved at gå i dia-
log med disse lærere kan man sætte refleksioner 
i gang, som kan være med til at skabe store 
forandringer. Men slår man dem i hovedet med 
universalistiske idealer om pædagogisk praksis, 
når man ingen vegne,” siger hun. 

Hun nævner, at også de fysiske rammer må 
tænkes med, selv om de traditionelle teorier 
om uddannelsesforskning og pædagogik ikke 
lægger op til det. For ser man bort fra de fysiske 
realiteter, overser man små ting med stor be-
tydning – fx et par sandaler af genbrugsgummi: 

”De børn, der lige akkurat har råd til at købe 
et par sandaler, er beskyttet mod de parasit-
ter, som andre børn får ind i fødderne, når de 
går til skole. Derfor er de mindre syge og har 
færre fraværsdage, og så har de langt større 
chance for at følge med i skolen. Så enkelt kan 
svaret på en forskers store spørgsmål være,” 
siger Kari K.B. Dahl. 
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det vestlige Kenya. (Teacher profession on the 
edge of life. Teacher life, becoming and educatio-
nal practice in Western Kenya). Ph.d.-afhandling. 
Danmarks Pædagogiske Universitet. 
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Adjunkt ved Institut for Uddan-
nelse og Pædagogik (DPU), 
Aarhus Universitet. Hun har 
været på to lange feltophold i 
Kenya, finansieret af Rådet for 
Ulandsforskning og Forsknings-
fagligt Udvalg under Danida. 

Hendes ph.d.-afhandling udkommer som bog 
senere på året, og hun er ved at skrive erfaringerne 
fra det seneste feltarbejde sammen i artikler og en 
bog om læreruddannelse i Kenya.

gerne nye målsætninger for 
Uddannelse for Alle med 
tidsperspektiver fastsat til 
årene 2005 og 2015.  
 
2015-målene blev vedtaget i 
2000 af 189 af verdens stats-
ledere. Det er otte konkrete 
målsætninger formuleret i 

en FN Millennium-erklæring. 
Målsætning nr. 2 handler om 
uddannelse til alle: ”Inden 
2015 skal alle børn, drenge 
som piger, have mulighed 
for at fuldføre en grundsko-
leuddannelse.” De seneste 
FN-rapporter viser, at dette 
mål ikke kan nås inden 2015. 

Alene i Afrika syd for Sahara 
skal det nuværende antal af 
undervisere fordobles, hvis 
målet skal nås, 
 
Danida og danske ngo’er 
har også inddraget udvik-
ling i deres målsætninger og 
projekter.  

33 danske ngo’er og 
andre organisationer, som 
arbejder med uddannelse 
i udviklingslande, dannede 
i år 2000 Uddannelsesnet-
værket. Netværket har siden 
2004 modtaget Danida-
støtte til sine aktiviteter.

Forskere, der arbejder med 

udvikling og uddannelse, 
har kritiseret regeringer og 
ngo’er for at fokusere for 
meget på antallet af børn, 
der modtager undervisning, 
og for lidt på kvaliteten af 
denne undervisning.

2015

”Der finder faktisk læring sted 
på trods af fattigdom, sult og 
sygdom, og det skyldes ikke 

mindst, at lærerne tager et ans-
var på sig og finder på kreative 
løsninger på de udfordringer, 

de står over for.”
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