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Prolog

Hvordan er det lige, man dumper ned i en lille afrikansk landsby med en kuffert og 
sin gamle bærbare og bliver midlertidig beboer? Hvordan klarer man livet her uden 
alle de nødvendige materielle goder og det sikkerhedsnet, som vi er vant til er selvføl-
gelige goder? Hvordan overlever man socialt? Langt fra familie, venner og bekendte 
blandt fremmede mennesker, der ikke alene ser anderledes ud, men også tænker, tror 
og handler i andre baner end en selv? Og hvad kan man lære her i ‘verdens udkant’?
 Lektien fra Kenya handler om en undren. En undren over, hvordan skole, uddan-
nelse, mennesker og steder ser ud i langt den største del af verden, nemlig i klodens 
fattige lande. Undren over, hvordan man kan holde skole i verdens udkanter, hvor 
skolebygninger består af lerklinede vægge og lerstampede gulve, hvor eleverne sid-
der barfodede i lange lige rækker på gulvet og lærer udenad, hvad læreren reciterer 
fra tavlen, og hvor kampen om den pædagogiske opmærksomhed må kæmpe med 
elementer som fattigdom, sygdomme, sult og krig, for ikke at nævne fordomme og 
forskelligheder mellem ‘dem’ og ‘os’. Undren over, hvordan skolen alligevel bliver 
til, og hvad den står for. Ikke på grund af, men netop på trods af de mange forhin-
dringer, som præger skole, liv og læring i andre dele af verden. Måske som et håb 
om at bevæge sig op og ud over udkanten?
 Kufferten er pakket, lejligheden sagt op, bilen solgt og jeg er på vej mod den nye 
destination: ‘Civilisationens vugge’ ved Victoriasøens bredder i området syd for 
Sahara, epicenter for verdens alvorligste sygdomme, de sorteste mennesker i en af 
verdens fattigste egne, og hvorfra medierne melder, at her kører livet stadig i mid-
delaldertakt. Mit mål er at overleve de to år og blive i landsbyen – uanset hvad. Ikke 
pakke kufferten og vende hjem, selvom sulten efter mit eget land og tørsten efter 
nogen at dele hverdagen med skulle tage over.
 Det er et område, hvor turisterne ikke lige lægger vejen forbi: Her er ikke safari-
parker, luksuriøse baderesorts eller glitrende indkøbscentre. I stedet er der rød jord, 
lerstampede hytter med stråtag, kvinder i kangaer med børn bundet på ryggen og 
kurve og spande med vand og majs på hovedet, slanger, uforståeligt dholuosprog, 
ulidelig varme og fælleslatriner. Intet supermarked eller hospital, ingen praktiserende 
læger eller hvide mennesker i mange miles omkreds. Men her er en lokal traditionel 
urtehelbreder og et åbent marked bestående af træboder, hvor man primært kan 
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købe fem ting: tomater og løg stablet sirligt op i stabler med fire i hver, tændstik-
ker og små farvestrålende poser OMO-vaskepulver, og nogle gange – hvis man er 
heldig – sukker i tynde, brune plastikposer. To gange om ugen kommer cykeltaxaen 
fra Bondo med en stabel brød spændt fast bagpå.
 Mødet med den afrikanske landsby og livet her nulstillede mit eget. Pludselig 
var jeg tilbage ved starten, hvor alt måtte læres fra begyndelsen: hvordan man tager 
bad i én liter vand, lærer at variere det meget begrænsede udbud af madvarer i det 
uendelige, klarer ensomheden, varmen, støvet, fattigdommen omkring sig. For slet 
ikke at tale om menneskenes fordringer til mig som person, mine ting, og hvad de 
mente jeg repræsenterede af kultur for dem som hvid fra en anden del af verden, 
forsker, ufattelig rig trods min studerende-status. Når mørket falder på, er man helt 
alene. Ingen telefon, intet fjernsyn, køleskab, bøger eller mennesker til at distrahere 
udsynet, men derimod mig selv, den bærbare – når der efter ugers slukning af strøm-
forsyningen pludselig midt om natten er strøm – og så de uendelige tanker om livet 
her på grænsen til noget helt andet.
 Sådan var det de første mange måneder i landsbyen Lwak, men senere lærte jeg 
at tilpasse mig de nye omstændigheder: gå i kirke og møde de lokale mennesker un-
der nogle af de omstændigheder, som gav mening for dem, lærte at tale nødtørftigt 
dholuosprog, tænke og gøre som menneskene omkring mig. At vinde deres hjerte og 
tillid var en langvarig og omfattende proces, der krævede alt muligt med mig i rollen 
som chauffør for syge børn fra landsbyen, som kogekone ved en skolefest, som taler 
ved graven for en aids-syg ung mand, som lærer i et klasselokale for hundreder af 
nysgerrige børn, der svarer “Yes, Madam” på alle mine spørgsmål. Det var gennem 
de mange oplevelser, gnidninger og utalte konflikter, at jeg lærte om menneskene og 
deres liv. Ved i lille målestok at mærke på min egen krop nogle af de trængsler, som 
menneskene i stor målestok var udsat for. Og som efterhånden aflejrede en ny, egen 
indre medfødt, der bedre kunne forstå de kulturelle koder i landsbylivet. Jeg lærte 
også nye mennesker at kende, og de lærte mig at kende. Men det var en lang og svær 
proces. Afstandene er alt for store. Ikke kun hudfarven og de materielle artefakter, 
men også de mentale afstande. Både mine forventninger til dem om ubetinget at dele 
ud af deres liv og deres forventninger til mig som hvid, der i princippet havde råd 
til at købe luksusgoder som mad, lægehjælp, fornøjelser, nyt tøj og lædersko, og som 
kørte rundt i en stor, men gammel firhjulstrækker, der kunne forcere de gigantiske 
mudderbjerge, som den røde jord forvandlede sig til i den regnvåde tid. Skulle jeg 
være prisgivet og leve i isolation i mit eget lille hjemmelavede fængsel? Eller ville 
jeg få skabt den bro, der kunne gøre, at vi kunne mødes på en måde, som både jeg 
og de kunne lære noget af?
 Kernen i denne bog er et feltarbejde i Kenya igennem mere end et årti. Første gang, 
jeg besøgte Kenya, var helt tilbage i sommeren 1999 på et kort feltbesøg. De fleste 
af begivenhederne i denne bog udspiller sig under det længere feltbesøg, som strakte 
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sig over det meste af to år fra starten af 2000 til slutningen af 2001, og igen i 2010, 
hvor jeg havde den sjældne mulighed for at vende tilbage til landsbyen, skolerne og 
menneskene. Bogen her fortæller om, hvordan jeg gik fra at være en outsider til at føle 
mig hjemme – hvor ‘hjemme’ var landsbyen omgivet af majsmarker, landsbyskoler 
og barfodede børn med tynde ben. Men dette er også historien om mødet med tre 
skoler og fire mennesker, som for altid skulle forandre min opfattelse af, hvad skole, 
liv og læring er i et af verdens udkantsområder. Jeg rejste ud som én person og vendte 
hjem som en anden med en lektie i bagagen, om at der er andre liv og andre måder 
at leve, være i skole og lære på, som hverken er ringere eller bedre end vores egne.
 Bogen drejer sig især om tre skoler og fire lærere. Der er fattige og udslidte 
Maureen,1 den kulturelle overklasse-Grace, den velhavende lærer Amalla og lands-
bylæreren Otien. Det er fire meget forskellige lærere, som dog havde ét til fælles: at 
de sammen var med til at gribe virkeligheden i Lwak og forme den for alle Lwaks 
børn og unge. Bogens emne er også de skoler, lærerne skulle agere i. Ligesom lærerne 
var de meget forskellige. Udefra så skolerne ens ud. Men indeni åbnede der sig en 
verden af individuelle liv. Skolen var lærernes liv, de var formet af den, ligesom de 
selv formede skolen. Bogen handler om disse lærere, men også om, hvordan fortæl-
lingen om de fire lærere, deres liv og skolerne i Lwak kan være med til at formidle 
et andet blik på skole, liv og læring i en tredjeverdenskontekst.2
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1. “Skolen er mit liv”

Skoler er på mange måder vinduet ind til at forstå, hvordan et samfund på det lille 
og det store plan fungerer. På det lille i landsbykonteksten illustrerer skolen den 
komplekse sammenhæng mellem hverdagens trængsler, håb, forventninger og kul-
turforskelle. På det store bliver skolen et billede på national-politiske forandringer, 
på historiske forandringer omkring uddannelsesprojekt og endelig på globalisering 
og dens dynamiske indvirkning på, hvordan det at holde skole opfattes og praktiseres 
forskellige steder i verden. Skoler åbner på samme tid mulighed for at skabe politisk 
stabilitet, historisk kontinuitet og kulturel forandring. For den enkelte repræsenterer 
uddannelse ofte en mulighed for at skabe et liv og en fremtid i overensstemmelse 
med hans eller hendes personlige håb og drømme.3 For samfundet giver uddannelse 
en mulighed for social, økonomisk og kulturel forandring og fremdrift. Disse billeder 
bliver særlig tydelige, når vi befinder os uden for den vestlige verden et sted, hvor 
skole og uddannelse ofte er en af de få muligheder for, at mennesker kan skabe et 
andet og bedre liv.
 Det startede med en undren: Ofte var jeg stødt på det internationale donorsam-
fund og den internationale uddannelsesdoktrin Uddannelse for Alle. Uddannelse 
blev her fremstillet som et selvfølgeligt gode som demokrati, menneskerettigheder 
og ligeberettigelse (WCEFA, 1990). Også fra regeringerne i udviklingslandene ser 
man disse ideer, som nærmest bliver til uddannelsespolitiske dogmer, reflekteret i 
nationale uddannelsespolitikker. Ude i landsbyerne møder man børn i flokke med 
de samme slidte skoleuniformer og skoletasker, der består af læderremme og et par 
stilehæfter, lærere på tunge jerncykler i second-hand tøj, vinduesløse klasseværelser 
med lerstampede gulve uden borde og bænke. Men hvordan ser det ud under over-
fladen? Hvordan svarer menneskene igen på fordringerne om uddannelse? Hvad 
betyder uddannelse for dem? Hvilke usynlige bånd holder sammen på og er med til 
at rekonstruere skolen? Og hvordan produceres disse bånd mellem de sociale aktø-
rer – lærere, elever og forældre?
 Lektien fra Kenya tager den svære, men nødvendige opgave op at diskutere skole, 
liv og læring i en tredjeverdensuddannelseskontekst. Svær, fordi jeg her befinder mig 
i et fremmed rum med tilsyneladende ubegribelige kulturtraditioner. Nødvendig, 
ikke alene fordi skolen i Afrika berører næsten alle de opvoksende generationer på 
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et helt kontinent, og fordi projektet dermed kan medvirke til at fremme levevilkår 
og kulturelle, nationale selvforståelser og identiteter i en verden, der i stigende grad 
globaliseres med vestlig, moderne kultur. Men også fordi der synes at være ringe 
konsensus om de pædagogiske målkategorier, som er bogens teoretiske grundfæstning 
i brydningsfeltet mellem pædagogik, antropologi og psykologi. Det er mødet med 
lærerne som uddannelsesaktører, og dermed skolen som uddannelsesinstitution i et 
tredjeverdensland, som denne bog handler om.
 Arbejdet i bogen er baseret på mere end tre et halvt års ophold og arbejde i fel-
ten i den lille landsby Lwak i det vestlige Kenya og i den større by Nairobi, Kenyas 
hovedstad. Jeg vil begynde min etnografi og rejse ind i felten med kort at skitsere, 
hvilke teoretiske, empiriske og konceptuelle facetter og pointer i arbejdet der kan 
forankre bogens centrale argument i en større setting. Ved at rette blikket mod 
lærerne og landsbylivet fungerer bogen i sig selv som et opgør med, hvad jeg vil 
skitsere som selvfølgelighedsfortællinger om uddannelse. Jeg vil ridse op, med hvilke 
analytiske greb og perspektiver denne bog er blevet til. Viden og indsigt er aldrig 
forudsætningsløs, og jeg bevægede mig heller ikke ind i Lwak uden at have nogle 
bestemte briller på. De har betydning for, hvad bogen også gerne vil formidle: at 
livet er værd at leve med alle dets forhåbninger, drømme og skuffelser – både på de 
hjemlige breddegrader og i en lille, afrikansk landsby.
 I bogen undersøger jeg, hvordan lærerne i grundskolerne i landområdet omkring 
Lwak i det vestlige Kenya levede, lærte, følte, tænkte og arbejdede, eller kort sagt, 
hvordan de lærere konstruerede rammerne for elevernes og deres egne liv. Det handler 
om, hvordan lærerne gennem det levede liv i og uden for skolen konstruerede deres 
lærerliv og -gerning – viljefuldt, gennemtænkt, modstandsfuldt og ambivalent, men 
også tavst og underlagt magtfulde politiske, sociale og kulturelle diskurser, herunder 
de muligheder og begrænsninger, som sociale, politiske og økonomisk-materielle 
forhold satte for livet i landsbyskolen.
 I tredjeverdenslande er læreren ofte den eneste uddannelsesaktør på landsbyni-
veau, hvor langt størstedelen af menneskene i ulandene fødes, lever, uddanner sig, 
arbejder og dør. Lærerne i tredjeverdenslande er derfor magtfulde personer, og de 
har stor betydning for, hvordan den konkrete skolehverdag og livet som sådan for-
mer sig i landsbyen. Lærerne havde som centrale uddannelsesagenter mulighed for 
at overskride det på mange måder entydige uddannelsesfelt, men også uddannelsens 
normativitet og ideologi, som på den ene side bestod i det moderne oplysningspro-
jekt i civilstaten, og på den anden side handlede om uddannelse som et økonomisk, 
globaliseret velfærdsprojekt. Et af bogens overordnede formål er at udfordre disse 
selvfølgeligheder om uddannelse i tredjeverdenslande, som bygger på bestemte op-
fattelser af uddannelsesvirkeligheden for millioner af børn, unge, deres lærere og 
forældre verden over. Jeg ønsker, som Donna Haraway oplysende forklarer (1992, 
s. 303-306), at rette blikket “elsewhere” og fortælle andre historier end dem, som 
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begrænser og reflekterer uddannelsesvirkeligheden via bestemte optikker. Lektien 
fra Kenya handler derfor mere om, hvad vi kan lære af de andre end omvendt. Jeg 
vendte hjem fra felten med en ny viden i bagagen.
 Bogen handler ikke om at beskrive, hvordan lærerne så skulle have gjort eller 
sagt for at blive bedre til at undervise. I værste fald ville et sådant blik bare være 
genfortællinger af de allerede dominerende historier omkring mangler og negationer. 
I bedste fald ville det føre til en forsimpling med enten overdreven optimisme eller 
overdreven frustration over, hvad et uddannelsesprojekt er og bør være. Jeg forsø-
ger i stedet at forholde mig sensitivt til livet, skolen og læringen, som jeg oplevede i 
landsbyen, vel vidende at mine beskrivelser til en vis grad er aftryk af min subjektive 
forskerposition. For ikke at ende med flere selvfølgeligheder, konstruktioner eller 
stereotypier må læseren kort følge med mig ud ad to korte ekskurser. De berører 
nogle gængse opfattelser af det generelle uddannelsesprojekt – som det ofte formu-
leres i verdenssamfundet og som sådan også får betydning for, hvordan vi opfatter 
og forstår uddannelse i tredjeverdenslande.

Selvfølgelighedsfortællinger

Meget er der skrevet, tænkt og gjort om uddannelse i ‘den tredje verdens lande’ – et 
begreb, som den tanzaniske præsident og lærer Julius Nyerere hæftede på den del 
af verden, som han pegede på skulle gå en tredje vej (Nyerere, 1968). Det var ikke 
den vej, som ‘den første verden’ gik med en udviklingsstrategi om økonomisk vækst, 
teknologi og industrialisering. Det var derimod en vej udviklet af udviklingslandene 
selv med fokus på alternative sociale og kulturelle værdier. Her skal jeg tilmed bruge 
begrebet uland, vel vidende at u’et står for udvikling og giver associationer om, at 
nogle er bedre end andre, jf. de udviklede over for dem, der skal udvikles. Skønt 
genstand for megen forskning er emnet om uddannelse i ulandene på mange måder 
stadig uudforsket og uudtømt. Vanskelighederne består i, at mange aktører og in-
teresser skal samarbejde om det samme projekt, ofte i form af eksport af bistand fra 
de rige til de fattige lande, hvilket skaber ulige magtforhold.
 Der er mange og modsatrettede stemmer om uddannelsesprojektet i den tredje 
verden, både i den internationale litteratur og i udviklingsdiskurser. Men heriblandt er 
der kun få pædagogiske forståelser, der integrerer visioner med virkelighedens barske 
realiteter i disse ofte meget anderledes kontekster. Det er et felt, der på samme tid 
er præget af forsimplinger og overdetermineret optimisme. Forsimplingerne består 
i den ofte negative optik på ulandene om fattigdom, sygdom, miljøkatastrofer, un-
dertrykkelse og diktatur. Den overdrevne optimisme består i en næsten blind tro på, 
at et projekt om bedre uddannelse i verdens mange ulande alene kan medføre vækst, 
sundhed og demokrati.
 Disse selvfølgelighedsfortællinger om uddannelse i tredjeverdensskoler er med 
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til at sætte dagsordenen for uddannelsespolitiske tiltag internationalt og nationalt. 
Derfor er de vigtige at identificere. At fortælle videre end blot til selvfølgeligheds-
fortællingerne er et væsentligt formål med denne bog. Mit mål er gennem sensitive, 
kontekstnære, detaljerede og relevante skitser af en lille gruppe centrale aktører i en 
afrikansk landsby – nemlig lærerne – at fortælle nogle andre historier. Historier, der 
sætter fokus på livet i det små, men beskæftiger sig med de store spørgsmål. Det er 
ikke historier, der bliver mindre kedelige, fordi de er renset for de normale stereoty-
pier, vi ellers konfronteres med i den globale landsby. Tværtimod, livet her er i sig 
selv tit meget mere nådesløst og uden mening end i det vildeste eventyr. Ambitionen 
er at give et indblik i, hvordan menneskene på dette sted alligevel formår at holde 
sammen på sig selv og deres nærmeste og rent faktisk formår at formidle en version af 
skolen, som jeg i min vildeste fantasi ikke kunne have forestillet mig mulig. Ikke som 
en eftertanke om fattigdom, nød og elendighed, men som en overskridende læring 
og med et komplekst og mangerettet skoleliv, som både lærere, elever og forældre 
melder sig ind i med de største ambitioner om at gennemføre – trods alle odds. Her 
skal kort gøres rede for de nævnte ekskurser.

Optimistisk velfærdsmodel?

Den første vedrører opfattelsen af uddannelse i tredjeverdenslande som vejen til frem-
skridt og velfærd. Det er en diskurs præget af optimisme, håb og tro på udvikling og 
uddannelse, og den afspejler sig i den massive økonomiske investering i uddannelse 
som moderniseringsstrategi, både på nationalt og regionalt niveau (Samoff, 1993). 
Med konceptet “Uddannelse for Alle” (“Education for All”, EFA, associeres ofte med 
Verdenskonferencen i Jomtien i 1990, WCEFA, 1990) ratificerede verdenssamfundet 
to centrale dokumenter: “World Declaration on Education for All” og “Framework 
for Action to meet Basic Learning Needs”. Den uddannelsesmæssige optimisme 
omkring EFA som styringsinstrument for de internationale visioner omkring uddan-
nelse er stadig mærkbar i verdenssamfundet (jf. Unesco, 2010). Også Kenya har i den 
nationale planlægning, ligesom de fleste andre afrikanske lande, tillagt uddannelse 
stor betydning (Getao, 1996; Otiende et al., 1992; Sifuna, 1990; Sifuna & Otiende, 
2006). Jeg vil følge sporet ind i velfærdsmodel-diskursen ved at forsøge at fange de 
lokale håb og forventninger til uddannelse. Luofolket var den etniske minoritet, 
blandt hvem jeg foretog mine feltstudier. De var oprindeligt et samfund af primært 
bønder og fiskere, som beboede kystområdet omkring hele Victoriasøen på tværs af 
flere landegrænser. Luofolket var og er den andenstørste etniske minoritet i Kenya 
ud af mere end cirka 40 etniske grupper. Den sociale organisation af Luofolket er 
patrilineær (nedarvning efter mandslinjen i familien), virilokal (familierne lever med 
eller nær mandens familie), exogam (man gifter sig ud af sin egen umiddelbare sociale 
gruppe) og for en stor del polygam (flerkoneri er tilladt). Med andre ord sammenfat-




