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Forord!
af Kurt Lomborg

Nu ser det endelig ud til at den politiske situation i
Nepal er ved at falde til ro i al fredsommelighed. Den
Maoistiske Oprørs-bevægelse er blevet til noget der ligner
et Socialdemokrati, som sidder på knap 40% af
Parlamentets pladser. Og foreløbig ser alt ud til at forløbe
fredeligt og godt, så danske turister og venner af Nepal og
Solu igen kan rejse ud blandt glade og venlige mennesker.
I lange tider har vi i HP arbejdet med enkeltprojekter uden
den store sammenhæng med et forarmet og konfliktlåst
system. Nu er der håb om, at al den økonomi, der før blev
brugt til konflikt, nu kan blive til fremgang for
befolkningen.

Om få uger tager vi derom igen. Denne gang er vi 6
medlemmer af HP, der tager sammen rundt i Upper Solu
og nyder to fredelige uger uden røg og larm men med en
masse velkomsthilsener og smil. Derudover tager to
medlemmer turen rundt på egen hånd og endda med en
udflugt op i Himal under Numbur til Dudh Kund. Der er
så dejligt i Solu, at jeg kunne unde mange flere at tage
derom - derop. Sammen med Kipling Travel og
Friluftlageret i Odense har jeg nu fået arrangeret, at de
kan hjælpe dig personligt til at gennemføre en tur, når det
passer dig.

Lars Gundersen fra Kipling er lige blevet udnævnt til
dansk turisme-ambassadør for Nepal, og han giver dig
gode råd, booker dit fly og arrangerer din tur ud i Solu og
meget snart oven i købet med unge kvinder fra Upper Solu

som guider og bærere. Kvinder fordi det er dem der altid
er hjemme omkring, og fordi de har færre indkomst-
muligheder, og er bedre til at bruge pengene til hele
familiens gavn. Lars tager også til Solu i efteråret og laver
aftale med et halvt dusin kvinder, som han efterfølgende
vil give en turisme-uddannelse, så de er klar til foråret og
til din ankomst.

Friluftslageret i Odense har to butikker med alt hvad en
vandre/fjeld-freak kan begære udi udstyr og beklædning.
Og flere af deres medarbejdere ved nøjagtigt hvilket
udstyr, der er behov for til en tur i Solu, både til en tur
nede i dalene blandt vore skoler og vore børn, men også til
en tur op i bjergene til den tynde luft og kulden. Begge
butikker giver 20% total-rabat til medlemmer af HP.

Og så tager Thorbjørn igen afsted med et hold
Lærerstuderende. De skal arbejde videre med de
oplevelser, som sidste hold lærer-studerende havde i
Thamakhani-dalen. Nu er vi ved at have etableret og
opgraderet syv skoler i Upper Solu, så de fremstår som
gode, solide og venlige skoler med et godt klima, som
børnene kan være tjent med at opholde sig i. Nu er
rammerne ved at være i orden. Men det er pædagogikken
ikke. Det kan du læse mere om i deres rapport, som fylder
resten af dette blad.

Et par Studerende i Ernæring og Sundhed var også med
på denne tur, og et par andre tager med på efterårsturen.
De håber at kunne udgive en “Sherpa-kogebog”, der kan



fortælle turister i Upper Solu, hvad de skal bestille, hvis
de vil have rigtig lokalt mad i stedet for hybrid-retter, som
er tilpasset hvad de lokale tror, at turisterne helst vil have.

Med andre ord, se nu at komme afsted mens flybilletter
stadig er til at betale.

 Lærerstuderende på praktik i Nepal
af Torbjørn Ydegaard, lektor på læreruddannelsen

Overfladisk betragtet er uddannelses-strukturen i Nepal,
fra grundskole til universitet, veludbygget. Der er mange
skoler og uddannelsesinstitutioner, og det relative antal
skolesøgende unge er sandsynligvis stigende. I det
nepalesiske undervisnings-ministeriums budget, der støttes
af bl.a. Danida, er der afsat midler til vedligehold af
bygninger, til bogindkøb og opbygning af skolebiblioteker,
til efter- og videreuddan-nelse af lærerne og til udvikling
af nye læremidler. Så strukturen er der. 

I januar-februar 2008 fulgte jeg fem lærerstuderende på
deres praktik i Nepal. Det blev en meget lærerig praktik,
hvor de studerende blev sat i en ganske ny kulturel
situation og oplevede en skoleform så forskellig fra den
danske som tænkes kan. Efter i flere uger at have deltaget
i skolegangen på landsbyskoler oppe i bjergene – skoler
der er blevet renoveret af Himalayan Project med midler
fra danske Rotary-klubber (og altså ikke fra den
nepalesiske regering) – begyndte den tilsyneladende
velordnede uddannelsesstruk-tur at krakelere for de
praktikstuderende. Strukturen viste sig at være en tom

skal. For der sker nær sagt ikke læring i skolerne, og den
læring der finder sted sker så at sige på trods af
faldefærdige, hundekolde skoler, på trods af lærernes
overdrevne autoritære måde at opretholde disciplin på
(hvor disciplin også er et udtryk for en buldrende tom
struktur uden indhold), på trods af elendigt
undervisningsmateriale og på trods af et eksamensvælde,
der med sine krav om udenadslære kvæler enhver form for
alternative undervisningsmetoder og kreati-vitet – og
dermed ethvert tilløb til innovativ og selvstændig
tænkning! 

Der er mange kritikpunkter at fremhæve, men også et
enkelt lyspunkt: Skoleeleverne er enormt sultne på viden
og på at lære, de vil så gerne, de øjner nytten af
kundskaber og de er top motiverede! Skolen hjælper dem
bare ikke med at mætte denne sult – tværtimod!

Følgende beretning er et sammendrag af tre studerendes
rapport fra praktikken: 

Praktikrapport
af Rikke Bøtzau Holm Jensen, Nina Nørskov Neertoft og Søren Hessellund Jensen, lærerstuderende, UC Syd,

Haderslev
Lærersituationen

Vi besøgte to skoler i Thamakhani Valley, som begge er
under opgradering af HP, nemlig Loding Lower
Secondary School og Thamaknani Primary School. Den
første rådede over 8 lærere, men da 2 af lærerne var på
kursus under vort besøg, var der flere klasser, som måtte
være uden undervisning. I bedste fald forsøgte enkelte
lærere at undervise ved at gå fra klasseværelse til
klasseværelse. Dog uden den store succes. 

Den anden er en offentlig skole som har elever fra 1. –
5. klasse. Skolens stab består af 3 lærere inkl. headmaster.
Manglen på lærere blev endnu mere udpræget, da en af
lærerne ofte blev væk i flere dage. Når han så endelig
mødte, tilbragte han uhensigtsmæssig meget tid på
lærerværelset. Lærersituationen bevirkede derfor, at
headmaster i flere perioder var den eneste underviser til 5
klasser. Han var også den eneste lærer, der kunne
undervise i et rimeligt engelsk. 
Undervisningsmaterialer

Manglen på elementære undervisnings-materialer gør
det vanskeligt at gennemføre en tilstrækkelig
undervisning. Det ville derfor lette arbejdet for de
nepalesiske lærere, at følgende materialer var til rådighed:
• Lærervejledninger. Lærerne mangler lærervejledninger,

hvilket gør det vanskeligt at anvende undervisnings-
bøgerne korrekt og i det tilsigtede omfang.
Lærervejledninger vil være til stor hjælp i dagligdagen
og ikke mindst, når elevernes opgaver skal
rettes/evalueres.

• Egne bøger til eleverne. Opgave-bøgerne genbruges fra
år til år. Dette medfører, at eleverne ikke må skrive
direkte i bøgerne, men i stedet skal bruge
uhensigtsmæssig megen tid på at skrive teksterne af fra
bøgerne. I princippet skulle alle elever hvert år få nye
bøger af regeringen, men det fungerer ikke sådan.

• Båndafspiller. I eksempelvis faget engelsk er
undervisningsmaterialet lagt an på, at dele af bogen
bruges som ”lyt og forstå”. Eleverne skal lytte til et
bånd og derefter løse opgaver eller de skal samtale om
det aktuelle stof. I princippet en meget god måde at få
adgang til et korrekt engelsk sprog, især når lærernes
engelsk samtidig er meget mangelfuldt. Globus.
Opdateret og uden fejl og mangler.

• Undervisningsplancher. Der forefindes stort set ikke
nogen undervisningsplan-cher, så i stedet har lærerne
valgt at lave deres egne. I den tid, der bruges på at lave
egne plancher, står eleverne uden lærer og får derfor
ingen undervisning, bl.a. fordi lærerne ikke bruger/har
tid til forberedelse. Flere er plancherne er behæftet med



fejl.
• Billedbøger. Særligt i de små klasser kunne det være

gunstigt at anvende billedbøger i undervisningen.
Desværre forefindes sådanne bøger ikke på skolen. 

• Matematik og geometrifigurer. Der fore-findes ingen
supplerende materialer til matematikundervisningen.
Materialer som kunne være med til at gøre
undervisningen mere nærværende for eleverne. 

• Tavler. Tavlerne er små og vanskelige at skrive på. De
er meget ru og det er derfor vanskelig for eleverne at se,
hvad der skrives. Dette er ærgerligt, da tavlen anvendes
over-ordentlig meget. 
Man kunne forbedre skolens indhold væsentlig med

relativt få midler, men det er ikke nok bare at levere de
ønskede mater-ialer. Såfremt de ønskede materialer blev
gjort tilgængelige, ville de ikke uden videre blive brugt.
Det ville efterfølgende kræve en omfattende efter-
uddannelse af lærerne. 

Danmark bidrager med økonomisk støtte til Mini-stry of
Education til udar-bejdelse og udvikling af
undervisningsmaterialet i Nepal, og det er ministeriet, der
alene har ansvaret for at udarbejde og udvikle
undervisnings-materialet. 

Lærebøgerne er på bygget op, så der er mulighed for
læring på forskellig vis – både interaktion, gruppearbejde,
lyt og forstå, osv. Mange af lærebøgerne er baseret på
spiralprincippet, hvilket betyder at stoffet gentages år
efter år, men med indbygget progression. Bøgerne er
særdeles morali-serende og indoktrinerende og levner ikke
mulighed til den enkeltes elevs personlige stillingstagen.

Det faglige niveau blandt eleverne er meget lavt,
hvorimod statens undervisnings-materiale stiler meget højt
og slet ikke rammer elevernes niveau. Stoffet er ofte så
langt fra elevernes virkelighed, at de ikke kan forholde sig
til det. Til tider har selv lærerne svært ved at forstå og
gennemskue materialet, hvilket ikke kun bidrager til et lavt
fagligt niveau, men også resulterer i en usikkerhed hos
lærerne, som begrænser dem i at inddrage andet relevant
materiale og variere undervisningsmetoderne. Benhård
disciplin erstatter faglighed og pædagogik. Eleverne
udfører hjemmearbejde, der ofte er ”udfyldningsopgaver”
eller direkte afskrift fra bøgerne. Vi kunne ofte se på
elevernes hjemmearbejde, at gårsdagens undervisning ikke
var blevet forstået.

Den ene skole havde fået doneret en computer, som dog
var til reparation i Kath-mandu. Vores oplevelse var, at
selv en brug-bar computer ikke ville være mulig at få i
drift på grund af utilstrækkelig strømfors-yning. Det er
derfor en umulig opgave med den nuværende elforsyning
at etablere et planlagt pc-rum. Skulle det alligevel lykkes
at etablere driftsikker elforsyning, ville det under alle
omstændigheder være et meget omfattende arbejde at
oplære skolens perso-nale i på egen hånd at kunne
anvende en computer.
Undervisning og læring

Det var iøjnefaldende, at lærerne ikke forberedte sig til

undervisningen. Ikke pga. manglende vilje, men fordi de
ikke får tildelt tid og midler til forberedelse. En
undervisningstime starter derfor typisk med, at læreren
bruger nogle minutter på at forberede sig inden
undervisningen kan begynde. Det siger sig selv, at de ca.
5 minutters forberedelse, der bruges, ikke er tilstrækkelige
til at kunne gennemføre tilfredsstillende under-visning. 

Lærernes uddannelsesniveau er bekym-rende lavt, og
mange lærere oplever det som vanskeligt at undervise på
det tilsigtede niveau. Langt de fleste lærere har blot 10 års
skolegang. I heldige tilfælde yderligere 2 års
ungdomsuddannelse udover folkeskolens 10. år. Dette
betyder, at lærernes fag-faglige over-blik er yderst
begrænset og at de overhovedet ingen mulighed har for at
gøre sig psykologiske, didaktiske og pædagogiske
overvejelser. 

Den manglende faglighed blandt lærerne resulterer i
mange fag-faglige fejl i under-visningen. Det manglende
indblik i psykologi, pædagogik og didaktik betyder, at
lærerne ikke formår at formidle stoffet på måder, som
fremmer læring, kreativitet og dannelse. Undervisningen
er stort set kun tavleundervisning, gentagelser og
udenadslære. 

Lærerne har med andre ord vanskeligt ved blot at forstå
det eksisterende pensum og at tilegne sig nyt stof, for slet
ikke at tale om at organisere og formidle undervisning til
deres elever. 

Læreren indleder typisk timen med en forelæsning fra
lærebogen, hvor eleverne bare lytter. En tekst fra tavlen
eller fra deres lærebog skrives derefter af i deres hæfter.
Dagens emne forklares en gang – to gange – tre gange,
efterfulgt af det retoriske spørgsmål: ”Do you
understand?”. Undervisningen foregår i høj grad som
envejskommunikation bortset fra en opsummering af det
gennemgåede stof, som eleverne siger højt i kor – hvilket
ofte er det eneste tidspunkt, hvor eleverne kan være aktive
i timerne. Der stilles ikke spørgsmål, som sætter
refleksioner i gang og lærerne opfordrer heller ikke
eleverne til at spørge om det, de ikke forstår. 

Ofte varer en lektion ca. ½ time, hvorefter læreren går
videre til en anden klasse. Eleverne sidder så efterfølgende
for sig selv og kan så højtlæse dagens emne – igen.

Eleverne har ingen muligheder for at tilegne sig viden
udover lærebøgerne og den undervisning, de får. De ejer
ikke selv bøger - og biblioteker og medier er ikke-
eksisterende.

Der foregår ingen form for elevcentreret læring og der
arbejdes aldrig med projekt- og problem-orienterede
opgaver. Det kunne ellers give eleven mulighed for
selvstændig tænkning og samtidig fremme dialogen
mellem elever og lærere. En ændring af eller et
supplement til statens undervisnings-materiale ville kunne
hæve det faglige niveau væsentligt. Man kunne samtidig
ønske, at de tilhørende lærervejledninger blev givet til
lærerne. Dette vil være en hjælp, men utilstrækkeligt, hvis
man ønsker at højne lærernes niveau. Efterud-dannelse



med vægt på engelsk, didaktik og pædagogik ville kunne
gøre en stor forskel.  
Eleverne

Mødet med eleverne i skolerne blev uden sammenligning
den mest positive oplevelse under praktikken. Børnene var
klædt fattigt, men alle dem vi mødte var velnærede.

Mange elever mødte op før undervisnings-start for at
lege med deres kammerater og i undervisningen mødte vi
en livsglæde og motivation, som efter vor opfattelse var
unik sammenlignet med danske klasser. Vi mødte en
glæde og et ngagement, som så desværre ikke blev
honoreret af den undervisning, der fandt sted, hvilket dog
tilsyneladende ikke kunne spolere elevernes holdning til
skolegang. På trods af stillesiddende tavleundervisning,
autoritær envejs-kommunikation, kolde lokaler
sammenholdt med dårlig påklædning og mange timer alene
uden lærer, mødte vi udelukkende elever med en positiv
attitude til undervisningen.

Da vi besøgte området, var det begyndt at blive forår og
mange var derfor i færd med at klargøre markerne. På
trods af dette har vi ikke oplevet, at eleverne undlod at
komme i skole, fordi de skulle hjælpe til derhjemme.
Tværtimod virkede det, som om eleverne havde tid til at
spille volleyball, lege og være sammen med kammerater.
Eleverne var for det meste fyldte med energi – både i
undervisningen og i fritiden. 

I Danmark er vi som lærere meget bevidste om begrebet
lærings-forudsætninger, hvilket overordnet betegner
elevers forudsætninger for at lære. Omsorgen for
elevernes lærings-forudsætninger i Upper Solu er at
betragte som ikke-eksisterende. Mange elever har en
forholdsvis lang vej til skole og er ikke klædt på til skolens
kolde lokaler, hvor de tilbringer al tid siddende på deres
træbænke i træk fra de åbne vinduer (HPs
skolerenoveringer er med til at afhjælpe dette problem!).
Der er stor aldersforskel blandt eleverne i de enkelte
klasser. I en 5. klasse var eleverne mellem 10 og 15 år,
hvilket kan skyldes at mange elever har gået flere klasser
om. Lærerne besidder en autoritet, som ingen sætter
spørgsmålstegn ved og fysisk afstraffelse er en naturlig
del af elevernes ”opdragelse”. 

I Nepal opfattes klassen som et hele. Der er ikke fokus
på hver enkelt elevs forståelse for en problemstilling og
metode til at løse denne. Der tages ikke højde for den
enkelte elevs mulighed for at tilegne sig nye færdigheder
og læreren kender ikke umiddelbart sine elevers faglige
niveau. 

Pga. den ringe lærerbemanding sidder eleverne ofte
alene og venter på undervis-ning, hvilket efter vor
opfattelse kunne løses hensigtsmæssigt ved at samle flere
klasser og bruge undervisningsdifferentiering som et aktivt
redskab i undervisningen. 
Eksamen

I Nepal har man et  eksamensorienteret
uddannelsessystem, hvor eleverne udeluk-kende
undervises for at bestå en forestående eksamen efter hvert

skoleår. Bestås denne eksamen ikke, går man klassen om.
Skolens afgangseksamen, det såkaldte School Leaving

Certificate er overvejende en multiple choice test, hvor det
gælder om at kunne huske det, der står i de autoriserede
lærebøger – helst så ordret som muligt. Her er ikke plads
til selvstændig tænkning eller kreative løsninger. Ligeledes
bliver hele 10. skoleår udelukkende brugt på at repetere og
der er ingen plads til ny læring. Der er en
beståelsesprocent på 32. Skolerne står selv for at
gennemføre og afholde eksaminer og der er ingen kontrol
fra regeringens side, hvilket desværre kan øge risikoen for
fra skolernes side at pynte på tallene og uhensigts-mæssigt
hjælpe eleverne. 

Opsummering og perspek-tivering
De danske studerendes erfaringer kan opsummeres i

seks punkter:
• Det mest ødelæggende er eksa-menssystemet. Skolens

afgangs-eksamen efter 10. klasse er over-vejende en
multiple choice-test, hvor det gælder om at kunne huske
det der står i de autoriserede lærebøger – helst så ordret
som muligt. Her er ikke plads til selvstændig tænkning
eller kreative løsninger.

• For at hjælpe eleverne igennem eksamen bruges hele
10. skoleår på at terpe. Her sker der ingen ny læring,
kun udenadslære. Ren tidsspilde!

• Fordi korrekte svar ved eksamen fordrer at lærebogen
kan gentages udenad, fravælges alternative
undervisningsmidler, eks-kursioner o.lign. Det opfattes
jo som spild af tid af både lærere, elever og forældre.

• Måske af iver efter at nå et internationalt niveau (merit-
anerkendelse og PISA?) anlægger den nationale komite
for læreplaner og undervisningsmidler et meget højt
ambitionsniveau på skolernes og elevernes vegne. Langt
højere end de kan honorere.

• I hvert fald har mange lærere vanskeligt ved at
undervise til dette høje niveau. Langt de fleste af dem
har kun 2 års ungdomsuddannelse udover folkeskolens
10. år. Dvs. deres fag-faglige overblik og fordybelse er
yderst begrænset og psykologiske, didaktiske og
pædagogiske overvejelser har de ingen træning i. De har
derfor vanskeligt ved blot at forstå det eksisterende
pensum, for slet ikke at tale om at tilegne sig nyt stof
endsige organisere andres læring af nyt stof.

• Vel sagtens fordi lærerne ikke magter den faglige
udfordring, det er at hjælpe eleverne til at lære noget,
og fordi de aldrig selv har set noget andet, opretholder
de en vis form for orden og struktur gennem en benhård
disciplin. Men disciplin, orden og overfladisk struktur
er ikke synonym med læring. Tværtimod.
Det værste af det hele er næsten, at den internationale

tendens i bistandshjælpen, som fx undersisningsstøtten fra
Danida, der går væk fra projektstøtte og over imod sektor-
og programstøtte. Det betyder, at de ovenfor skitserede
problemstillinger fastholdes. Ændringen i den



internationale bistand er måske nok så velmenende, for
med en pose penge i hånden må udviklingslandene selv
finde egnede og traditionstilpassede løsninger.

Og det er netop hvad der sker i Nepal, når man anskuer
situationen nedefra – fra elevniveau: Pengene bruges på en
autoritær top-down styring, der på det nærmeste
forhindrer læring, men til gengæld fastholder landet i
håbløst forældede strukturer uden mulighed for fremgang
og innovation. Det er tæt på at være spild af penge og af
de nepalesiske elevers tid og energi. 

Hvis vi mener noget med vores bistandsintentioner, bør
vi derfor åbne for mere projektbistand, der fra et buttom-
up perspektiv kan vise til konkrete alternativer til den
fremherskende, statsautoriserede ’Rank-Xerox’-
pædagogik, hvor det gælder om at kopiere frem for at
tænke selv.

Vi kan ikke umiddelbart ændre det nationale
eksamenssystem. Men der er andre veje at gå, for at
forbedre elevernes læringsmuligheder. Vi kan først og
fremmest hjælpe lærerne gennem efteruddan-

nelsesprogrammer, der klæder dem på både fagligt og
pædagogisk. Det vil give dem mulighed for at udvikle
deres undervisning inden for de gældende rammer.
Dermed vil de også kunne gøre fornuftig brug af de givne
undervisningsmidler og evt. tilførsel af nye midler.

Det mest givende kunne på sigt være at skabe mulighed
for placering af danske frivillige lærere ude på skolerne,
hvor eksemplets magt ville kunne hjælpe lokale lærere til
nye indsigter og rutiner.

En anden vigtig vej at gå er organiseringen af
forældregrupper. Hvis der kan skabes en forståelse blandt
den voksne befolkning for nødvendigheden af
undervisning og uddannelse, og denne forståelse kan
kanaliseres ind i organiserede former – svarende til ’Skole
og Samfund’ i Danmark – kan der dannes en basis for det
Danida kalder fortalervirksomhed. Altså for grupper der
taler for undervisning og uddannelse, for gode skoler og
for kvalificerede lærere – og imod eksamenstyranniet og
den centrale styring af skolerne.


