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Sammendrag
Denne studien har som formål å undersøke ulikheter i læringsmiljøet på private og offentlige
grunnskoler i Hargeisa, Somaliland. Noradin og Gacmadheere, som henholdsvis er en privat
og offentlig grunnskole, er brukt som case. Dette er en kvalitativ casestudie som bruker
deltagende observasjon og intervju som forskningsmetode. Studien fokuserer på tre aspekter
innenfor læringsmiljø. Det første aspektet drøfter utfordringene tilknyttet det fysiske og
psykososiale læringsmiljøet. I Gacmadheere var skolebygningens infrastruktur og mangel på
læremateriell påpekt som hovedutfordringene. I Noradin var utfordringene tilknyttet mangel
på inne og uteareal. På skolene var det psykososiale læringsmiljøet preget av fysisk og
psykisk vold. Læreres klasseledelse er det andre aspektet. Majoriteten av lærerne i Noradin
var autorative, og viste omsorg og støtte kombinert med kontroll, mens majoriteten av lærerne
i Gacmadheere var autoritære. De spredte frykt for å få respekt, og hadde en oppfattelse av at
elevene var underlegne dem. Det siste aspektet handler om lærernes relasjon til elevene. Tillitt
og tilgjengelighet var to essensielle faktorer informantene vektla, samt pedagogisk nærhet.
Studien konkluderer med at det er forskjell i læringsmiljøene på offentlig og private
grunnskoler i Hargeisa. Det er skolens rammebetingelser, i denne sammenhengen de
økonomiske ressursene skolen besitter, som avgjør skolens mulighet til å forsyne
kvalitetsutdanning.
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1 Innledning
1.1 Utdanning for utvikling
Veien til utvikling går gjennom kunnskap og opplysning. Utdanning legger grunnlaget for
enkeltmenneskets og samfunnets utvikling, og er en forutsetning for å oppnå vekst og
utvikling. Å satse på relevant utdanning av god kvalitet for alle er en katalysator for
fattigdomsbekjempelse, skaper arbeidsplasser, næringsutvikling, helse og ernæring,
likestilling, fred og demokrati. Utdanning er også en menneskerett og av avgjørende
betydning for individets personlige utvikling (Utenriksdepartementet, 2014).
Økonomisk vekst er en forutsetning for utvikling, og ifølge Hanushek og Woessmann (2010)
peker den økonomiske litteraturen på tre mekanismer som fører til at utdanning fremmer
økonomisk vekst. For det første kan utdanning øke arbeidsstyrkens kunnskaper og
ferdigheter, såkalt «human kapital», noe som kan medføre økt produktivitet og dermed gi økt
utbytte. For det andre øker utdanning befolkningens innovative kapasitet, noe som medfører
ny kunnskap, ny teknologi, nye prosesser og produkter. For det tredje danner utdanning
grunnlaget for spredning og overføring av kunnskap for å forstå og ta i bruk ny informasjon
og teknologi. Det er imidlertid verdt å merke seg at et inkluderende samfunn som favner alle
er avgjørende for å oppnå bærekraftig utvikling. Tilgang til læring for alle, tilpasset behov og
forutsetninger legger grunnlaget for en positiv utvikling både for den enkelte og for
samfunnet (Utenriksdepartementet, 2014).
På verdensbasis har aldri flere barn gått på skolen enn i dag. Dette er et resultat av den enorme
internasjonale satsingen på tilgang til utdanning gjennom globale mål, som for eksempel FNs
tusenårsmål og UNESCOs «Education For All». Målene ble imidlertid ikke nådd, i tillegg til
at det dukket opp spørsmål om kvaliteten på det som læres på skolen. Til tross for at mange
land gjorde betydelig framskritt, har det ikke blitt gjort nok for å sikre at barn og ungdom
faktisk lærer i skoletiden (Norad, 2017). I mange land har fokus på kvantitet gått ut over
kvaliteten på læring, og i noen tilfeller er kvaliteten på utdanningen så dårlig og lite relevant
at nytten er liten og jobbmuligheter få etter endt utdanning (Utenriksdepartementet, 2014).
Manglende fokus på kvalitet har ført til at man i dag snakker om en global læringskrise. I
arbeidet med å nå målene om utdanning for alle, er det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til
behovet for å rekruttere nok kvalifiserte lærere. Denne lærerkrisen er et resultat av langvarige
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dårlige forhold for lærere, deriblant lave lønninger og mangel på kompetanse. Andre faktorer,
som for eksempel overfylte klasserom med elever i mange ulike utviklingsnivå, mangel på
læringsmateriell og dårlig infrastruktur på undervisningsbygg og sanitære forhold, kan også
ha ført til forsterkning av denne krisen (Norad, 2017). Derfor satte de nye bærekraftsmålene
til FN kvalitetsutdanning på dagsorden, og man beveger seg bort fra det massive fokuset på
tilgang som har dominert utdanningsbistanden.
Å sikre utdanning av god kvalitet for alle er en utfordring i alle land, men særlig fattige land
står overfor store utfordringer med å bygge bærekraftige utdanningssystemer som bidrar til
gode og effektive læringsmiljø (Utenriksdepartementet, 2014). 3. Mai 2018 lanserte
Verdensbanken sin årlige rapport i Norads lokaler på Bygdøy. Rapporten, «Facing Forward:
Schooling For Learning», hadde kvalitetssikring av utdanning som tema, og fokuset var på
Afrikanske land sør for Sahara. Det at Verdensbanken velger å fokusere på denne tematikken
understreker aktualiteten ytterligere. Denne rapporten er et resultat av massiv ekspansjon i
innmeldingsraten på grunnskolen i mange afrikanske land. En ekspansjon som ikke var preget
av kvalitet; elevenes læringsutbytte er lav i regionen, da mange ikke lærer grunnleggende
skrive-, lese- og regneferdigheter til tross for mange års skolegang. For eksempel så kunne
ikke 3/4 av andreklassinger i mange av disse landene telle lenger enn til 80 og en stor andel av
dem kunne ikke lese et eneste ord (Bashir, Lockheed, Ninan & Tan, 2018.). Derfor foreslår
rapporten fire prioriteringsområder: (1) forsyning av universell utdanning med fokus på
rettferdig tilgang, kvalitet og bevaring, (2) sikring av effektiv ledelse og støtte til lærere, (3)
økning i finansieringen av kvalitetsutdanning og (4) styrke den institusjonelle organiseringen
av utdanning i landene. Disse fire hovedområdene er essensielle å arbeide ut i fra, da de vil
styrke regionens sjanser til å nå målet om kvalitetsutdanning for alle.
Det faktum at Verdensbanken fokuserer på kvaliteten i utdanningen og ikke tilgangen, gjør
denne studien relevant. Mange av faktorene rapporten påpeker som essensielle for
kvalitetsutdanning vil derfor bli drøftet i denne studien. Lærerrollen, og hans eller hennes
arbeid på skolen er et eksempel på dette. Det er imidlertid viktig å påpeke at det ikke finnes
noen standardløsning på denne problematikken, ettersom forutsetningene for å lykkes varierer
sterkt fra land til land. Likevel er det noen faktorer som må være på plass. John Hattie la frem
en omfattende studie i 2009 som viste hvilke faktorer som bidrar mest til bedre resultater hos
elevene (Hattie, 2009). Resultatet viste at av 138 faktorer som påvirker læring, var kontakt og
interaksjon mellom lærere og elever den aller viktigste. Denne kontakten og interaksjonen går
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inn under skolens læringsmiljø, som er en sentral faktor i arbeidet med å sikre kvalitet i
utdanningen. Et sunt og inkluderende læringsmiljø og læreres kompetanse i klasseledelse øker
elever stimulering og motivasjon for læring (Norad, 2017). Denne studien av
utdanningssystemet i Somaliland vil derfor sette fokus på innholdet i utdanningen landet
forsyner. På den måten tar studien fatt i hovedutfordringen i forhold til utdanning og utvikling
i dag.

1.2 Bakgrunn for problemstillingen
Jeg er en utdanningsentusiast, og forholdet mellom utdanning og utvikling er for meg den
hellige gral. Interessen for denne sammenhengen har vokst fram av ulike årsaker, deriblant
gjennom egne studier og erfaringer. I barndommen tilbragte jeg noen sommerferier i
Somaliland. Som barn handlet det om å tilbringe tid med besteforeldre og andre
familiemedlemmer. Som voksen ble jeg imidlertid oppmerksom på et annet aspekt ved landet:
massiv ekspansjonen i utdanningssektoren og skillet mellom utdannede og ikke utdannede
mennesker. Utdannede mennesker var de som fikk jobb og som hjalp familie og slektninger.
De hadde status i samfunnet. Dette var en kontrast til Norge, til det jeg kjente til. Hver familie
satset på å utdanne barna sine, om ikke alle, så i alle fall noen. Mange tok inn barn fra
slektninger som bodde på landsbygda for å gi dem skolegang. De satset på å få noen i hver
kjernefamilie inn til byen og utdanne dem, slik at de senere kunne hjelpe sin egen
kjernefamilie. På denne måten ble «byrden» fordelt. Dette var mitt første møte med forholdet
mellom utdanning og utvikling.
Sommeren 2016 fikk jeg praktikantstilling i Redd Barna i Hargeisa. Her jobbet jeg med
overvåking og evaluering av prosjekter i landet. Mange av prosjektene gikk på forsyningen av
formell og alternativ utdanning til marginaliserte og vanskeligstilte grupper i landet. Dette var
første gang jeg fikk et profesjonelt innblikk i utdanningssektoren i Somaliland. I Hargeisa var
det en massiv økning av privatdrevne skoler. Disse skolebyggene var innbydende i
motsetning til de offentlige skolebyggene som så ut som de alltid hadde gjort. Jeg ble
overrasket over utviklingen som hadde skjedd de fire årene jeg hadde vært borte. Spørsmålet
om forskjell på kvaliteten i utdanningen mellom disse skolene kom derfor naturlig. Vel
hjemme i Oslo startet jeg høsten 2016 på masterprogrammet i samfunnsgeografi ved UiO. Det
føltes naturlig å fortsette på det jeg hadde jobbet med den sommeren, bare mer spesifikt om
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forskjeller på den private og offentlige utdanningssektoren. Den overordnede
problemstillingen for denne studien blir derfor:
1) Er det forskjell i læringsmiljøet på offentlige og private grunnskoler i Hargeisa?
Denne problemstillingen er bred, og kan inneholde mange aspekter som det ikke er mulig å ta
høyde for i en slik studie. Derfor har jeg valgt å snevre det inn til å fokusere på tre faktorer i
læringsmiljøet som direkte omhandler lærerens rolle; utfordringer lærere møter på i arbeidet
med å etablere gode læringsmiljø, deres klasseledelse og relasjon til elever. Jeg har også valgt
ut to skoler i Hargeisa, Noradin og Gacmadheere, som caser. Noradin er en privat grunnskole
og Gacmadheere er en offentlig skole. Begge skolene er populære for hver sin sektor.
Hovedproblemstillingen er konkretisert gjennom tre forskningsspørsmål. Det første
forskningsspørsmålet handler om utfordringer i det fysiske og psykososiale læringsmiljøet og
hvordan disse kan håndteres. Jeg fokuserer på de utfordringene og løsningsforslagene som
lærere selv påpekte:
a) Hvilke utfordringer møter lærere i deres arbeid med å etablere et godt læringsmiljø
og hvordan kan disse håndteres?
Det andre forskningsspørsmålet skal besvare hvordan lærere utøver klasseledelse og hvilke
lederstrategier de benytter:
b) Hvordan kommer bruken av klasseledelse til uttrykk i Noradin og Gacmadheere?
Det tredje forskningsspørsmålet har som mål å identifisere kjennetegn ved relasjonen mellom
lærere og elever. Her legger jeg til grunn lærernes egne beskrivelser av relasjonen, og de
faktorene de selv anser som essensielle i en slik relasjon:
c) Hvordan karakteriserer lærere i Noradin og Gacmadheere sin relasjon til elever?
Forskningsspørsmålene besvares gjennom kvalitativ forskning hvor jeg sammenligner de to
valgte skolene. Jeg har valgt å la meg inspirere av et sosiokulturelt læringsperspektiv, samt
teorier som omhandler læringsmiljø. Videre i dette kapitlet skal jeg gi en kort innføring i
utdanningssektoren i Somaliland før oppgavens struktur presenteres.
Jeg har valgt å ikke oppgi intervjutidspunktet fortløpende i teksten, da det viste seg å bli
rotete. Vedlegg I inneholder derfor en presentasjon av informantene med intervju tidspunkt.
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Somaliland
Regionen Somaliland i dag består av har vært hjemmet til en av de tidligste pastorale
sivilisasjonene som er kjent på Afrikas horn. For mer enn to tiår siden erklærte den militante
gruppen Somali National Movement (SNM) det
nordvestlige området av Somalia selvstendig. Den
selverklærte republikken ligger på Afrikas horn, og
er det mange (Hoehne, 2006; Roethke, 2011) kaller
en de facto stat. Kronologisk framstilt er landets
politiske historie preget av kolonisering,
uavhengighet, diktaturstyre og uavhengighet igjen
(Roethke, 2011). Fire dager etter selvstendighet fra
Britene i 1960, valgte de frivillig å forme den
somaliske republikken, sammen med daværende
Italiensk Somaliland (herunder Somalia).
Bakgrunnen for dette var et håp og et sterkt ønske
Figur 1: kart av Somaliland (Kaplan, 2008)

om å samle de fem territoriene (Somalia,

Somaliland, Djibouti, Ogaden og den nord-østlige provinsen av Kenya) bebodd av etniske
somaliere (Mohamed, 2017). Integrering av de to statene til en felles republikk viste seg
imidlertid å være en utfordrende prosess, og integrasjonen feilet. Etter mange år med interne
konflikter brøt det ut en borgerkrig i 1988, og tre år senere, i 1991, tok SNM kontroll over
Somalilands gamle territorium fra tiden under det britiske protektoratet (Roethke, 2011).
I «Crises of Identity in a Hybrid Polity: The Case of Somaliland» (2017) tar forfatteren Ali
Noor Mohamed opp viktigheten av en egen nasjonal identitet for befolkningen i Somaliland.
Begrepet «Somalilander» er vanlig brukt av lokalbefolkningen, og refererer til deres nasjonale
identitet (Hoehne, 2006). Generelt deler det somaliske samfunnet deres medlemmer inn i
ulike klaner, som er en gruppe mennesker definert av slektsbånd. Klantilhørigheten står veldig
sterkt, og din identitet er nesten
utelukkende basert på din

Isaaq

Dir

Daarood

klantilhørighet. Majoriteten av
befolkningen i Somaliland tilhører

Habar Toljeclo

Habar
Magaado

Isse

Gadabuursi

Warsangeli

Dhulbahante

Isaaq-klanen, men det finnes også en
minoritet som tilhører klanene Dir og

Figur 2: grov inndeling av hovedklanene i Somaliland. Hver av disse klanene er
inndelt i mange underklaner
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Daarood. Som figur 2. viser, er dette hovedklaner, som igjen omfatter mange underklaner. Det
er viktig å merke seg at dette er en veldig grov inndeling av klanene i landet, og det finnes
mange andre minoritetsklaner som er bosatt i området (Mohamed, 2017).

1.2.1 Utdanningssystemet
Årrekker med krig og konflikt har etterlatt seg en utdanningssektor som er fysisk og
institusjonelt ødelagt. Selv før borgerkrigen i 1988 stagnerte utviklingen i utdanningssektoren
i Somaliland som et resultat av manglende investeringer. I følge en UNESCO rapport
(UNESCO 1991, ref. i Bekalo, Brophy & Welford, 2003) var innmeldingsraten på skolene en
av de laveste i verden, til og med sammenlignet med andre land i Sub-Sahara Afrika.
Somaliland var marginalisert i forhold til utdanning. Grunnskole var det høyeste
utdanningsnivået som var tilgjengelig i landet, da alle nye utdanningsinstitusjoner ble etablert
i Somalia. Mange barnefamilier hadde ikke en reell mulighet til å benytte seg av
utdanningstilbudene som var etablert; de hadde ikke råd til å sende barna til andre byer for
videregående og høyere utdanning. De som faktisk fikk muligheten til å fullføre studier ble
ansatt som lærere på skoler i Somalia istedenfor å bli sendt tilbake til deres samfunn. Den
gjenværende populasjonen i skolealder fikk lærere som ikke hadde kjennskap til
utdanningssystemet i Somaliland, som var sterkt påvirket av det britiske skolesystemet, i
tillegg til å ikke ha kjennskap til engelskspråket. Da borgerkrigen brøt løs, ble lærere og den
utdannede eliten tvunget på flukt ut av landet. I kjølevannet av krigen var det derfor få skoler
og enda færre lærere. Som et resultat av disse faktorene forble en stor del av befolkningen
analfabeter, noe som har ført til en nedgang i kvaliteten på utdanningen (Bekalo et. al., 2003).
I etterkrigstiden var uformelle koranskoler, som lokalt er referert til som «malcaamad», den
eneste tilgjengelige formen for grunnleggende utdanning (Morah, 2000). Over 90% av
skolene som eksisterte i forkant av borgerkrigen var helt ødelagt eller hadde store skader.
Derfor opphørte det meste av formell og moderne utdanning, og de første årene som fulgte
overtok uformelle koranskoler ansvaret for utdanning. Som følge av denne kollapsen i
utdanningssystemet var det privatpersoner og selskaper som fylte det vakuumet som oppstod
(Bekalo et. al. 2003). Dette har ført til at den private sektoren, fra 1991, har styrket sin
posisjon i utdanningssektoren. I dag har Maroodi-Jeex regionen høyest innmeldingsrate i
private grunnskoler, spesielt i Hargeisa. Dette betyr ikke at det er flere private enn offentlige
skoler i hovedstaden, men at de har større elevmasse. I takt med ekspansjonen av den private
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sektoren har staten gjort mange forsøk på å gjenopprette det kollapsede utdanningssystemet.
En av informantene forklarte at landet har om lag 1200 grunnskoler, hvorav 200 av dem er
private (informant 22). I Hargeisa er det om lag 100 private grunnskoler, med en elevmasse
på rundt 80.000. De resterende skolene er offentlige, men med en betydelig mindre
elevmasse.
Utdanningssystemet består av førskole, grunnskole, integrerte koranskoler, alternativ
grunnskole, videregående skole, og høyere utdanning. Grunnskolen er på åtte år, og
videregående på fire år. De integrerte koranskolene, er på likt nivå som grunnskolen og følger
det samme pensumet, i tillegg til å ha koranopplæring som et ekstra fag. Den alternative
grunnskoleutdanningen er tilegnet barn i rurale områder, og er tilpasset deres behov for
spesifikk kunnskap. Derfor har de eget pensum, men det er komplementært med vanlig
grunnskoleutdanning (MOEHE, 2015).
Somaliland administrerer utdanningen gjennom ulike komiteer deriblant en nasjonal
eksamineringskomite, senter for pensumutvikling og sekretariatet for kvalitetssikring og
evaluering (herunder kontrollkomiteen). For denne studien er kontrollkomiteen den viktigste
komiteen fordi den har ansvaret for å forbedre utdanningens kvalitet og relevans.
Kontrollkomiteen er inndelt i en regional og nasjonal komite. Jeg var i kontakt med den
regionale komiteen som har ansvaret for Maroodi-jeex. De gjennomfører evalueringer på
offentlige skoler gjennom observasjon, både ukentlig og månedlig. Komiteen evaluerer
lærernes undervisningsmetoder, klasseledelse og forberedelse til timen. Alle lærere skal
gjennom en slik evaluering flere ganger i året, og både skoleledelsen og lærerne få
tilbakemelding på forbedringstiltak. Det er også deres oppgave å videreformidle eventuelle
klager og misnøye til departementet. Formålet er å fungere som bindeleddet mellom lærere,
skoleledelsen og utdanningsdepartementet.
Grunnskole og videregående utdanning i Somaliland er ikke en lovfestet rett. Dette betyr at
foreldre avgjør når, hvor lenge og om barna deres i det hele tatt skal få skolegang. Av den
grunn er det ulike synspunkter tilknyttet viktigheten av utdanning; på den ene siden er det de
som mener at utdanning gir prestisje og personlig og økonomisk utvikling (feltnotater,
16.11.2017). Bekalo et. al. (2003) bekrefter dette i sin studie av tilgangen til utdanning i
Somaliland, da de fant at majoriteten av befolkningen viser stor respekt for utdannede folk.
Mange av deres respondenter gikk så langt som å karakterisere utdannede som «lightness» og
ikke-utdannede som «darkness». Dette samsvarer med det somaliske ordtaket «Aqoon la’aan
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waa iftiin la’aan», som bokstavelig talt er oversatt som «uten utdanning er uten lys». I denne
sammenhengen er «lys» kunnskap, integritet og personlig utvikling: «You see educated
people are full of knowledge, their brains are full of knowledge. Uneducated people have an
empty brain, brain without knowledge are empty like a new born baby» (Bekalo et. al.,
2003:466).
På den andre siden er det de som til en viss grad deler synspunktet ovenfor, men legger større
vekt på den sosiokulturelle dimensjonen ved utdannelse (feltnotater, 16.11.17). Dette
synspunktet er tilknyttet stereotypiske skiller mellom kjønnene, da de anser utdannelse av
gutter som viktigere enn utdannelse av jenter. Mange av informantene prøvde å overbevise
meg om at disse holdningen var forsvunnet, i hvert fall fra storbyene, men allerede i
praktikantstillingen i Redd Barna fikk jeg inntrykk av at dette ikke stemte. Informant 18
forklarte at han hadde møtt mange foreldre, spesielt mødre, som var av denne oppfatningen.
Hvis ikke jentene presterte bra på skolen var de ikke villig til å investere i utdanningen deres.
Informant 22 utdypet dette med å påpeke at landet fortsatt er preget av stor grad av
analfabetisme. Av den grunn er det fortsatt mange som ikke forstår de mulighetene utdanning
kan føre til. Bekalo et. al. (2003) er enige i denne informantens påstand. I følge denne
diskursen gir jenters utdanning ingen økonomisk avkastning. Foreldre er ikke villig til å
investere i dem fordi det ikke vil gagne dem i fremtiden. Jenter kommer til å gifte seg og ta
med seg kunnskapen fra deres familie og til sin kommende svigerfamilie. Dessuten er jenter
sett på som en stor ressurs hjemme med ansvar for den daglige driften av husholdningen.
Somaliland er fortsatt et tradisjonelt samfunn, og disse husholdningspliktene kan ikke utføres
av gutter. Det er tilknyttet skam og det er fremmed. Dette gjør at jenters utdanning er ansett
som mindre attraktivt sammenlignet med gutters (Informant 1, 18, Bekalo et. al., 2003). Det
faktumet at det er færre jenter i private grunnskoler enn gutter belyser dette argumentet
ytterligere. Det kan ha noe med at foreldre er mer villig til å betale skolepengene for deres
gutter enn jenter (MOEHE,2015).

1.2.2 Gratis grunnskoleutdanning for alle
I et forsøk på å forplikte seg til å støtte utviklingen i utdanningssektoren vedtok regjeringen å
innføre gratis grunnskoleutdanning for alle i 2011. Dette var et stort skritt å ta for en regjering
som var og fortsatt er preget av begrensninger i forhold til finansiering og menneskelig kapital
(Ali, 2014). Innføringen av gratis grunnskoleutdanning har bidratt til en positiv utvikling som
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er synlig på alle nivåer i utdanningsløpet. For det første har det blitt bygd mange flere skoler
for å kunne dekke det økende behovet. Dette betyr også at innmeldingsraten både for gutter
og jenter har økt. Denne økningen er tydelig i alle Somalilands regioner, til og med
marginaliserte regioner som Sahil. For det andre så har det vært en økning i rekruttering og
opplæring av lærere. Dette for å kunne forbedre lærer-elev raten, som forandret seg fra å være
49:1 i 2007 til 29:1 i 2013 (MOEHE,2015).
Det er imidlertid viktig å huske at de positive trendene kan være misledende da de ikke sier
noe om kvaliteten på det elevene faktisk lærer. Det er ikke blitt gjennomført evalueringer som
måler dette. Mange er av den oppfatningen at innføringen av gratis grunnskoleutdanning for
alle har en negativ innvirkning på utdanningen i landet (informant 22). Informantene i denne
studien delte dette synet. Lærere er nøkkelordet her; de offentlige skolene har ikke råd til å
beholde lærerne sine. Skolepengene elevene månedlig betalte pleide å bli brukt til å lønne
lærerne. Det er ikke alle lærere som står registrert på lønningssystemet til
utdanningsdepartementet, og for disse er dette den eneste lønna de får. For de som står
registrert i lønningssystemet er dette et tillegg som de har behov for. Lønna fra departementet
er kun på US. 80 dollar (informant 18). Dette resulterte i at den private skolesektor overtok de
fleste kvalifiserte og erfarne lærere. I motsetning til offentlige skoler tilbyr de
konkurransedyktig lønn og relativt gode arbeidsforhold. Dette førte til kvalitetssenkning og
økt mistillit til den offentlige skolesektoren fra befolkningen. Den private skolesektoren
blomstret på bakgrunn av denne mistilliten, da alle som har råd til å betale skolepengene
sender barna sine på privatskoler (informant 22, 23). Den offentlige skolesektoren står igjen
med lærer som er ulønnet og ufaglærte, hovedsakelig kun med videregående utdanning (Ali,
2014). Mukhtar (2012) hevder derfor at innføringen av denne politikken har ført til at det har
oppstått ulikheter i kvaliteten på utdanningen som forsynes i privat og offentlig skolesektor,
spesielt i Hargeisa. I tillegg viste de nasjonale eksamensresultatene for skoleåret 2016/2017 at
elever i offentlig skole i Hargeisa gjorde det betydelig dårligere enn elever i private skoler. Av
den grunn har dette vært et hett diskusjonstema i høst, med fokus på årsakene til denne
trenden.
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1.3 Oppgavens oppbygging
Kapitel en gir en introduksjon til oppgavens problemstillinger og min motivasjon for å
gjennomføre denne studien. Den gir også innsikt i forholdet mellom utdanning og utvikling,
samt en kort innføring i Somalilands historie og samfunnsstruktur. Dette for å plassere casene
mine i en kontekst. Kapitlet avsluttes med en gjennomgang av utdanningssektoren i landet, og
ulike diskurser tilknyttet utdanning
Kapitel to introduserer teorien brukt i denne studien. I og med at oppgavens fokus er på
innholdet i utdanningen er det naturlig å trekke på læringsteori og spesielt teorier som
vektlegger læringsmiljø. Vygotskys sosiokulturelle perspektiv påpeker viktigheten av
kulturell forståelse og kontekst i læringssituasjoner. Læringsmiljøet operasjonaliseres også
slik at det begrenses til faktorene som er i fokus i denne studien. Ulike typer klasseledelse og
maktbaser lærere har, samt faktorer som er viktig i en god lærer-elev-relasjon redegjøres for.
Det er faktorene lærerne selv påpekte som essensielle i en slik relasjon som vektlegges.
Kapitel tre gir innblikk i metodene som er brukt i datainnsamlingsprosessen for studien.
Kapitlet redegjør for valg som er gjort både før, under og etter feltarbeidet i Hargeisa. Den gir
også innblikk i hvordan datamaterialet er kodet og kategorisert.
Kapitel fire er første analysekapitel. Det har som mål å beskrive utfordringer tilknyttet det
fysiske og psykososiale læringsmiljøet på begge skoler. Den skal også beskrive og diskuterer
implementeringen av tre strategier for å håndtere disse utfordringene.
Kapitel fem er andre analysekapitel. Her skal det legges frem hvordan læreres klasseledelse
kommer til uttrykk på skolene. Fokuset er på ulike lederstiler, på hvordan lærere håndterer
problematferd, bruken av regler og retningslinjer og skolenes evne til å tilpasse
undervisningen.
Kapitel seks er det tredje analysekapitlet. Dette kapitlet har som mål å besvare det siste
forskningsspørsmålet om relasjonen mellom lærer og elev på skolene. Lærerne valgte ut noen
faktorer som var viktige for dem i deres relasjon deriblant tillitt, tilgjengelighet, pedagogisk
nærhet og konkurranse.
Kapitel syv oppsummerer hovedfunnene i denne studien, og gir en konklusjon som svarer på
den overordnede problemstillingen.
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2 Teori
Læring er langt mer enn det som skjer i hodet til enkeltelever; det har med deres omgivelser i
vid forstand å gjøre. Derfor skjer læring i relasjoner mellom mennesker. Det skjer gjennom
deltagelse og gjennom samspill mellom deltagerne. Språk og kommunikasjon er en sentral del
av læringsprosessen, og balansen mellom det individuelle og det sosiale er et kritisk aspekt
ved alle læringsmiljø (Dysthe, 2001).
Det er mange ulike læringsteorier som egner seg til å belyse læringsmiljøet og lærerens
betydning for et godt læringsmiljø. På slutten av 70- og 80-tallet begynte interessen for å lete
etter en måte å inkludere kontekst, spesielt kulturell kontekst, i studier av hvordan mennesket
utvikler seg, lærer og handler. Dette var en inspirasjon og et alternativ til alle som var lei den
tradisjonelle pedagogiske teorien og praksisen. Blant forskerne var det Lev Vygotsky som
fikk mest å si, med sitt sosiokulturelle perspektiv. Derfor har jeg valgt å ta utgangspunkt i
dette læringsperspektivet. Den inneholder mange elementer som er nødvendig for å etablere et
godt læringsmiljø (Greeno, Collins & Resnick, 1996).
Den første delen av kapitlet skal handle om sentrale trekk ved det sosiokulturelle
læringsperspektivet. Herunder blir det forklart hvilken innvirkning kulturell og historisk
kontekst har på læring, og bruken av mediering i undervisningen. Språket er en slik
medierende hjelper, og jeg skal redegjøre for bruken av språket som en redskap til å forstå seg
selv og andre. Deretter skal jeg redegjøre for teorien om den proksimale utviklingssonen, og
hvordan undervisning i denne sonen kan hjelpe eleven i å nå sitt fulle utviklingspotensial.
Den andre delen av kapitlet skal redegjøre for konseptet læringsmiljø, og hva som
kjennetegner et godt og inkluderende læringsmiljø. Deretter skal jeg redegjøre for lærerrollen.
Herunder fokuserer jeg på ulike lederpraksiser, og lærerens utøvelse av ulike maktbaser
overfor elevene. Avslutningsvis skal jeg gi en innføring i faktorer som er essensielle i
etableringen av en positiv og støttende lærer-elev-relasjon.

11

2.1 Sosiokulturelt læringsperspektiv
Det sosiokulturelle læringsperspektivet bygger på et konstruktivistisk syn på læring, men
legger avgjørende vekt på at kunnskap blir produsert gjennom samhandling og i en kontekst,
og ikke primært gjennom individuelle prosesser. Med andre ord eksisterer aldri kunnskap i et
vakuum, den er alltid situert; det vil si at den alltid er en del av en historisk og kulturell
kontekst. Interaksjon og samarbeid er grunnleggende elementer for læring, men også et
positivt element i læringsmiljøet (Dysthe, 2001).
Begrepet kontekst er tilknyttet ulike betydninger. Dewey brukte «situation» på en måte som
samsvarte med sosiokulturell forståelse av kontekst: «I det verkelege livet finst det aldri
isolerte enkeltobjekt eller enkelthendingar; ein ting eller ei hending er alltid ein spesiell del,
fase eller side ved ei omgivande opplevd verd» (Dewey, 1938:67, ref. i Dysthe, 2001:43).
Svært ofte blir dette begrepet i pedagogiske sammenhenger framstilt som en rekke
konsentriske sirkler rundt eleven, og det blir framstilt lag på lag med kontekster. Det som er
karakteristisk for sosiokulturell forståelse er at alle disse lagene er vevd sammen, hvor
læringen inngår i selve veven. Kontekst er altså i denne sammenhengen mer omfattende del
av det interaktive systemet eleven er en integrert del av. Det er spesielt læringskonteksten som
er fokusert på, som for eksempel å vektlegge autentiske aktiviteter på skolen. Spørsmålet er så
hva man legger i autentiske aktiviteter; er det det å skape et læringsmiljø som ligner mest
mulig på samfunnet utenfor, eller er det det å forberede elever på å lære igjennom hele livet?
(Putnam & Borko, 2000).
Det sosiokulturelle perspektivet ser også på læring som grunnleggende sosial. I
læringssammenhenger får sosial to betydninger; den ene fokuserer på den historiske og
kulturelle sammenhengen som nevnt ovenfor, og den andre på relasjoner og interaksjoner
mellom mennesker (Dysthe, 2001). I følge Säljö (2000) har ikke kunnskap og ferdigheter
utspring i hjernen som biologisk fenomen, selv om den er en komponent av det som gjør
avansert læring mulig. Kunnskap og ferdigheter kommer istedenfor fra instinkter og
handlingsmønstre som har blitt bygd opp over lang historisk tid i et samfunn, og som vi får ta
del i igjennom interaksjon med andre mennesker. Elever tar del i mange ulike diskurssamfunn
hvor klasserommet bare er et av dem. Det er her elevene finner de kognitive redskapene,
ideene, teoriene og begrepene som de approprierer gjennom sitt personlige strev for å skape
mening av deres opplevelser (Putnam & Borko, 2000). Det å lære seg å delta i diskursene og
praksisene i sine ulike fellesskap er derfor en del av det å lære (Dysthe, 2001).
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Læring er også distribuert mellom mennesker innenfor et fellesskap. Det er ikke bare noe
enkeltindividet eier, men noe som er fordelt og strekt utover til andre personer, både fysisk og
symbolsk (Dysthe, 2001). Alle mennesker innenfor et bestemt fellesskap er dyktige på ulike
ting som alle er nødvendige for en helhetlig forståelse. Ved å utnytte den distribuerte
kunnskapen blir en ny kunnskap skapt (Brown, 2000).
Ett av de nyere begrepene som Vygotsky brakte inn i pedagogisk tenkning er mediering eller
formidling, som er grunnleggende for alle høyere psykologiske prosesser (Imsen, 2014).
Mediering blir brukt om all type støtte i læringsprosessen, enten det er av personer eller
redskaper i vid forstand. Å kombinere redskaper og personer skaper helt nye og utvidet
kognitive og praktiske oppgaver (Dysthe, 2001). Et praktisk eksempel på en slik kombinasjon
er stavhopperen som utvider sin kapasitet enormt ved bruk av den fysiske redskapen, og
hvordan forbedring av stavkvaliteten øker prestasjonspotensialet (Wertsch, 1991). I et
sosiokulturelt læringsperspektiv betyr redskaper eller verktøy de intellektuelle og praktiske
ressursene som vi har tilgang til, og som vi bruker for å forstå omverdenen og handler ut i fra.
De inneholder og bygger på erfaringer og innsikt fra tidligere generasjoner, og ved bruk av
disse redskapene utnytter vi deres erfaringer. Redskap medierer læring også på mer selvsagte
måter, ved at fysiske redskaper som for eksempel bøker, blyanter og penner medierer
organisering, lagrer og videreutvikler innhold i tekster og egne tanker. Men dette
læringsperspektivet er ute etter de mer kompliserte samspillene mellom redskaper og den som
lærer, og bruken av disse redskapene i en sosiokulturell og historisk kontekst (Dysthe, 2001).
Vygotsky (1978) gjorde det imidlertid klart at det kun var voksne, eller en person som kan
mer, som kunne fungere som medierende hjelper for eleven. Det hjelper ikke at to elever sitter
sammen og famler seg fram til løsning i fellesskap, da det blir sosial konstruktivisme og ikke
mediering. På denne måten støtter denne teorien opp under bruk av «gammeldags
tavleundervisning» (Imsen, 2014), hvor læreren står fremst og forklarer eller gjennomgår
pensum for elver enten enkeltvis eller i en samlet gruppe. Det er imidlertid en betingelse
tilknyttet dette, nemlig at det skal foreligge et tankesamarbeid mellom lærer og eleven. Med
andre ord må læreren fatte elevenes nivå, og kunne tenke seg inn i elevenes tankeverden
(Bråten, 1996).
I alle disse prosessene er kommunikasjon mellom mennesker helt sentral. Mediering gjennom
språk hjelper individet til å kontrollere egne handlinger, og dermed blir språket viktig
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hjelpemiddel for den selvstendige tenkningen (Imsen, 2014), og menneskets viktigste redskap
(Dysthe, 2001).

2.1.1 Språket – menneskets viktigste redskap
«Hvert ord vi bruker, er fylt med ekko av stemmene til tidligere brukere» (Dysthe, 2001:48)

Et av de klassiske filosofiske spørsmålene gjennom tidene handler om hva språk er, og
hvordan vi skal forstå bruken av språket. Et vanlig syn på språk er at det gir et nøytralt bilde
av virkeligheten, noe som ikke samsvarer med det sosiokulturelle synet. Tvert imot innebærer
hvert språklige fremstillinger holdninger og vurderinger som plasserer oss i en kulturell og
historisk tradisjon (Dysthe, 2001). Den tankevekkende metafor ovenfor, er en passende
beskrivelse av det sosiokulturelle synet på språket. Samtidig er språket et kollektivt,
interaktivt og individuelt sosiokulturell redskap og derfor kan det fungere som en link mellom
kultur, interaksjon og individets tanker (Säljö, 2000). Med andre ord er det å lære seg å
kommunisere, det samme som å bli et sosiokulturelt vesen; det gir oss tilgang til et kulturelt
mangfold som stadig utvider seg fra den innerste familiesirkelen til de mange ulike
kontekstene som vi etter hvert blir en del av. Innenfor disse ulike diskurssamfunnene lærer vi
å bruke språket til å påvirke andre og vi former både oss selv og andre gjennom
kommunikasjon (Dysthe, 2001).
Som sagt var Vygotsky spesielt opptatt av hvordan språket medierer verden for oss, og av
forholdet mellom språk og tenkning (Dysthe, 2001). Det er først og fremst talespråket han
referere til. Vygotsky understreker språkets doble funksjon gjennom sin påstand om at alle
høyere funksjoner i et barns utvikling oppstår på to plan; et sosialt plan til å kommunisere
med, og en «egosentrisk» indre tale som grunnlag for tanker (Vygotsky, 1978). I førskolealder
har denne egosentriske talen utviklet seg til en taus indre tale, og det er disse indre
monologene som er tilgjengelige for «privat» introspeksjon og kontroll. De er også
grunnlaget for selvrefleksjon og bevissthet, det gjør at individet kan reflektere over seg selv
(Barnes, 1978). Etter hvert som barn forstår at det er forskjell på det å snakke med seg selv og
snakke med andre, erstattes den egosentriske talen av tenkning. En praktisk-pedagogisk
anvendelse av dette vil være å stimulere førskolebarnas egosentriske tale ved å la det snakke
høyt med seg selv og stimulere deres ordforråd (Vejleskov, 1972). Det vil være det beste
utgangspunktet for utvikling av logisk og abstrakt tenkning. Språket blir på denne måten en

14

nødvendig forutsetning for hvordan en tenker, og hvordan en skal oppfatte verden (Imsen,
2014).

2.1.2 Den nærmeste utviklingssonen
Den proksimale utviklingssonen, også kalt den nærmeste utviklingssonen, er et annet viktig
poeng i Vygotskys læringsperspektiv, og er av stor pedagogisk interesse. Siden utviklingen
løper fra det sosiale til det individuelle, er barnet i stand til å utføre handlinger i samspill med
andre før det er i stand til å utføre det alene. Slik blir voksne en slags medierende hjelper
overfor barnet, ved å forklare eller vise hvordan ting skal gjøres. Det er forskjellen mellom
disse to evnenivåene, altså det barnet klarer å gjøre på egenhånd og det den trenger hjelp og
støtte til, som kalles den proksimale utviklingssonen (Bråten, 1996). I denne sonen ligger det
funksjoner som er i utvikling, og det som er i den nærmeste utviklingssonen i dag, kan bli det
virkelige utviklingsnivået i morgen (Vygotsky, 1978). På den ene siden skal lærere stimulere
barnet til å arbeide aktivt sammen med andre, og på den andre siden skal de gi hjelp og støtte
på barnets vaklende vei mot å klare oppgaven på egen hånd. Den pedagogiske utfordringen
ligger her (Imsen, 2014).
Teorien om den proksimale utviklingssonen signaliserer at alle har et potensial til å utvikle
seg. Dette er noe av bakgrunnen for at kommunikasjonsorientert pedagogikk har fått så stor
oppmerksomhet de siste tiårene. Det vektlegges i større grad at elevene skal samarbeide om
skolearbeid og hjemmeoppgaver. Den har også påvirket måten vi evaluerer elevenes evner på.
Diagnostisering basert på Vygotskys prinsipp undersøker både hva eleven kan utføre alene og
hva det er i stand til å utføre når hjelpen er til stede. Altså har den både en statisk og en
dynamisk del. Den proksimale utviklingssonen er noe barnet deler med læreren, det er ikke
noe den «har» alene. Størrelsen vil derfor kunne variere avhengig av læreren og hva slags
materiell det arbeides med (Imsen, 2014).
I amerikansk pedagogikk benyttes Jerome Bruners begrepet «scaffolding» (heretter støttende
undervisning eller stillasbygging) om undervisning i den proksimale utviklingssonen.
Begrepet går ut på at eleven skal få støttende inngrep av voksne som er omvendt relatert til
deres kompetansenivå. Jo større utfordringer eleven har med å få til oppgaven, desto mer
hjelp, veiledning og støtte må eleven få. Jo større kompetanse eleven har i forhold til
oppgaven, desto mindre hjelp er nødvendig å gi. Dermed kan elever få utfordrende
skoleoppgaver, samtidig som læreren gir dem det lille ekstra «dyttet» de trenger for å nå sitt
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potensiale utviklingsnivå. Støttende undervisning kan plasseres i sosiokulturelt
læringsperspektiv fordi den også tar stilling til lærerens rolle, som er å hjelpe elevene med å
tilegne seg de kulturelle verdiene som råder utenfor klasserommet (Rogoff & Wertsch, 1984).
I følge Dysthe (2001) er metaforen stillasbygging en grei nok beskrivelse av forholdet mellom
lærer og elev, men hvor godt bilde det gir av forholdet mellom undervisning, læring og
utvikling slik det er framstilt hos Vygotsky kan diskuteres. Alle som skal lære trenger støtte,
men stillasmetaforen toner ned og tilslører et vesentlig poeng; nemlig det at det ligger et sterkt
element av utfordring i undervisning som skal ligge i forkant av utviklingen. Undervisning
skal ikke rette seg mot det som er oppnådd eller avsluttet, men mot det som er i utvikling.
Læring som er orientert mot utviklingsnivå som alt er nådd, henger etter denne prosessen og
er ineffektiv med tanke på den generelle utviklingen til eleven. Derfor gir forestillingen om
den nærmeste utviklingssonen oss en mulighet til å fremme et nytt slagord: «den eneste gode
undervisningen er den som ligger i forkant av utviklingen» (Vygotsky, 1978:89). Dette fordi
den da vekker til live de funksjonene i den proksimale utviklingssonen som er i ferd med å
modnes. Undervisningen skal trekke utviklingen med seg (Wertsch, 1985).
Teorien om den proksimale utviklingssonen støtter opp under prinsippet om tilpasset
opplæring, og gir det en sentral plass i elevens intellektuelle utvikling. I praktisk pedagogikk
betyr dette at det er elevenes potensial som er utgangspunktet for god undervisning slik at
elevene får det optimale utviklingsforholdet (Dysthe, 2001). Det dukker imidlertid opp et
spørsmål om hva det vil si å tilpasse undervisning til elevers forutsetning, og ikke minst
hvorvidt «lista» skal legges til den indre eller ytre grensen (Imsen, 2014). I følge Vygotsky
(1962) skal undervisningen legges på et nivå som er i område hvor eleven har mulighet til å
beherske. Dette er en fin balansegang, selv om det aldri kan bli full parallellitet mellom
undervisningsforløpet og elevens utviklingsforløp:
Det kan godt hende at både tre og fire steg i undervisningen gir liten eller ingen
forståelse for eleven. Men så plutselig, med det femte steget, faller bitene på plass,
eleven har fattet det generelle prinsippet, og utviklingen gjør et lite sprang framover
(Imsen, 2014:195).

I analysen skal jeg bruke dette læringsperspektivet til å belyse viktigheten av den kulturelle
konteksten casene mine er i. Dette fordi mange av informantene jevnlig henviste til den
somaliske kulturen og rettferdiggjorde sine handlinger i henhold til den. I likhet med
Vygotsky mener Hattie (2009) at det kulturelle aspektet er av stor betydning for miljøet og
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læringen i klasserommet. Dette læringsperspektivet gir på denne måten verktøy som man kan
ta i bruk i analysen til å forstå noe av det som foregår inne i klasserommet. Det at det er fokus
på mediering og støttende undervisning – som faktisk er en essensiell del av læreres
klasseledelse – gjør også dette læringsperspektivet aktuelt å anvende. Av den grunn kan dette
fungere som et bakteppe for det som kommer i resten av kapitlet, og som inneholder sentrale
konsepter som er direkte knyttet til analysen.

2.2 Læringsmiljø
Begrepet læringsmiljø og læringsmiljøets betydning kan først og fremst relateres til forskning
og kunnskap om elevprestasjoner på skolen. De første modellene for læring var relativt enkle
modeller som fokuserte på sammenhengen mellom hva som ble puttet inn i undervisningen og
hvilke læringsutbytter som ble oppnådd. Elevenes forutsetning for læring, deres anlegg og de
materielle ressursene ble sett på som viktige faktorer for læringsutbytte. Dette i tillegg til
undervisningsmessige forhold som organisering, klarhet i målsettinger og bruk av ulike
arbeidsmåter (Ogden, 2004). Denne type modeller forklarte i liten grad prosessene som
foregikk i skolen. Parallelt med disse input-output modellene ble det også etablert relativ
enkle og instrumentalistiske undervisningsmodeller (tyler, 1949). De etablerte modellene
hadde imidlertid ikke nok forklaringskraft til å forklare forskjellene på læringsresultater på
ulike skoler. For å kunne forklare disse forskjellene oppstod det en økt bevissthet rundt
viktigheten av skolenes læringsmiljø. Perspektivet på hva som bidrar til gode resultater ble på
denne måten bredere enn bare å se på forhold ved undervisningen, og et sterkere fokus på
skolens indre liv oppstod. Dette har bidratt til en forståelse av at undervisningen og elevenes
prestasjoner både er et resultat av og har innflytelse på et godt læringsmiljø (Ogden, 2004).

2.2.1 Konseptualisering av læringsmiljøet
Et læringsmiljø består av ulike komponenter hvor de viktigste komponentene er de som er
tilstede i elevens læringssituasjon, både på skolen og i hjemmet. Lærere har særlig stor
betydning da de påvirker flere av komponentene gjennom sine valg. Elevene påvirker
læringsmiljøet ettersom de er en del av det. Samtidig blir deres læring, adferd, motivasjon og
selvoppfatning også påvirket av læringsmiljøet. På denne måten kan man si at det er et
interaktivt forhold mellom læringsmiljøet og elevene (Skaalvik & Skaalvik, 1996).
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Skolens læringsmiljø kan inndeles i to: det fysiske og det psykososiale miljøet. Skolens
fysiske miljø dreier seg om hvordan ute og inne områder er utformet. Det skal gi muligheter
for fysisk aktivitet og undervisningsrommene skal ha riktig temperatur, god ventilasjon og
gode lysforhold. Skolen skal ha en WC, sanitærrom og drikkevann med god kvalitet. Det er
skolelederen som har et særlig ansvar for å følge opp det fysiske læringsmiljøet, og skolene
skal bygges, planlegges og tilrettelegges slik at de fremmer trygghet, trivsel og læring hos
elevene. Det psykososiale læringsmiljøet handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg
mot hverandre. Det tar også for seg hvilke opplevelser og utvikling elevene får, både
personlig og sosialt gjennom ulike betingelser i læringsmiljøet. Alle ansatte på skolen er
pliktet til å sørge for at ingen elever blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, som for
eksempel mobbing, rasisme, diskriminering eller vold. Dette innebærer at lærere, både i sin
undervisning og ved andre møter, skal gi elevene anerkjennelse, støtte og oppmuntring.
Lærerne blir pålagt et stort ansvar, samtidig som elevene får sterke rettigheter relatert til deres
læringsmiljø (Nordahl, Ertesvåg, Gustavsen, Nergaard & Tveit, 2009).
Nordahl et. al. (2009:02) definerer læringsmiljø som følgende:
Med læringsmiljøet forstås de miljømessige faktorene i skolen som har innflytelse på
elevenes sosiale og faglige læring samt elevenes generelle situasjon i skolehverdagen.
Disse faktorene er i hovedsak relatert til vennskap og deltagelse i sosiale og faglige
fellesskap, relasjoner til medelever og lærere, klasseledelse, normer og regler, verdier,
forventninger til læring og det fysiske miljøet i skolen

I følge Thapa, Cohen, Guffey og Higgins-D'Alessandro (2013) er det et godt empirisk
grunnlag for å tro at skolens læringsmiljø har en påvirkning på elevers fysiske og psykiske
helse. De definerer læringsmiljøet som: «School climate is based on patterns of people’s
experiences of school life and reflects norms, goals, values, interpersonal relationships,
teaching and learning practices, and organizational structures» (Thapa et.al., 2013: 358).
Denne definisjonen er ulik Nordahl et. al. (2009) sin definisjon ovenfor, da den vektlegger
elevenes opplevelse av læringsmiljøet. Det vil si at opplevelsen av læringsmiljøet er subjektiv,
og selv om det oppleves som godt av lærere og de fleste elever i klassen, kan det for enkelte
oppleves som truende og lite stimulerende. Av den grunn er det viktig å huske at det er
elevens opplevelse av læringsmiljøet som har konsekvens for deres læring (Skaalvik &
Skaalvik, 1996).
Både Nordahl et. al. (2009) Og Thapa et. al. (2013) sine definisjoner er relativ brede, og
inneholder mange ulike faktorer. Figur 3 kan brukes som en avgrensning på læringsmiljøet.
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De fire sirklene med variabler rundt læringsmiljø sirkelen er ikke en direkte del av
læringsmiljøet, men forhold på skolen som har en innflytelse på det (Nordahl, 2005).

Undervisning

elev forutsetning

Læringsmiljø

Læringsutbytte

Ytre
rammefaktorer

Figur 3:Avgrensing og betingelser i læringsmiljøet (Nordahl et.al., 2009)

I denne modellen forstås undervisning som spesifikke fagdidaktiske og metodiske
tilnærminger. Det er bruken av mål, innhold og arbeidsmåter i de enkelte fagene.
Elevforutsetning inkluderer faktorer som blant annet elevenes intelligens og sosioøkonomiske
bakgrunn, ytre rammefaktorer er skolebygningen, lærerens formelle kompetanse, lærebøker
osv. og læringsutbytte, som er det elever klarer å tilegne seg av kunnskap. Så langt som det er
mulig burde begrepet læringsmiljø knyttes til forhold i skolen som skoleledere og lærere selv
har innflytelse på og kan påvirke (Nordahl, 2005).
Det sentrale spørsmålet er så hvilke faktorer læringsmiljøet inneholder. I mange ulike
modeller er det identifisert en rekke avgjørende variabler som læringsmiljøet må inneholde
for elevers faglige utbytte og sosiale utvikling (Stenhouse 1975; Goodlad 1984; Rutter 1983).
I disse modellene kommer viktigheten av det sosiale miljøet på skolen frem. Modellene
understreker også hvor vesentlig relasjonen mellom lærere og elever er, og ikke minst den
gjensidig faglige og sosiale påvirkningen fra medelever. Lærerens evne til å lede elevgrupper
og ha en klar struktur framstår også som en vesentlig variabel (Nordahl, 2005). Med bakgrunn
i disse forskningsmessige tilnærmingene, kan følgende forhold i skolen defineres som
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vesentlige faktorer i læringsmiljøet: Klasseledelse, relasjon mellom lærer og elev, relasjon
mellom elever, normer og regler, forventning til eleven og samarbeid mellom skole og hjem
(Nordahl. et. al., 2009).

2.2.2 Betydningen av et godt læringsmiljø
Et godt læringsmiljø bidrar til gode skolefaglige prestasjoner og god sosial kompetanse hos
elevene. Samtidig bidrar motiverte og velfungerende elever til å opprettholde et godt
læringsmiljø. Et slikt læringsmiljø sikrer elevene en skolehverdag som fremmer helse og
trivsel (Nordahl et. al. 2009).
Skaalvik & Skaalvik (1996) understreker at det å ivareta viktige behov hos elevene er et viktig
kriterium for et godt læringsmiljø. For å underbygge dette argumentet bruker de Maslows
behovspyramide som illustrasjon (se figur 4). Nederste trinnet i pyramiden er de fysiologiske
behovene bestående av mat, drikke, oksygen, søvn og hvile. Tilfredsstillelse av disse
behovene er nødvendig for å overleve, og derfor vil mangel på dem en av dominere elevenes
oppmerksomhet. Behovet for trygghet og sikkerhet komme så, og det består av behovet for
forutsigbarhet, orden og struktur. Dette behovet dominerer oppmerksomheten etter de
fysiologiske behovene hvis det ikke blir tilfredsstilt. For eksempel så vil en elev som er redd
for å bli slått av medelever etter skoletid mest sannsynlig ikke klare å konsentrere seg om
undervisningen som skjer i klasserommet. Behovet for tilhørighet og kjærlighet kommer
deretter, og her fokuserer man på at skolen skal prøve å skape et inkluderende sosialt
fellesskap. Øverst på mangelbehovene er behovet for positiv selvoppfatning, selvrespekt og
anerkjennelse. For å kunne tilfredsstille dette behovet krever det at elevene får oppgaver de
mestrer (tilpasset opplæring) og at de får anerkjennelse for det de har gjort.
Når alle de nevnte behovene er tilfredsstilt, vil en søke å utvikle sine ressurser, og da er vi
inne på de tre øverste behovene i pyramiden. Det er da nysgjerrigheten, kunnskapstrangen og
skapergleden blir vekket. Det er skolens oppgave å vise at aktivitetene og lærestoffet er
interessant og spennende, men også å kreve innsats for her kan utviklingen tenkes å gå i
mange retninger. Maslows teori har viktige pedagogiske implikasjoner, særlig forståelsen av
forholdet mellom mangelbehovene og vekstbehov. Elever som er sultne, utrygge eller har lav
selvakseptering vil ha lite energi og oppmerksomhet til overs for læringsarbeid på skolen.
Derfor er tilfredsstillelse av mangelbehovene i Maslows behovspyramide en viktig
forutsetning for utvikling av et godt læringsmiljø (Skaalvik & Skaalvik, 1996).
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selv
aktualisering

Estetiske
behov
Intellektuelle behov:
Utforsking, forståelse
Selvakseptering og anerkjennelse
Tilhørighet
Å bli akseptert, å få kjærlighet
Trygghet
Fysiologiske behov:
Mat, vann, varme

Figur 4:Maslows behovspyramide (modifisert etter Maslow 1970) (Skaalvik & Skaalvik, 1996)

Det er særlig to internasjonale studier som dokumenterer den sterke betydningen de ulike
betingelsene i læringsmiljøet har for elevenes læring. Den ene studien er en metaanalyse som
er gjennomført ved Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Analysen ble
gjennomført på oppdrag av det norske Kunnskapsdepartementet. Det grunnleggende
spørsmålet i denne studien var: «hvilken kompetanse hos lærere kan gjennom effektstudier
påvises å bidra til læring hos ungdom?». Rapporten er basert på 70 publiserte studier fra
effektforskning i hele verden omkring forholdet mellom læringsutbytte og lærernes
kompetanse. Det som hadde en effekt på elevers læring var deres relasjon til læreren, lærerens
kompetanse til å lede klassen, utvikle og overholde regler og ha fagdidaktiske kunnskaper.
Studien konkluderte med at to av tre funn var tilknyttet lærerens arbeid med skolens
læringsmiljø (Nordenbo, 2008).
Den andre studien er en svært omfattende studie gjennomført av professor John Hattie (2009)
kalt «Visible Learning». Den bygger på og oppsummerer 800 metaanalyser basert på 52 000
studier med mange millioner elever. Her understrekes det at betingelser tilknyttet skolenivå
og organisering har blitt tillagt overdreven betydning. Forhold som skolestørrelse,
skolebygninger og økonomi betyr alene svært lite for elevenes læringsutbytte. Det som utgjør
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den avgjørende forskjellen konkluderte Hattie med, er læreren. Han påpeke fire betingelser i
læringsmiljøet som er direkte knyttet til læreren, hvor to av betingelsene samsvarer med
konklusjonen fra studien ovenfor. Dette var relasjonen mellom lærer og elev og lærerens evne
til å lede klasser og håndheve regler. De to andre betingelsene var forventning og støtte til
elevene og relasjon mellom elever og læringskulturen blant unge. Foreldrenes støtte og
forventninger til egne barns skolegang var også en annen viktig faktor, men som ikke var
direkte knyttet til lærerrollen.

2.3 Lærerrollen
«En skulle vært bjørn om vinteren og lærer om sommeren» (Imsen, 2010:451)
Læreren er den enkeltfaktoren som har størst betydning for elevenes læringsmiljø (Marzano,
2003; Nordahl, 2002). Sitatet ovenfor er interessant fordi det sier noe om hva som er synlig i
folks bevissthet om læreryrket. Lærerorganisasjonene har brukt mye tid og energi på å
forklare for offentligheten at mye av lærernes arbeid ikke skjer bak kateteret; den ekstra
måneden med sommerferie (hvis den ennå finnes) arbeides faktisk opp gjennom lange
arbeidsuker ellers i året. Og den veska læreren bringer hjem er stappfull av stiloppgaver som
skal rettes og fagstoff som skal tilrettelegges. Det er likevel mange motiver som får lærere til
å velge dette såpass utsatte yrket. En fellesnevner er at det finnes verdier i læreryrket som gir
dyp personlig tilfredsstillelse (Imsen, 2010).
Rundt midten av 1800-tallet skrev den tyske pedagogen Adolph Diesterweg at læreren måtte
være i besittelse av «helsen og kraften til en germaner, skarpsinnet til en Lessing, sinnet til en
Hebel, begeistringen til Pestalozzi, klarheten til en Tillich, være så forberedt som en
Salzmann, ha kunnskap som en Leibniz, visdommen til en Sokrates og Jesu kjærlighet»
(Diesterweg, 1850:XII, ref. i Dahl, 2016). Med andre ord har læreryrket vært og fortsatt er
tilknyttet mange krav. Selv om 1800-tallets svulstige uttrykksmåte kan virke litt fjern, er ikke
kravene Diesterweg påpeker fult så fjerne da de er å finne både i forskning og i politiske
styringsdokumenter (Imsen, 2010).
Begrepet lærerrolle brukes på tre måter i litteraturen, som sosial posisjon, som karakteristisk
atferd i utøvelsen av yrket og som forventninger til arbeidet (Biddle, 1997). Mens den første
definisjonen handler om strukturelle kjennetegn ved lærere inkludert spørsmål om
rekruttering og status, henviser den andre til læreres praksis slik den blir definert innenfor
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klasserommet og skolen. Den siste definisjonen handler om forventninger og krav som stilles
lærere og lærerarbeidet, både fra lærerne selv, men også fra andre som for eksempel elever,
foreldre, rektor, politikere og samfunnet for øvrig. De tre måtene å bruke begrepet på
representerer ulike dimensjoner ved lærerrollen. Rollemangfold eller rollekonflikter er andre
aspekter ved rollebegrepet. De påpeker situasjoner hvor lærerens forventninger og de
forventningene som kommer utenifra enten samsvarer (rollemangfold), eller ikke samsvarer
(rollekonflikt) (Dahl, 2016).
Debatten om hva en god lærer er har lett for å låse seg fast i spørsmålet om det er den faglig
sterke læreren som er best, eller om det er læreren som har lest mest pedagogikk og som tar
mest hensyn til elevperspektivet i undervisningen. Selv om debatten er reell nok er denne
motsetningen konstruert, og har ingen støtte i forskning om lærere. Den gode læreren er en
person som kombinerer kunnskapsmessig driv med menneskelig varme i rett porsjon. Det er
ingen motsetning mellom «kunnskapslæreren» og «omsorgslæreren». Tvert imot må de
forenes for at det skal bli en god undervisning (Imsen, 2010). I følge en internasjonal studie
om lærerdyktighet gjennomført av Hopkins er elev- og utviklingsorientert og refleksjon
eksempler på trekk ved dyktige lærere (Ramsay & Oliver, 1995). Andre studier har vist at
gode lærere er de som viser omsorg overfor elevene, og som er opptatt av at de skal trives og
ha det bra på skolen. De gode lærerne har med andre ord en bevisst, strukturert plan bak
undervisningen, har evnen til å variere metodene og til å improvisere når det trengs. Dette i
tillegg til å vise medmenneskelighet og varme (Imsen, 2010).
Ved å reflektere over sin egen praksis og ta hensyn til hovedprinsippene for relasjonsutvikling
og klasseledelse i den daglige virksomheten på skolen, kan læreren videreutvikle sin
profesjonelle rolle. Sagt på en annen måte kan læreren bli en bedre lærer ved å ha et reflektert
forhold til disse kjerneområdene (Imsen, 2010). Lawrence Stenhouse har vært blant de som
har lagt stort fokus på læreres tenkning. For han var læreren hjørnesteinen i all
skolevirksomhet, og lærerens refleksjon var et redskap for endring. På lik linje som eleven
utvikler kunnskap gjennom handling og erfaring, utvikler læreren sin dyktighet ved å trekke
erfaringer ut fra sin egen praksis (Stenhouse,1975).

2.3.1 Kunsten å lede en klasse
Klasseledelse vil si å skape et klassemiljø der det er rimelig arbeidsro og elevene følger regler
og tar hensyn til hverandre. Det stiller krav både til lærernes og elevenes kompetanse. Selv
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om det finnes to ytterpunkter, befinner de fleste lærere seg et eller annet sted på skalaen
mellom den vellykkede og den mislykkede læreren. Det finnes lærere som har klasseledelse
som en naturlig egenskap, og som spontant kan gjøre de rette tingene til den rette tiden.
Samtidig er det viktig å understreke at det er et lite mindretall lærere som ikke lykkes i
klasseledelsen sin (Ogden, 2004)
Lærerens lederkompetanse er ikke bare et spørsmål om individuelle ferdigheter og
kompetanse, men påvirkes også av skolens kollektive kjennetegn. Hvordan skolen ledes og
hvordan skolelederen og andre prioriterer det atferdspedagogiske arbeidet, er av betydning.
Proaktive skoler for eksempel, har bedre adferd på grunn av forebyggende tiltak og
kompetansestyrkende innsats på skole-, klasse- og elevnivå. Det samme gjelder skoler med en
sterk fellesskapsfølelse, da personalet er opptatt av hvordan elevene knytter seg til skolen. De
tilbyr et bredt spekter av voksenroller, engasjerer seg i elevene og oppmuntrer dem til å delta i
skolens liv. Bråk, uro og disiplinproblemer kan derfor være like mye et uttrykk for
systemsvikt som for læreres kompetanseproblemer (Ogden, 2004).
Som all god ledelse, er klasseledelse situasjonsbestemt (Ogden, 2004). Kounin (1970) kartla
og beskrev dyktige klasselederes adferd og konkluderte med at det var spesielt på to områder
disse klasselederne skilte seg ut. Det første var at de hadde overblikk over hva som hendte i
klassen. Dette betyr at læreren gjennom sin atferd formidler at han vet hva som foregår i
klassen til enhver tid. Slik bevissthet om hva som foregår, gjør det mulig å avdekke
problematferd i tidlig stadiet, samtidig som det formidler til elevene at læreren følger med.
Lærere med slik omdømme vil sjelden bli satt på prøve, nettopp fordi elevene tror at det er
nytteløst. Det andre var at de kunne håndtere flere hendelser samtidig, som for eksempel
avbrytelse i pågående aktivitet. Overlapping kan brukes, som vil si at læreren korrigerer
begynnende problematferd uten forstyrrelser. Det kan gjøres gjennom non-verbal
kommunikasjon, som for eksempel små pauser, ansiktsuttrykk eller kontroll gjennom nærhet.
Et klasserom blir ofte sammenlignet med et sirkus med flere manesjer, og læreren må derfor
ha simultankapasitet til å ta seg av flere ting samtidig (Ogden, 2004).
Det finnes mange ulike modeller og strategier for klasseromsledelse. French og Raven (1960)
identifiserte fire ulike maktbaser som gir læreren makt i klasserommet. Den effektive læreren
er oppmerksom på hvilken av disse maktbasene som tas i bruk, og hvilke implikasjoner det vil
medføre i enhver situasjon. Det kan ikke understrekes nok hvor viktig det er med samsvar
mellom læreres oppførsel og det læreren tror på. Dette fordi det er mer sannsynlig at læreren
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blir konsekvent og følger opp elevenes oppførsel. Elevene får også på den måten et bilde av
læreren som en genuin person som gjennomfører det det han eller hun sier. Sannsynligvis
bruker lærere alle fire maktbasene på et eller annet tidspunkt, selv om de har en som
dominerer.
De fire maktbasene er hierarkisk presentert, med de typene som krever at elevene kontrollerer
egen adferd først, og avslutte med de som krever større lærerkontroll. Når læreren har
Referentmakt oppførere elevene seg slik som læreren ønsker fordi de liker læreren som
person. De ser på læreren som et godt menneske som bryr seg om dem og deres læring, og
kravet om å oppføre seg på en bestemt måte er i elvenes beste interesse. Det er imidlertid
viktig å påpeke at bruken av denne maktformen ikke er det samme som å være venn med
elevene, da læreren fortsatt er en autorativ figur som stiller krav. Den andre maktbasen er
ekspertmakt. Som navnet tilsier oppfører elevene seg etter lærerens ønske fordi de ser på
læreren som en kunnskapsrik person som kan hjelpe dem å lære. For å ta i bruk denne makten
må læreren først og fremst ha den spesielle fagkunnskapen og læreferdighetene som kreves
for å lære det bort. Elevene må i tillegg se verdien i det læreren underviser i (French & Raven,
1960).
Den tredje maktbasen er legitim makt. Lærere som benytter denne makten forventer at
elevene oppfører seg fordi læreren har den lovlige og formelle autoriteten. Elevene oppfører
seg dermed fordi lærerrollen inneholder en viss makt og autoritet. De fleste lærer tror ikke på
bruken av denne maktbasen lenger, da visse samfunnsmessige forandringer har ført til at
elevene ikke lenger ser den makten og autoriteten som ligger i lærerrollen. Belønningsmakt og
straff/tvangsmakt er den siste maktbasen. Selv om dette er to forskjellige måter å demonstrere
makt på, er det to sider av samme sak. Lærere som tar i bruk denne makten roser elever ved
god oppførsel og straffer elever som ikke oppfører seg. Det krever at læreren er konsekvent i
sine handlinger. Læreren må også forsikre seg om at eleven forstår koblingen mellom egen
oppførsel og konsekvensen. I tillegg må konsekvensen faktisk være en straff eller belønning
for eleven. Det hjelper for eksempel ikke med tre dagers utestengelse hvis eleven ser på dette
som en slags «mini ferie» istedenfor en straff (French & Raven, 1960). En umiddelbar fare
ved bruk av belønning og straff er at elevene venner seg til det, og vil etter hvert kanskje ikke
gjennomføre aktiviteter uten ekstern belønning. Det samme med straff, det vil fostre en veldig
negativ holdning mot skolen og læring (Lepper & Green, 1978).
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Wolfgang og Glickman (1980) legger frem tre perspektiver på klasseledelse: ikkeintervensjonistisk, interaksjonistisk og intervensjonistisk. Ikke-intervensjonistiske
perspektivet baserer seg på en humanistisk eller student-sentrert syn på klasseledelse. Det er
elevene som har hovedansvaret for å kontrollere egen adferd. De tror at elevene har en
iboende egenskap som gjør dette mulig, bare de får muligheten til å gjøre det. Lærerens
hovedoppgave er å strukturere klassemiljøet, slik at det legges til rette for at elevene kan styre
egen adferd. Oppførsel er et symptom på indre tanker og følelser, og læreren må derfor hjelpe
elevene å håndtere disse tankene og følelsene som motiverer den dårlige oppførselen hvis de
vil ha en slutt på den. Hver elev må bli behandlet i henhold til sine egne behov og preferanser,
og derfor er individuelle forskjeller i elevmassen en viktig faktor i lærerens arbeid i
klasserommet. Ved uønskede oppførsel i klasserommet er læreren treg med å gripe inn.
Istedenfor gir dem non-verbal tilsnakk, og gir eleven tid til å kontrollere egen adferd.
Referentmakt og ekspertmakt egner seg å ta i bruk.
Det Interaksjonistiske perspektivet på klasseledelse er basert på den underliggende
oppfatningen om at kontroll av elevoppførsel er et samarbeid mellom lærer og elever. I likhet
med perspektivet ovenfor baserer de seg også på en elev-sentrert tilnærming, men anerkjenner
samtidig at læreren må plassere det samlede behovet i klassen over enkeltelevers behov.
Elevene blir gitt muligheten til å lære å kontrollere egen oppførsel fordi det ofte er
utdanningens langsiktige og implisitte mål. På den andre siden er kontroll av elevatferd også
lærerens ansvar siden klasserommet er et sted for gruppelæring og forstyrrende oppførsel kan
ha en påvirkning på klassemiljøet. Både personlige tanker og følelser er viktige på lik linje
med ytre oppførsel. Den ytre oppførselen må bli kontrollert for å beskytte rettighetene til
gruppen og personlige følelser og tanker må bli oppdaget for å komme i bunns i problemene
(Wolfgang & Glickman, 1980). Ekspert og legitim makt er passende maktbaser lærere kan
bruke (Levin & Nolan, 1996).
Det siste perspektivet er intervensjonistisk klasseledelse. Lærerens hovedoppgave er å
kontrollere elevoppførsel fordi elevene anser læreren som klassens leder. Nøkkelen til en
positiv disiplin i klasserommet ligger i lærerens etablering av et klassemiljø som motiverer
elevene til å oppføre seg på en passende måte. Miljøet er med andre ord sett på som motivator
for oppførsel. I motsetning til de to andre perspektivene, er det læreren som lager regler og
retningslinjer for hva som er passende oppførsel i klasserommet, og sørger for at
forventingene til eleven er krystallklare. Å kontrollere ytre oppførsel er viktigere enn de indre
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tankene og følelsene, fordi endringer i ekstern oppførsel fører til endringer av holdninger
(Wolfgang & Glickman, 1980). Lasley (1989) foreslår at denne strategien på klasseledelse er
godt egnet å bruke i de umodne klassetrinnene. Ved uro og uønsket oppførsel i klasserommet
for eksempel, griper læreren raskt inn og det å vise eleven veien til en mer positiv oppførsel er
hovedmålet for å stoppe uønsket oppførsel. Lærere bruker belønningsmakt og
straff/tvangsmakt (Wolfgang & Glickman, 1980).
Sentralt i alle disse perspektivene er bruken av regler og retningslinjer. Klassereglene i det
fysiske miljøet utgjør rammene for en risikofri adferd, og elevene kan være aktive, kreative og
avslappet fordi de er klar over hva som er tillatt og ikke tillatt å gjøre. Hvis man derimot ikke
vet hvordan man skal oppføre seg eller lærerens forventninger er uklare, oppstår det en
usikkerhet hos elevene og de vil forsøke å teste grenser. Det samme vil skje hvis reglene ikke
er permanente og varierer fra lærer til lærer eller fra gang til gang. Da vil grenseutforskningen
bli av en mer permanent art (Andersen, 2006).
Læreren har det profesjonelle ansvaret for å tilrettelegge mulige relasjoner i og omkring
klassen på en måte som skaper anerkjennelse av alle involverte parter, både på et personlig og
faglig plan (Andersen, 2006).

2.3.2 Lærer-elev-relasjon
Det er de grunnleggende innstillingene til og oppfatningene av hverandre man sikter til når
man snakker om relasjonen mellom lærere og elev. Kvaliteten på denne relasjonen henger
nøye sammen med elevenes læring, atferd og opplevelse av skolesituasjonen. Den preger hva
slags møte som vil finne sted, samtidig som den blir en påvirkningsfaktor for samhandling og
kommunikasjon (Nordahl et. al., 2009). I likhet med klasseledelse, varierer lærer-elevrelasjonen, avhengig av den spesifikke situasjonen. Imsen (2014) poengterer at dette er fordi
møtet mellom elever og lærere er noe plutselig og spontant og derfor umulig å planlegge og
metodisere. Av den grunn er det vanskelig å spesifisere en «korrekt» teknikk eller
tilnærmingsmåte på hvordan skape gode relasjoner, siden en og samme tilnærming ikke vil
være gunstig i alle situasjoner (Nordahl, 2002).
Det er likevel mange aspekter som er felles for en god lærer-elev-relasjon, hvor de viktigste
faktorene er basert på det emosjonelle planet og på elevens behov. En helt sentral og
avgjørende faktor for en god relasjon er tillit (Nordahl, 2002). Den norske filosofen Hans
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Skjervheim (1996) skriver at tillit er noe man får, og ikke noe man kan forlange. Man må
oppføre seg slik at man blir verdig tilliten. Dette innebærer at den relasjonen man får til andre
er avhengig av hvordan man selv fremstår. Derfor bør lærere forholde seg til elevene på en
slik måte at de får tillit (French & Raven, 1960). Elevene, på den andre siden, må oppleve at
de kan prate med læreren, at læreren er troverdig, imøtekommer deres sentrale behov og har
en positiv innstilling til dem (Nordahl, 2002). I en tillitsfull relasjon stoler lærer og elev på
hverandre og er trygge på at den andre har grunnleggende gode hensikter i den sosiale
samhandlingen. Opplevelsen av grunnleggende urettferdighet eller krenkelse kan derfor være
tillitsbrytende faktorer (Nordahl et. al., 2009). Pianta (1999) presiserer ytterligere viktigheten
av å etablere en positiv lærer-elev-relasjon allerede fra skolestart slik at utviklingen av
risikofaktorer blir begrenset. Omsorgssvikt, lærevansker og atferdsproblemer er bare noen få
eksempler på slike risikofaktorer. Ut i fra et slikt perspektiv vil en se på relasjonen mellom
lærer og elev som en beskyttelsesfaktor for elevers læring og utvikling.
Å se den enkelte eleven er et annet viktig trekk ved en god relasjon. Lærere må til enhver tid
være sensitiv overfor elevene de møter. Dette innebærer øyekontakt, bruk av humor, klapp på
skulderen og ikke minst personlige kommentarer til begivenheter eller situasjoner som er
viktig for eleven. Det handler ikke nødvendigvis om å bruke mye tid på dette, men at læreren
er oppmerksom på hver enkelt elev. Situasjonen i klasserommet og på skolen burde aldri
utvikle seg i retningen av at man ikke har tid eller anledning til å se elevene. Ved å
kommentere og stille spørsmål gir man uttrykk for at man følger med, og er interessert i
elevens verden (Nordahl, 2002). Nordahl et. al. (2009) utdyper dette med å forklare at læreren
må vise interesse for forholdet mellom de jevnaldrende, som for dem er den viktigste
relasjonen på skolen. De må engasjere seg i deres opplevelser, symboler og verdier, om det er
klesstil, musikksmak, tv-spill eller filmer. I tråd med dette kan det være uheldig for
relasjonsbyggingen at de voksne ensidig underkjenner eller kritiserer det elevene er opptatt
av.
Alle mennesker har et grunnleggende behov for anerkjennelse. Elever har behov for å bli
oppmuntret og å få ros og anerkjennelse. Det kan ikke understrekes nok at det er elevens egne
opplevelse av å bli verdsatt som er avgjørende. Med andre ord er det nytteløst hvis læreren
har en intensjon om å verdsette, men eleven oppfatter det som noe annet (Nordahl et. al.,
2009). Kester og Letchworth (1972) rapporterte at klasseromsobservasjoner har vist at lærere
er mest støttende og vennlig overfor faglig sterke elever, og har mer faglig kontakt med dem.
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De får mest ros og anerkjennelse i motsetning til andre elever. Dette er uheldig for de andre
elevene, som ikke får den oppmerksomheten de har behov for. Disse elevene er som oftest
også de mest utagerende elevene, og den oppmerksomheten de får er derfor hovedsakelig av
kontrollerende og korrigerende karakter. Dermed vil ikke lærerens oppmerksomhet bidra til å
høyne deres sosiale status i klassen (Cooper, 1979). Stensaasen (1970) har funnet resultater
som på langt vei støtter disse vurderingene. For eksempel så er det elever som får
anerkjennelse og lite tilsnakk av læreren som blir hyppigere valgt som samarbeidspartnere
ved gruppearbeid enn andre elever. Derfor er det viktig med lærere som ikke
forskjellsbehandler, slik at de kan framstår som en betydningsfull voksen for alle elever
(Nordahl et. al., 2009).
Alle de nevnte faktorene ovenfor forutsetter god kommunikasjon mellom lærer og elev. Dette
virker kanskje for banalt og opplagt, men Spurkeland (2011) påpeker at lærere har en større
tendens til å snakke til elever, ikke med dem. Det faglige aspektet ved læring bør prioriteres
først når en god relasjon er blitt etablert, og lærer bør først fokusere på å bli kjent med elevene
som mennesker. God kommunikasjon med elevene er også en forutsetning for at læreren skal
tilpasse undervisningen ut ifra elevens behov og forutsetninger. God samhandling og et
positivt syn på elevens potensiale fra lærerens side er nødvendige læreregenskaper
(Kunnskapsdepartementet, 2009).
Det kan være mange årsaker til at det oppstår utfordringer i etableringen av god lærer-elevrelasjon. I følge Drugli & Nordahl (2016) kan en negativ relasjon mellom barn og foreldre i
noen tilfeller føre til at det blir vanskelig for eleven å føle tillit til personalet på skolen. Derfor
er det viktig å etablere god relasjon til disse elevene slik at det til en viss grad kan kompensere
for manglende oppfølging hjemme. Som oftest er det de utagerende elevene som har det
største oppfølgingsbehovet, og enormt behov for empati, forståelse og verdsettelse. Det er
viktig at lærere gjør seg tilgjengelig for slike elever. Det kan oppmuntre dem til ta opp
problemene sine med læreren (Nordahl, 2002).
Det er imidlertid viktig å påpeke at utviklingen av en god og stabil relasjon er tidskrevende og
derfor er det avgjørende med lang kontakttid. Læreren må kunne ha muligheten til å observere
eleven ved andre tilfeller enn kun i klasserommet. Dette for å klare å forstå eleven, og ikke
minst lete etter mønstre i elevens adferd. Siden allerede etablerte relasjoner er krevende å
endre må læreren prioriterer arbeidet med å skape gode og hensiktsmessige relasjoner i første
omgang, uavhengig av elevens posisjon i klassen. Det legges med andre ord opp til en
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hermeneutisk tilnærming til lærerens relasjonsbyggende arbeid, og en helhetlig konklusjon
må derfor basere seg på alle disse sidene ved situasjonene som observeres (Pianta, 1999). Det
er tross alt læreren som har hovedansvaret for hva slags relasjon det er i forholdet lærer-elev
(Nordahl et. al., 2009).

2.4 Oppsummering
I dette kapitlet har jeg introdusert sentrale konsepter fra det sosiokulturelle
læringsperspektivet. Jeg har også presentert begrepet læringsmiljø, og faktorer som er
essensielle i etableringen av et godt læringsmiljø. Jeg startet med en gjennomgang av
sosiokulturelt læringsperspektiv og dens fokus på læring som avhengig av historisk og
kulturelt kontekst. Dermed er læring også en sosial prosess, fordi det krever interaksjon og
relasjon mellom individer. Språket er en måte å formidle denne konteksten på, da det
inneholder holdninger og forestillinger som plasserer oss i en kulturell og historisk tradisjon.
Språket er tankenes byggeklosser (Imsen, 2014). Det kan brukes både til å forstå og tenke for
oss selv, men også til å uttrykke det vi forstår til andre.
I likhet med språket fungere lærere som en medierende hjelper. De skal ikke bare innføre
elevene i de kulturelle kodene utenfor klasserommets fire vegger, men også gi støttende
undervisning. Dette er viktig for undervisning i den nærmeste utviklingssonen, slik at eleven
når sitt fulle utviklingspotensial. Utfordringen er imidlertid at det er vanskelig å finne ut hvor
«lista» skal ligge. Den eneste gode undervisningen er den som ligger i forkant av utviklingen
(Vygotsky, 1978). Med andre ord skal undervisningen være tilpasset alles nivå og
forutsetninger, slik at de har noe å strekke seg til.
Den andre delen av kapitlet handlet om læringsmiljø. Det er et begrep som er tilknyttet mange
definisjoner, og faktorer som nødvendigvis ikke er en direkte del av det. Læringsmiljøet deles
i to: det fysiske og det psykososiale miljøet, som henholdsvis går på skolenes infrastruktur og
elevene trivsel og velvære på skolen. Til tross for at det er tilknyttet ulike definisjoner kan
noen essensielle faktorer påpekes, som for eksempel læreres klasseledelse, relasjon til elever,
regler og retningslinjer, forventninger til elevene og samarbeid mellom skole og hjem. Det er
imidlertid elevenes opplevelse som avgjør om det er et positivt og støttende læringsmiljø eller
ei.
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Det er flere studier som har vist sammenhengen mellom elevers læringsutbytte og et positivt
og inkluderende læringsmiljø. Det å ivareta elevers behov er et kjennetegn på et positivt
læringsmiljø, noe Maslows behovspyramide illustrerer. De pedagogiske implikasjonene fra
denne teorien er at læring og utvikling er uforenelig med mangel på tilfredsstillelse av
basisbehovene. Studier har også vist at lærere er den enkeltfaktoren på skolen som er
avgjørende for elevers trivsel og læring. Læreren er klasselederen, og framstår som en trygg
voksenperson, som kombinerer støtte og omsorg med kontroll i en tilpasset dose. De bruker
ulike maktformer overfor elevene og holder ro og orden inne i klasserommet slik at det er
tilrettelagt for læring. De skal være konsekvente og håndheve regler ved behov. Læreren skal
også være tilstede og tilgjengelig for alle elever, uansett sosial status i klassen og faglig
styrke. Ved å gi oppmerksomhet, ros og anerkjenne eleven etablerer læreren en trygg og god
relasjon. Det er først når elevene får følelsen av en slik relasjon at sosial og faglig læring
skjer.
De sentrale konseptene og begrepene fremlagt så langt i studien er viktige for å få en bedre
forståelse av casene mine. I oppgavens tre analysekapitler skal jeg på grunnlag av dette
diskutere hvordan lærere i Noradin og Gacmadheere arbeider for å etablere gode læringsmiljø.
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3 Metodologi og metode
Med utgangspunkt i problemstillingene mine var det et naturlig valg å benytte en kvalitativ
forskningstilnærming. I dette kapitlet skal jeg redegjøre for hva bruken av kvalitativ metode
innebærer. Jeg skal også redegjøre for min egen forskningsprosess og de metodologiske
valgene jeg har tatt underveis. Herunder skal jeg også ta opp utfordringene jeg møtte på, og
hvordan det var å drive etnografiske studier i eget hjemland.

3.1 Kvalitativ forskning
Begrepet kvalitativ innebærer å fremheve prosesser og meninger som ikke kan måles i
kvantitet eller frekvenser. Kvalitative tilnærminger inneholder også prosesser som må tolkes
ut fra den konteksten de inngår i (Thagaard, 2013). I følge Repstad (1992) viser ordet
kvalitativ til de kvalitetene; egenskapene eller karakteristikkene ved det fenomenet som
studeres.
Det er to fundamentale ting forskere innenfor denne metoden fokuserer på: forskning som har
noe med sosiale strukturer å gjøre eller med individuelle opplevelser. Disse strukturene kan
være sosiale, kulturelle, økonomiske, politiske eller miljørelaterte. Fokuset på de individuelle
opplevelsene har bakgrunn i at individer opplever de samme hendelsene og stedene på ulik
måte. Det er en fin balansegang mellom det å forske på strukturer og prosesser på den ene
siden og individer og deres opplevelser på de andre (Hay, 2010).
Denne studien faller innenfor det som karakteriseres som casestudie. I følge Gerring
(2007:20) kan casestudie defineres som: «An intensive study of a single unit or small number
of units (the cases) for the purpose of understanding larger class of similar units (a
population) ». Ved bruk av casestudieforskning får forskeren forståelse av det konkrete og
praktiske aspektet ved det fenomenet som forskes på. Casen fungere som en slags uttrykk for
det større fenomenet det er en del av (Hay, 2010).
Mine caser, Noradin og Gacmadheere, er en manifestasjon for de resterende skolene i
Somaliland. Jeg gjennomførte en komparativ casestudie, men ikke i den tradisjonelle rigide
formen hvor man sammenligner enkeltvariabler. Istedenfor sammenlignet jeg de to casene i
en helhetlig form. På den måten fikk jeg dybdekunnskap og mulighet til å forske på
kompleksiteten som ligger i disse to casene, siden både den private og offentlige sfæren i
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landet er sentrale aktører i utdanningssystemet. Samtidig fikk jeg også muligheten til å belyse
og bidra til en videre forståelse av fenomenet, noe som ikke er gjort tidligere. I følge George
& Bennett (2005) kalles dette ‘konseptuell validitet’, og er et av hovedstyrkene til casestudie
som metode. Det er imidlertid viktig å påpeke at casestudiet ikke kan generaliseres til å gjelde
andre kontekster og populasjoner (Hay, 2010).

3.2 Min forskningsprosess
Feltarbeidet ble gjennomført i tidsperioden fra september til november 2017. Jeg benyttet meg
av observasjon og intervju som datainnsamlingsmetoder. Dette er to metoder som enkelt lar
seg kombinere, da de utfyller hverandre (Fangen, 2010). Jeg opplevde ikke at den ene
metoden var mer riktig enn den andre, eller at jeg lærte mer ved bruk av en av metodene. Jeg
opplevde snarere at jeg lærte noe ulikt ved bruk av disse metodene. Ved å observere fikk jeg
en unik tilgang til å studere hvordan realiteten på skolene var, og hvordan de ulike aktørene
samhandlet i praksis. Ved intervju derimot fikk jeg tilgang til enkeltpersoners opplevelser,
følelser og tanker siden de kunne uttale seg fritt uten å bekymre seg over å bli overhørt av
kollegaer, elever eller skoleledelsen. I denne delen skal jeg demonstrere strukturen og
prosessen i feltarbeidet mitt i Hargeisa.

3.2.1 Valg av case
Det var ikke tilfeldig at jeg valgte Hargeisa som base for feltarbeidet mitt. Det er en by jeg har
god kjennskap til, etter å ha feriert der mange ganger gjennom oppveksten min. Men noen
uker på ferie med noen års mellomrom etterlater ikke annet enn et vagt inntrykk av og en
nysgjerrighet på hvordan landet fungere. Som sagt i innledningen ga praktikantstillingen i
Redd Barna meg det innblikket jeg hadde behov for til å returnere til Hargeisa og utforske
forskjellene i utdanningssystemet.
Både Noradin og Gacmadheere ligger i bydelen 26juun midt i sentrum. Begge skolene er
representative for utvalget, da jeg benyttet meg av utvalgsstrategien Gerring (2007) ville
identifisert som «typical-case approach». Dette er en induktiv måte å velge case på. Noradin
og Gacmadheere er gode eksempel på hver sin sektor, da de begge er velkjente og populære.
Derfor gir disse skolene et godt sammenligningsgrunnlag.
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Noradin

“To make every man a success and no man a failure” – skolens motto
Nordin skolene består av en førskole, fire grunnskoler, tre videregående skoler og en
voksenopplæring for tenåringer og voksne uten tidligere skolegang (Informant 19). Jeg valgte
å gjøre feltarbeid i Noradin hawadle, som var den første grunnskolen etablert i 2010. Jeg
valgte denne skolen fordi den var basen for alle grunnskolene, og på en måten hadde jeg
mulighet til å få innblikk i organiseringen av skolene. Grunnskolelederen hadde kontor der,
og skolen hadde de mest erfarne lærerne. I Somaliland er det vanlig å undervise både på
formiddagen, som er fra ca. 06-12, og på «ettermiddagen», som er fra ca. 12-18. Nesten alle
lærerne jobbet doble vakter, og de fleste av dem jobbet begge vaktene i Noradin skolene. Jeg
fokuserte på 5-8 klasse, og pleide å være på skolen fra kl. 13-18. Skolen hadde rene gutte- og
jenteklasser, og de har en elevmasse på ca. 2200
elever daglig. På ettermiddagen er de fordelt i 16
klasser med 19 lærere som underviste i ni ulike
fag.
Noradin har også en uavhengig kontrollkomite
som har som hovedoppgave å overvåke at skolen
til enhver tid forsyner elevene med utdanning av
kvalitet. Fire ganger i året observerer komiteen
lærerne med fokus på undervisningsopplegg og

Figur 5: Bygningen til høyre er jenteklassene. Bygningen
til venstre er gutteklassene (feltarbeid, 2017)

klasseledelse. Hver lærer får deretter en skriftlig
tilbakemelding med både positive og negative opplevelser. De har også ansvar for å
kontrollerer at lærer kommer igjennom pensum, og å lage avsluttende eksamener for alle
klassetrinn. Dette gjør de på tvers av de fire
grunnskolene, slik at alle elever får samme
undervisning og oppfølging. Hver representant i

Figur 6: alle klasserom ser slik ut (feltarbeid, 2017)Figur
7: Bygningen til høyre er jenteklassene. Bygningen til
venstre er gutteklassene (feltarbeid, 2017)

komiteen er stasjonert på en av grunnskole. Der er
deres arbeid å kontrollere notatbøkene til elevene
for å se om de følger undervisningen, og eventuelt
observere og evaluere lærere ved behov (informant
19, 20).
Figur 8: alle klasserom ser slik ut (feltarbeid, 2017)

34

Gacmadheere

Gacmadheere ble bygd av Britene i kolonitiden, og har vært brukt som grunnskole siden den
gang. Skolen består av to ulike skolebygninger,
et for de mindre klassetrinnene og et for de
eldre elevene. Skolen har også en veldig stor
skolegård. Skoledagen er fra kl. 08.00-11.30.
Offentlige skoler er pålagt av
utdanningsdepartementet å undervise en halv
dag på torsdager, som egentlig er helg, og
derfor undervises det frem til 10.30. Oppmøtet
til ledelsen, lærere og elevene denne dagen er
ikke til å skryte av, da det er stor misnøye om

Figur 14: baksiden av klasserommene. De fleste av dem er ikke
i bruk (feltarbeid, 2017)

undervisning i helgen. Skolen har 13 klasser fordelt på åtte klassetrinn. Gacmadheere har 14
Figur 15: halvparten
av Skolen
skolegården
2017)Figur
lærere og en skoleledelse bestående av rektor og assisterende
rektor.
har(feltarbeid,
en helt annen

16: baksiden av klasserommene. De fleste av dem er ikke i bruk

(feltarbeid, 2017) bakgrunn. Gacmadheere gikk
elevmasse enn Noradin, med elever fra lavere sosio-økonomisk

fra å være et av hovedstadens største og beste
skole, til i dag å være nesten falleferdig med
mangel på lærere, skolemateriell og en
elevmasse på «knappe» 600 elever. Dette er en
«liten» elevmasse med tanke på skolens størrelse
og det faktumet at skolen tidligere har hatt tre
ganger så mange elever, og undervisning både
på formiddagen og ettermiddagen. Halvparten
av klasserommene står i dag tomme. Mange av

Figur 11: halvparten av skolegården (feltarbeid, 2017)

informantene påpekte at folk som hadde råd til å
sende barna sine på privatskoler gjorde det, til og med de som jobber i
Figur 12:sortering av feltnotater. ON er observasjonsnotater

utdanningsdepartementet. Det er ingen som har tillit til
og offentlig
beskriver hva
skoler
som skjer
(informant
i klasserommet. TN er teoretiske
notater, og reflekterer over observasjonsnotatene. MN er
notater
instrukser til meg selv og min rolle
,9,10,12,23). Gacmadheere er derfor populær blant demetodologiske
som ikke har
rådogtiler privatskoler.
(feltarbeid,2017)Figur 13: halvparten av skolegården
(feltarbeid, 2017)

3.2.2 Forberedelse til feltarbeid
Før avreise meldte jeg studien inn til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD). I
følge Thagaard (2013) må forskning og studentprosjekter som gjennomføres ved
universiteter, høgskoler og andre forskningsinstitusjoner meldes inn til NSD for godkjenning.
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De er personvernombud for disse institusjonene, og vurderer prosjektene i forhold til de
gjeldende forskningsetiske reglene. Søknaden min ble godkjent, noe som betød at
forskningsdesignet mitt var i tråd med deres etiske retningslinjer. Det er imidlertid viktig å
huske på at hensynet til disse retningslinjene ikke stopper der, men at de er med forskeren
gjennom hele prosessen (Dowling, 2010).
Under utformingen av forskningsdesignet dukket spørsmålet om hvor teoriinformert
datainnsamlingen min skulle være. Jeg valgte å la meg delvis inspirere av grounded theory.
Jeg hadde ingen forhåndsdefinerte hypoteser eller teori før feltarbeidet, da dette er et viktig
prinsipp i grounded theory (Charmaz, 2014). Den første problemstillingen som tar for seg
utfordringer tilknyttet læringsmiljøet er et eksempel på at empirien ledet vei for teorien. Det
var både utfordrende og lite hensiktsmessig å bestemme på forhånd hvilke av utfordringene
som skulle fremheves, og det naturlige å gjøre var derfor å la dataen snakke for seg selv. De
to andre analysedelene er imidlertid mer teoriinformert, da jeg på forhånd hadde valgt å
fokusere på klasseledelse og lærer-elev-relasjoner. Men faktorene innenfor disse to
hovedkategoriene var også et resultat av empirien.

3.2.3 Valg av forskningsdeltagere
Valg av «riktige» forskningsdeltagere kan gi både utfyllende informasjon, og god innsikt i det
spesifikke fenomenet som det skal forskes på (Bradshaw & Stratford, 2010).
Utvalgsprosedyrer i kvalitativ forskning følger ikke like strenge regler som ved kvantitativ
forskning fordi formålet ikke er å oppnå statistisk representativitet. Det er snarere å finne et
godt eksempel, enten det er et ekstremtilfelle som setter forskningsspørsmålene på spissen,
eller et mer typisk tilfelle som kanskje vil kunne finnes i tilsvarende varianter andre steder.
Dette kalles et strategisk utvalg, ettersom deltakerne ikke er tilfeldig utplukket som en
representasjon av en populasjon. Jeg benyttet meg av denne strategien, da den er godt egnet til
bruk ved observasjoner (Fangen, 2010). Informantene ble rekruttert på bakgrunn av seks
kriterier; alder, kjønn, undervisningsfag, klassetrinn, erfaring og om de hadde lærerutdanning
eller ei. Det viste seg imidlertid å være vanskelig å få tak i informanter som fylte alle
kriteriene på begge skoler. For eksempel hadde ikke Noradin noen kvinnelige lærere, og
nesten ingen av lærerne på begge skoler hadde lærerutdanning. Jeg valgte omsider å vike fra
noen av kriteriene (Se vedlegg I for informantlisten).

36

På feltarbeidet gjennomførte jeg tilsammen 50 klasseromsobservasjoner og 23 semistrukturerte intervjuer. Observasjonene var av åtte lærere på hver skole som jeg senere
intervjuet. Det at disse informantene var rekruttert på grunnlag av ulike kriterier sikret at jeg
fikk innblikk i ulike klasserom på begge skoler. Jeg observerte også tre lærere fra hver skole
som det ikke ble gjort intervjuer med på grunn av ulike årsaker. Noen ble sparket eller
forflyttet, andre dukket ikke opp til intervju. Jeg hadde også to tilfeller hvor det viste seg at
vedkommende hadde en form for psykisk lidelse, og derfor ekskluderte jeg dem fra
datamaterialet. I tillegg til lærerinformantene intervjuet jeg assisterende rektor på begge
skoler og i Noradin intervjuet jeg lederen for alle grunnskolene. De ga meg nyttig informasjon
om skolene, rekrutering av lærer og elever og de generelle retningslinjene. De resterende
informantene var fra utdanningsdepartementet, Noradins kontrollkomite og en
utdanningsspesialist i UNICEF. Disse informantene bidro til at jeg fikk en bedre forståelse av
utdanningssystemet og de utfordringene det står overfor. Siden det ikke er skrevet mye om
denne konteksten, var disse informantene viktige informasjonskilder.

3.3 Deltagende observasjon
Ved bruk av deltagende observasjon er idealet å opparbeide så mye intimkunnskap som mulig
om det spesifikke miljøet, samtidig som forskeren har samfunnsvitenskapelig analytisk og
metodisk skolering. Det handler om å finne sin posisjon på balansepunktet mellom deltagelse
og analytisk distanse (Fangen, 2010). I følge Hay (2010) er et av formålene med bruk av
observasjon at det gir forskeren utfyllende empiri i form av deskriptiv informasjon både før,
under og etter mer strukturerte former for datainnsamlingsmetoder. Hensikten er at forskeren
får mer verdifull informasjon fra feltet, da man får muligheten til å bekrefte eller avkrefte den
informasjonen man innhenter ved intervju.
Jeg gjennomførte en delvis deltagende observasjon, hvor jeg deltok i den sosiale
samhandlingen, men ikke i de miljøspesifikke aktivitetene. Det vil si de aktivitetene som var
særegne for informantene, som for eksempel å undervise. Det er vanlig å tilpasse deltagelsen
etter det miljøet man studerer, ved at man delvis deltar i handlinger utover småprat (Fangen,
2010). Derfor stilte jeg opp som ekstravakt for skolene da elevene skulle avlegge sin første
eksamen, og ellers ved behov. Jeg startet observasjonene i Noradin, hvor jeg oppholdt meg en
måned før jeg dro til Gacmadheere. På den måten var jeg mer erfaren da jeg begynte i
Gacmadheere. For eksempel brukte jeg ikke like lang tid på å etablere kontakt med
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informantene mine i Gacmadheere som jeg gjorde i Noradin. På hver skole brukte jeg den
første perioden på klasseromsobservasjoner, i håp om å bli bedre kjent med lærerne og
elevene, og at de ble vant til min tilstedeværelse. I utgangspunktet observerte jeg hver lærer i
to ulike klassetimer med noen dagers mellomrom. Dette gjorde jeg for å kontrollere mest
mulig for eksterne faktorer. Av ulike årsaker, som for eksempel at læreren var utilpass eller at
klassen var ekstra urolig på grunn av en spesifikk hendelse, hendte det at jeg observerte noen
lærere ytterligere.

3.3.1 Portvakt
En portvakt er en metafor som ofte brukes om en person som du har kommet i kontakt med og
som er sentral for det miljøet du skal studere. Portvakter er viktige da det er de som kan
formidle kontakt videre til andre medlemmer i miljøet (Fangen, 2010). Informant 19 var min
portvakt. En felles bekjent introduserte oss, og han satte meg i kontakt med informanter fra
begge skolene og i utdanningsdepartementet. Informanten hadde en lederrolle i den sentrale
ledelsen til Noradin, og derfor fungerte han som en utmerket portvakt. I følge Fangen (2010)
må portvakter ofte ha litt autoritet slik at de faktisk kan fungere litt som en buffer dersom
andre deltagere har noe imot din tilstedeværelse. Dette var en rolle han gjennomførte på en
god måte. Vi utviklet et vennskap. Jeg diskuterte gyldigheten av mine tolkninger og luftet
tanker og observasjoner jeg hadde gjort. I tillegg til å være en sentral figur i Noradin hadde
han mye generell informasjon om offentlige skoler, og spesielt Gacmadheere, noe som hjalp
meg å få bedre forståelse for casene mine.
Ulempen med å utvikle et vennskapelig bånd med portvakten er at det er problematisk å
benytte venner som forskningsobjekter (fangen, 2010). Jeg fikk kjenne på dette, da det ikke
var en enkel sak å stille han de tøffe, kontroversielle spørsmålene. Jeg var urolig for at han
ville svare noe som ville fremstille han i dårlig lys. Dette er noe jeg ikke tenkte over når jeg
stilte spørsmålene til de andre informantene. Jeg skjønte dermed at jeg kanskje hadde kommet
for nær portvakten min til å bruke han som studieobjekt. Men etter å ha lest Gullestad (1984)
som skriver at feltarbeid innebærer at det oppstår vennskap og at det er det som gir studien
livlighet og nærhet til det virkelige liv, bestemte jeg meg likevel for å intervjue han og sitere
han i oppgaven. Informanten var ikke en lærer, og den informasjonen han bidro med var av
mer generell art. Jeg reflekterte imidlertid jevnlig over hvilken betydning vårt vennskap ville
ha for forskningen, noe som er viktig å gjøre (Fangen, 2010).
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3.3.2 Feltnotater
Å skrive feltnotater innebærer å forvandle en
forbigående hendelse som kun eksisterte i
øyeblikket, til å bli en redegjørelse som eksisterer
på papiret som du kan vurdere gjentatte ganger.
Det vil kunne påvirke deltagerne på uheldige
måter hvis forskeren noterer åpenlyst, ved at det
kan gjøre dem ekstra oppmerksom på at de blir
observert. Dette vil gjøre dem utilpasset og langt
mindre avslappet (Fangen, 2010). Som den
uerfarne forskeren jeg er, gikk jeg i denne fellen

Figur 17:sortering av feltnotater. ON er observasjonsnotater og
beskriver hva som skjer i klasserommet. TN er teoretiske notater,
og reflekterer over observasjonsnotatene. MN er metodologiske
notater og er instrukser til meg selv og min rolle (feltarbeid,2017)

de første gangene jeg observerte. Jeg åpenlyst og
fortløpende, og jeg oppdaget at lærere var unormalt fokusert på meg som om det var meg de
underviste og ikke klassen. Heldigvis forstod jeg raskt hvor problemet lå, og gikk over til å
Figur 18:sammenhengen mellom rammebetingelser og innhold på

notere i stikkordsform. Jeg noterte det jeg observerte skolenFigur
av klasseromsledelse
og lærer-elev19:sortering av feltnotater.
ON er

observasjonsnotater og beskriver hva som skjer i klasserommet.

relasjon. Jeg noterte også hvis noe «unormalt» skjedde,
ogteoretiske
om jegnotater,
følte at
tilstedeværelse
TN er
og min
reflekterer
over

observasjonsnotatene. MN er metodologiske notater og er

hadde en påvirkning på undervisningen. Første gang jeg
observerte
informant
12(feltarbeid,2017)
for
instrukser
til meg selv
og min rolle

eksempel, gjorde han engelsktimen om til en geografitime fordi jeg hadde sagt at jeg studerte
samfunnsgeografi (feltnotater 23.10.17).
Feltnotatene var veldig nyttige fordi de ga meg oversikt over hvilke lærere jeg måtte bruke
mer tid på. Tiden etter en observasjonsøkt brukte jeg på å skrive utfyllende notater. Det er
viktig at feltnotatene er grundige og beskrivende, da det skal tillate leseren å tre inn i
situasjonen og forstå det som foregikk der (Fangen, 2010). Hver uke lagde jeg også små
oppsummeringer av hva som hadde skjedd og refleksjonsnotater hvor jeg reflekterte over min
forskerrolle og hva jeg burde fokusere på videre

3.3.3 Utfordringer
Den største utfordringen var forvirring rundt min forskerrolle, spesielt den første perioden da
jeg slet med å få innpass. Mange trodde jeg var fra utdanningsdepartementet og var der for å
evaluering, noe som førte til at lærere ikke ville ha meg med inn i klasserommene. Det gjorde
at jeg fikk en treg start på datainnsamlingsprosessen, spesielt i Gacmadheere, som stadig fikk
representanter fra utdanningsdepartementet på besøk. I følge Fangen (2010) er det ikke gitt at
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de du skal studere, med den største selvfølgeligheten skal innordner seg det at du er tilstede.
Det er i utgangspunktet du som skal innordne deg dem, ikke omvendt. Derfor er en god
porsjon tålmodighet og ydmykhet den beste ballasten man kan ta med seg inn i feltet. Så jeg
smurte meg med tålmodighet, og hver dag i over en uke satt jeg på den samme benken, og så
på at lærerne gikk forbi meg som om jeg var luft (feltnotater, 26.09.17).
I Noradin ble denne forvirringen oppklart raskere, selv om det ikke fjernet skepsisen de
ansatte hadde til min tilstedeværelse. Informant 19 gjorde en god jobb med å hjelpe meg
komme i kontakt med lærere slik at jeg kunne starte klasseromsobservasjonene. Det er typisk
somaliere å hjelpe hverandre, og informant 19 snakket som om det var en selvfølge at jeg
skulle være i alle klasserom jeg måtte ønske, og intervjue alle lærere jeg trengte (feltnotater,
04.10.17). Derfor satt jeg med en mistanke om at han «tvang» lærere til å slippe meg til i
klasserommene. Jeg håndterte dette ved å introdusere forskningen min for hver enkelt lærer
og deretter spørre om å få være med inn i klasserommet. Dette førte faktisk til at noen nektet
meg adgang til klassene, men de fleste endret mening etter hvert. Det at lederpersonene har
gitt deg innpass, betyr ikke nødvendigvis at de med lavere rang er enige (Fangen, 2010).
Derfor lærte jeg å presse forsiktig på slik at jeg fikk tilgang på tross av motstanden. Jeg var
også oppmerksom på at dette var en kontinuerlig prosess, og at jeg måtte være åpen for
muligheten for at jeg i noen tilfeller måtte forhandle om innpass på nytt.
Det er vanlig at det oppstår rolleuklarhet under feltarbeid, spesielt i forhold til hvilken rolle
forskeren har til enhver tid. Situasjoner som skaper uklarhet om forskerrollen kan skape
konflikter og være ubehagelige (Fangen, 2010). Jeg opplevde rolleuklarhet en gang under
feltarbeidet i Gacmadheere, da en i ledelsen oppdaget at han hadde vært lærer for mange i min
familie på 70- og 80-tallet. Han følte derfor at jeg, som en del av den familien, skyldte han
gave i form av penger og tjenester. Tjenesten var at jeg skulle undervise de klassene som var
uten faglærer i den perioden jeg oppholdt meg på skolen. Jeg følte et sterkt ubehag og ble
stresset. Som nevnt ovenfor hadde jeg allerede hatt utfordringer med å få innpass, og i denne
samtalen lå det implisitt et ultimatum: vær her og gjør det jeg ber om, eller kom deg vekk.
Heldigvis kom noen av de yngre lærerne meg til unnsetning, og jeg kom meg ut av
situasjonen. De hadde mer forståelse for forskerrollen, og prøvde aldri å overtale meg til å
steppe inn for de fraværende lærerne. De gangene jeg traff på denne personen, var møtet vårt
preget av anspenthet og jeg var utilpasset, noe som ikke var tilfelle i samhandlingen med de
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andre informantene. I følge Fangen (2010) er det at opplevelsen er så ulik når posisjonen min
var uklar versus når det var full åpenhet om den, gode data i seg selv.
En siste utfordring jeg vil nevne er observatøreffekten. Det er vanlig å handle ulikt når man
har noen som observerer dine handlinger. Det blir ikke helt naturlig på grunn av settingen.
Men likevel skal du som observatør ta så liten plass at det ikke vil ha en påvirkning på
situasjonen (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). Det var lettere sagt enn gjort å være «en
flue på veggen». Spesielt den først runden med observasjoner merket jeg at min
tilstedeværelse hadde en påvirkning på lærerens undervisning. Noen av dem gikk så langt at
de, med jevn mellomrom, minnet elevene på at de hadde en gjest i klasserommet og at de
derfor måtte vise seg fra sin beste side (feltnotat, 30.09.17). De fleste kom også bort til meg
og pratet med meg istedenfor å undervise. Heldigvis ga dette seg etter hvert som både elevene
og lærerne ble vant til min tilstedeværelse.

3.3.4 Etnografi i eget samfunn
Jeg parkerer bilen jeg har fått låne ytterst på parkeringsplassen foran skolen for å
vekke minst mulig oppmerksomhet. Parkeringsvakten har allerede sett meg og stirrer
på meg mens jeg låser bilen. Jeg putter nøklene i vesken min samtidig som jeg sjekker
at jeg har med infoskrivet til skoleledelsen. Jeg hilser på han idet jeg går inn
skoleporten. Han mumler noe uforståelig tilbake. Midt i skolegården sitter rektor,
assisterende rektor og leder for alle grunnskolene til Noradin. Han reiser seg opp
smilende og hilser på meg. Rektor og assisterende rektor blir sittende og se bort mens
leder følger meg til kontoret sitt. Jeg blir presentert for noen lærere og vist rundt på
skolen. Skoleledelsen overser meg fortsatt. Jeg avtaler å starte arbeidet mitt dagen
etter og takker for meg. Jeg går ut i skolegården og rektoren sitter på samme plass.
Assisterende rektor står ved utgangsdøra. Det er storefri og mange småbarn ute. Jeg
går mot rektor og takker for meg. Han mumler noe uforstående tilbake og snur seg
bort. Assisterende rektor gjør seg opptatt med telefonen idet jeg går forbi og ut
skoleporten. Parkeringsvakten, som jeg ble fortalt egentlig er skolevakt, stirrer på meg
nå også. Jeg setter meg i bilen og kjører bort fra skoleområde. Kanskje jeg ikke var
like velkommen som lederen påstod? (feltnotat, 17.09.17)

Somaliland er et tradisjonelt patriarkalsk samfunn, og derfor var det ingen enkel sak å være
kvinne, «utenlands» og forsker i de ellers mannsdominerte skolene. I Noradin ble jeg de første
dagene henvist til nabobygningen hvor førskolen holdt til fordi det var der alle kvinnelige
ansatte oppholdt seg (feltnotat, 20.09.17). Jeg fryktet derfor at dataene min ville bli
kompromittert. Jeg løste dette ved å bevisst flytte fokuset bort fra forskerrollen i håp om å
ufarliggjøre det. Jeg henvendte meg til informantene som om de var familiemedlemmer. Jeg
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brukte bevisst titler som «Adeer» og «walaal» da jeg pratet med dem, som henholdsvis betyr
onkel og søster/bror avhengig av kjønnet du henvender deg til. Dette fungerte utmerket,
spesielt med de eldre informantene, siden bruken av «adeer» viste at jeg ga dem den
respekten de selv mener de fortjente. Det faktumet at jeg både snakker og skriver soomaali
gjorde at jeg også fikk mer aksept, selv om mange snakker engelsk.
Som en norsk-somalisk student som er født og oppvokst i Oslo reiste jeg til Hargeisa med
blandede følelser. Jeg var sikker på at min doble identitet ville være i fokus, men om den ville
bli en døråpner eller en begrensning klarte jeg ikke avgjøre. Det viste seg å være litt av begge
deler, avhengig av hvilken del av identiteten min man vektla. Noen så på meg som en
somalier i likhet med resten av samfunnet, og satte ikke spørsmålstegn ved min motivasjon,
tilstedeværelse eller mitt kunnskapsnivå. Tvert imot var de glad for at jeg faktisk var tilstede
slik at Somaliland ble kjent for omverdenen (Informant 1). En utfordring som dukket opp i
samhandling med disse informantene var min klantilhørighet. På forhånd hadde jeg bestemt
meg for å unngå all nysgjerrighet rundt min klanidentitet, da det kunne medføre både positiv
og negativ oppmerksomhet. Men jeg forstod raskt at jeg ikke hadde noe valg siden rykte om
min tilstedeværelse på skolene spredte seg så raskt at jeg ikke hadde kontroll på det. Det var
bare spørsmål om tid før noen fikk greie på det. Dessuten oppdaget jeg at de bare var
nysgjerrige på hvem jeg var som person. Informantene hadde et behov for å plassere meg et
sted i klansystemet som landet er bygd på. Det var deres måte å bygge tillit på. Jeg ble derfor
«tii yareed ee Ciise Muuse», som betyr den unge jenta fra «Ciise Muuse» klanen. Dette ble
imidlertid et tveegget sverd. Det ga meg noen muligheter til å komme i kontakt med personer
som i begynnelsen ikke ville ha noe med studien å gjøre, men som plutselig ble ivrige på å
«hjelpe» meg. På den måten ble det en døråpner for meg. Som fryktet fikk jeg også mye
uønsket oppmerksomhet fra både kjente og ukjente klanmedlemmer, med utallige forslag på
hvordan jeg burde gjøre forskningen og folk jeg absolutt måtte kontakte (feltnotat, 02.10.17).
Den andre gruppen valgte å vektlegge min norske identitet, og så på meg som en outsider. Jeg
ble møtt med fordommer de hadde mot den somaliske diasporaen, og jeg fikk mange
hentydninger og kommentarer som stadig vekk overrasket meg. Religion står sterkt i det
somaliske samfunnet, og mitt forhold til Gud var for eksempel ofte diskusjonstema. I deres
øyne var jeg en brun nordmann, som hadde behov for «dhaqan celis», som vil si at jeg trengte
å bli tilbakesendt for å lære om min kultur. Samhandlingen med denne gruppen var av den
grunn utfordrende. Heldigvis forsvant denne skepsisen og mistroen gradvis, og ble erstattet
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med tillit. Tillitsbygging strekker seg lenger enn bare å få innpass, og noen ganger hender det
at man ikke klarer å nå frem til enkeltpersoner i den grad at det fører til informasjon (Fangen,
2010). Jeg opplevde dette med noen av disse informantene, som så på samhandlingen vår kun
som en gylden mulighet til å gi meg en historisk og kulturell innføring i Somaliland
(feltnotater, 01.11.17).
I artikkelen «Native among the Natives - Physician Anthropologist Doing Hospital
Etnography at Home», gjør en lege etnografisk studie på det sykehuset han jobber i. I
artikkelen beskriver han hvor utfordrende det var å få informasjon fra andre leger når han
spurte om banale ting som det var forventet at han kunne (Zaman, 2008). Det samme
opplevde jeg under feltarbeidet, da jeg følte at mange av informantene forventet mer av meg
som somalier. Derfor syntes de at noen av mine spørsmål var latterlige. Den gangen jeg spurte
informant 1 om hvorfor han ba en elev om å skifte sjal til tross for at det var den uniformfrie
dagen, er et godt eksempel på dette. Informant 1 trodde jeg spøkte og lo av spørsmålet mitt
før han gikk videre (feltnotat, 08.10.17). Noen dager senere stilte jeg spørsmålet på nytt, bare
på en annen måte. Han forstod at jeg mente alvor, og han tok seg tid til å forklare. Zaman
(2008) påpeker også at man får denne typen informasjon ved å sosialisere seg med deltagerne
sine, en teknikk jeg flittig benyttet meg av.
Når man gjør slike studier er det viktig med kritisk refleksivitet, som kan defineres som en
selvbevisst gransking av seg selv som forsker og av forskningens sosiale natur (Dowling,
2010). En kritisk refleksiv forsker studerer derfor forskningsprosessen og hvordan sosiale
posisjoner og relasjoner er med å påvirke forskningen (Fangen, 2010). I følge Hay (2010) vil
forskerens posisjonalitet – hans sosiale, ideologiske og kulturelle posisjoner – også virke inn
på studien og relasjonene man får til deltakere. Under hele feltarbeidet var jeg derfor bevisst
at jeg vekslet mellom å være insider og outsider og ikke minst posisjonerte meg ulikt
avhengig av hvem jeg pratet med. Både insider- og outsider-perspektivet har preget dataene
min på en positiv måte.
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3.4 Kvalitativ intervju
«Interviewing is rather like a marriage: everybody knows what it is, an awful lot of people
do it, and yet behind each closed door there is a world of secrets» (Oakley, 1981:41)
Det kvalitative intervjuet søker å forstå verden ut i fra intervjupersonenes ståsted. Det tar
utgangspunkt i at andre personers perspektiver er meningsfulle, kunnskapsrike og kan gjøres
eksplisitt (Patton, 2002). I motsetning til spørreundersøkelse, er intervju kjennetegnet av å ta
form som en samtale som kan bli påvirket av både intervjueren og den som blir intervjuet
(Valentine, 2005). Dette gjør at intervjuet blir sett på som et dynamisk verktøy som tillater
fleksibilitet underveis, da informanten kan komme med innspill og kommentarer under
intervjuet. På denne måten får de muligheten til å oppklare eventuelle misforståelser.
Det finnes tre hovedtyper av intervju: strukturert, semi-strukturert og ustrukturert intervju,
hvor det strukturerte og det ustrukturerte intervjuet er to ulike ytterpunkter. Det strukturerte
intervjuet følger en standardisert liste med forhåndsbestemte spørsmål, hvor samme spørsmål
blir stilt alle deltagerne på lik måte og i samme rekkefølge. Ustrukturerte intervjuer derimot,
kan sammenlignes med en samtale som styres i stor grad av informanten istedenfor et sett
med spørsmål (Thagaard, 2013). Semi-strukturerte intervjuer er midt i mellom disse to
formene. Jeg valgte å gjennomføre denne typen intervju fordi det ga meg muligheten til å kun
fokusere på de forhåndsbestemte temaene, og ikke låse meg til et bestemt sett med spørsmål.
På denne måten fikk jeg også muligheten til å stille spørsmål ut i fra de temaene informantene
tok opp, samt å diskutere hendelser tilknyttet observasjonene. Dette gjorde at den
informasjonen jeg innhentet varierte, men med god dekning av temaene for studien (Dunn,
2010). En ulempe var imidlertid at informantene snakket fritt om ulike temaer som ikke hadde
noe med skolen eller deres arbeid å gjøre. Det er mye som kan sies om læringsmiljø som ikke
er inkludert i denne studien, og det var ikke alltid jeg lyktes med å få informanten inn på det
aktuelle temaet.
Jeg gjennomførte også en del uformelle samtaler på skolene, ofte rett etter en
observasjonsøkt. Det var alt fra korte samtaler om en konkret hendelse som jeg hadde vært
vitne til, til lange diskusjoner om et spesifikt tema. Jeg syntes slike samtaler mange ganger
var mer givende enn selve intervjuene og observasjonene jeg hadde gjort. Det ga meg
muligheten til å oppklare egne oppfatninger, men også å få innsyn i andres perspektiver. Det
ga nyttig refleksjon.
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3.4.1 Iscenesetting av intervjuet
Det å intervjue i en annen kulturell kontekst enn din egen krever at forskeren viser sensitivitet
overfor de komplekse maktrelasjonene mellom intervjuer og den som blir intervjuet, samt
sensitivitet overfor de eksisterende sosiale kodene. Derfor bør forskeren før intervjuet
oppklare hva informanten skal forvente av intervjuet, og eventuelle spørsmål informanten har
til studien (Valentine, 2005). I forkant av intervjuet delte jeg ut informasjonsskriv til
informantene med kort informasjon om studiet og de etiske retningslinjene (se vedlegg III).
Jeg gjorde det klart at informanten kunne trekke seg før, under og i etterkant av intervjuet, og
at intervjuet ville bli tatt opp, men at all data skulle slettes så raskt jeg var ferdig med studien.
Jeg valgte å ikke ta i bruk tolk, da jeg behersker både soomaali og engelsk nok til å kunne
holde intervjuene på et av språkene. Jeg startet intervjuene alltid med å spørre om hvilke
språk vi skulle bruke, og som regel endte vi opp med en god blanding. Det var imidlertid noen
informanter som insisterte på å bruke engelsk, selv om de ikke behersket språket godt nok til
å la seg bli forstått. Under disse intervjuene snakket jeg soomaali for å signalisere at jeg
kunne språket, men det var til ingen nytte. Jeg transkriberte imidlertid disse intervjuene rett
etter at vi ble ferdige, og siden jeg fortsatt husket store deler av samtalen fikk jeg «reddet»
mye av dataene som ellers hadde vært ubrukelige.
Intervjulokasjonen kan ha noe å si for de dataene man får. Jeg gjennomførte alle intervjuene
på informantens arbeidsplass. I utgangspunktet var det ikke det jeg hadde tenkt, da intervju på
arbeidsplass kan gjøre informanten utilpass (Valentine, 2005). Det er ikke alle spørsmål som
var like godt egnet til å stille på arbeidsplassen, som for eksempel «Syntes du at du får den
støtten du har behov for av skoleledelsen?». Til tross for at vi satt alene var det ikke alle som
svarte utfyllende på dette spørsmålet, noe som var forståelig. Men dette var den eneste
løsningen, da jeg var nødt til å ha intervjuene i fritimene til lærerne. Å be om et intervju et
annet sted etter en12 timers arbeidsdag eller på fredager, som var den eneste dagen de hadde
fri, syntes jeg var vanskelig. I følge Valentine (2005) er det viktigste å ha intervjuet på et sted
informanten føler seg komfortabel, da de vil føle seg mer avslappet. Jeg spurte alltid om det
var greit at vi tok intervjuet på kontoret som jeg hadde fått tildelt, og ingen hadde ikke noe
imot det.
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3.4.2 Intervjuguide
Ved semi-strukturerte intervjuer tar man i bruk en intervjuguide (Dunn, 2010). Det er en liste
med spørsmål eller tema som skal bli tatt opp på intervju, og som skal guide forskeren slik at
man tar opp de samme temaene på alle intervjuene (Patton, 2002). Det er forskerens måte å ha
en rød tråd gjennom hele datainnsamlingsperioden. Intervjuguiden kan enten være en liste
med detaljerte spørsmål eller bare stikkord som skal hjelpe med å huske de ulike temaene for
intervjuet. En fordel med dette er guidens fleksibilitet, da intervjuet får en naturlig flyt, og
forskeren kan stille spontane spørsmål som dukker opp underveis (Dunn, 2010).
Min intervjuguide inneholdt fulle spørsmål som var tematisk inndelt, men jeg tok den sjeldent
i bruk. Jeg hadde den bare i tilfelle det stoppet opp for meg, spesielt de første intervjuene da
jeg var litt nervøs. I følge Dunn (2010) er det nettopp dette som er ulempen med å bruke
intervjuguide; forskeren får ikke formulert spørsmål der og da, da man er låst til spørsmålene
foran seg. Jeg brukte den samme intervjuguiden på alle lærerinformantene. For skoleledelsene
og eksterne informanter lagde jeg en annerledes versjon, som avhang av deres posisjoner og
roller. Intervjuguidene, spesielt den for lærerne, var dynamiske og endret seg etter hvert som
jeg fikk mer informasjon om temaene.
Hva slags type spørsmål man stiller og hvilken rekkefølge man stiller dem i kan ha en
innvirkning på hva slags data man får. En intervjuguide vil bestå av en blanding av primærog sekundærspørsmål, hvor primærspørsmål er åpningsspørsmål som kan brukes til å initiere
diskusjon i et nytt tema (Dunn, 2010). Sekundærspørsmål er oppfølgingsspørsmål som
oppmuntrer informanten til å fortsette på det samme temaet og det bidrar til å skape dybde i
informantens svar (Patton, 2002). Spørsmålene jeg stilte tilhørte fire ulike kategorier:
Deskriptive spørsmål, som ga bakgrunnsinformasjon, som for eksempel alder,
utdanningsbakgrunn og undervisningsfag. Meningsspørsmål, som var ute etter deres
meninger, som da jeg spurte om hva de selv syntes om læringsmiljøet på skolen. Spørsmålene
«hadde læringsmiljøet blitt bedre med høyere lærerlønn» og «hadde motivasjonene din for
læreryrket blitt bedre i en privatskole» går under kategorien kontrastspørsmål. Jeg stilte også
spørsmål der jeg inntok rollen som djevelens advokat. Slike spørsmål ble stilt informantene
fra utdanningsdepartementet og UNICEF. Dette for å ikke virke for aggressiv eller
anklagende. Et eksempel på et disse spørsmålene er: «noen jeg har pratet med har fortalt at
utdanningsdepartementet ikke lønner sine arbeidere, og de som lønnes får en så lav lønn at de
ikke kan leve på det. Hva er din mening om denne påstanden?».
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Intervjuspørsmålene var strukturert slik at de ble en blanding av pyramide og «funnel»
struktur. I en slik kombinasjon kan man benytte seg av fordelene med begge strukturene, ved
å starte med enkle og ikke truende spørsmål slik at informanten ble komfortabel i
intervjusettingen. Deretter kan man sakte men sikkert bevege seg mot de mer kontroversielle
temaene (Dunn, 2010). Jeg gjorde akkurat dette, ved å starte med spørsmål om informantens
bakgrunn og deretter bevege meg mot de mer abstrakte og reflekterende spørsmålene. Jeg
avsluttet med de mest sensitive spørsmålene, om for eksempel synet på skoleledelsen. Jeg var
også oppmerksom på å stille åpne spørsmål slik at informantene kunne gi så utdypende svar
som mulig. Ledende spørsmål tar denne muligheten fra informanten, da informanten ikke får
svare fritt, men heller svarer det den tror er «mest riktig» (Thagaard, 2013).

3.5 Analyse av datamaterialet
Analyse av materialet foregår fra første stund, allerede før man drar ut på felt. Det er en
kontinuerlig prosess, som ikke er begrenset til intervjusettingen eller perioden etter feltarbeid
(Fangen, 2010). I mitt tilfelle startet det sommer 2016. Da jeg designet forskningsdesignet for
denne studien ett år senere, forestilte jeg meg Hargeisa og de erfaringene jeg fikk den
sommeren. Det var dette jeg baserte forskningsdesignet mitt på. I Hargeisa fortsatte
diskusjonen om læringsmiljøet på skolene med tidligere kollegaer i Redd Barna og venner.
Disse diskusjonene hjalp meg i arbeidet med å utforme intervjuguiden, og etterhvert tilføyde
jeg spørsmål og tematikk ut i fra det jeg observerte og intervjuene jeg gjennomførte på
skolene.
En hermeneutisk tilnærming gir grunnlaget for fortolkning av dataene på flere plan. Jeg
benyttet førstegrads fortolkninger av feltnotatene. Det betyr at jeg skrev mange deskriptive
beskrivelser av aktørene slik de hadde beskrevet seg selv og hverandre, samt fortolket
begivenheter med begreper som er nært knyttet opp til deltagerne selv (Fangen, 2010). Siden
bruk av slike fortolkninger kun beskriver ulike handlinger, benyttet jeg også andregrads
fortolkninger. Dette for å avdekke handlingenes symbolske betydning (Thagaard, 2013). Det
vil si at jeg fortolket informantenes fortolkning av sin egen situasjon; deres syn på
læringsmiljøet, egen klasseledelse samt deres relasjon til elevene. En slik hermeneutiske sirkel
sikrer presisjon i forskningen (Bradshaw and Stratford, 2010).
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3.5.1 Transkribering, koding og kategorisering
Intervjuing produserer massive mengder informasjon som nærmest er umulig å analysere hvis
de ikke transkriberes. Det er ulike syn på hvor detaljert transkriberingen skal gjennomføres;
om den skal inkludere gestikuleringer og tonefall så vel som ordvekslingen som foregår i den
formelle intervjusettingen, eller om det lar seg gjøre å gjennomføre en selektiv transkribering
(Dunn, 2010). Jeg valgte å transkribere alt i den formelle intervjuesettingen med noen få
unntak, som for eksempel setninger som ble uforståelig på grunn av bakgrunnsstøy. Jeg
transkriberte intervjuene fortløpende ettersom det er tidskrevende, men også fordi jeg ville ha
muligheten til å oppklare spørsmål som dukket opp i etterkant. Dette gjorde at jeg også hadde
muligheten til å observere informantene ved behov basert på informasjonen jeg innhentet i
intervjuet. Jeg brukte programmet HyperTranscribe til transkriberingen. Siden intervjuene
foregikk på engelsk og soomaali var jeg nødt til å oversette dem til norsk. Jeg transkriberte og
kodet på originalspråkene, og oversatte materialet under analysen mens jeg konstant
sammenlignet de ulike meningene. På den måten mistet jeg ikke eksplisitte og implisitte
meninger i transkriberingen, sammen med kontekstspesifikke og kulturelle konsepter (Barnes,
1996). Denne strategien krever imidlertid en forsker som snakker alle språkene flytende, noe
som var min fordel (Temple, Edwards & Alexander, 2006).
Etter transkriberingen kodet jeg materialet i henhold til kodingsfasene som er å finne i
grounded theory: åpen og aksial koding (Postholm, 2010). Ved første gjennomgang av
datamaterialet lagde jeg åpne koder i forsøk på å begrepsliggjøre egenskaper ved fenomener
(Hartman, 2001). Lærernes omsorg, tilstedeværelse og vennskap er eksempler på åpne koder
som representerte egne kategorier. Deretter begynte den aksiale kodingen, som vil si at jeg
forklarte fenomenet mer presist og fullstendig ved å sette sammen kategoriene fra den åpne
kodingen på nye måter (Postholm, 2010). De tre åpne kodene ble under denne prosessen satt i
en og samme kategori kalt lærerens tilgjengelighet. Kategoriene jeg lagde var både
personsentrert og tematisksentrert, da slik kategorisering utfyller hverandre. I utgangspunktet
hadde jeg planlagt å kun ta i bruk en temasentrert analytisk tilnærming, men fordi
informasjonen om de ulike temaene løsrives fra sin opprinnelige sammenheng, kan man
risikere å miste det helhetlige perspektivet. Den personsentrerte tilnærmingen gir i større grad
helhetlige perspektiver fordi man kan studere sammenhengen for de ulike temaene for hver av
de personene studien fokuserer på (Thagaard, 2013). Kategoriene jeg endte opp med er nært
knyttet til den valgte teorien, siden jeg analyserte på en abduktiv måte, og beveget meg
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mellom en detaljrik empiri og abstrakt teori. De overordnede kategoriene jeg bruker for denne
studien er: fysisk og psykososialt læringsmiljø, kontrollmekanismer, klasseledelse og lærerelev-relasjon.

3.6 Etiske utfordringer
«[…] Har du ikke glemt å stille meg spørsmål om … […] Alle andre sier dere diskuterte det
og jeg har tenkt ut et svar så … […]» - informant 12
Siden observasjonsstudier er preget av nær kontakt mellom forsker og informanter er det
viktig at forskeren reflekterer over interaksjonen mellom seg selv og informantene, og tar
ansvar for at kontakten utformes på en etisk forsvarlig måte (Thagaard, 2013). Jeg opplevde
utfordringer tilknyttet prinsippet om informert samtykke. Det var en vanskelig prosess å få
informantene til å skrive under på informasjonsskrivet fordi de ikke hadde forståelse for
viktigheten skriftlig samtykke. De sa seg villig til å stille opp til intervju og observasjon, men
ville ikke skrive under da de mente at et muntlig samtykke burde holde. Det faktumet at jeg
hadde en mistanke om at portvakten min tvang sine ansatte til å prate med meg er et annet
eksempel på manglende forståelse for fritt samtykke og frivillig deltagelse.
I følge Fangen (2010) skal forskeren sørge for en tilstrekkelig grad av anonymisering slik at
man opprettholder kravet om konfidensialitet, også under feltarbeidet. Dette viste seg også å
være utfordrende. Jeg fikk stadig vekk henvendelser fra informanter og andre personer som
lurte på hvem jeg hadde pratet med og hva de hadde sagt. Det var spesielt etter at jeg startet
feltarbeidet i Gacmadheere at disse henvendelsene kom hyppigere. Det er vanlig i den
somaliske kulturen å dele slike opplysninger, da konseptet om privatliv ikke eksisterer. I deres
øyne var slik informasjon «small talk» og helt ufarlig å dele (informant 17). Derfor ble jeg
etter hvert sett på som lite samarbeidsvillig. Noen spøkte også med at de ikke ville stille opp
til intervju hvis jeg ikke fortalte om de andre samtalene jeg hadde hatt (feltnotat, 18.10.17). I
slike tilfeller henviste jeg bare til samtykkeskjemaet, og de etiske retningslinjene jeg var
underlagt.

3.7 Å sikre kvalitet i studien
Begrepet reliabilitet refererer i utgangspunktet til spørsmålet om en annen forsker vil komme
frem til det samme resultatet ved anvendelse av de samme metodene. Det dukker imidlertid
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opp et spørsmål om slik repliserbarhet er et relevant kriterium for kvalitativ forskning, da det
egentlig er knyttet til positivistisk forskningslogikk (Hay, 2010). Istedenfor knyttes reliabilitet
i kvalitativ forskning til hvorvidt en kritisk vurdering av prosjektet gir inntrykk av at
forskningen er utført på en pålitelig og tillitvekkende måte. Det handler om kvaliteten på
forskningsdesignet, datainnsamlingen, analysen og om åpenhet rundt metodologiske valg
(Thagaard, 2013).
Validitet er knyttet til tolkning av data, og gyldigheten av de tolkningene forskeren kommer
frem til (Thagaard, 2013). Observasjon er derfor en metode som sikrer høy grad av validitet.
Refleksivitet er viktig for å oppnå validitet, da forskeren jevnlig må stille seg spørsmål om
forskningen virkelig måler det den skal måle (Fangen, 2010). Derfor har jeg gjennom hele
prosessen hatt et reflektert forhold til mine metodiske valg. Refleksjoner rundt min
posisjonalitet har også vært en viktig del av prosessen, da jeg var klar over hvordan dette
påvirket kontakten med informantene og det datamaterialet jeg fikk. Jeg har prøvd å styrke
denne studiens validitet ved å gi full gjennomsiktighet ved å tydeliggjøre grunnlaget for
tolkningene mine (Silverman, 2006).
Overførbarhet handler om studien kan overføres til andre caser, eller bidra til å utvide
analytiske og teoretiske forståelser av fenomenet (Thagaard 2013). Denne casestudien har
forsøkt å få en dypere forståelse av forskjeller i læringsmiljøet i Noradin og Gacmadheere
med fokus på lærerens rolle. I følge Fangen (2010) er idealet at den enkelte undersøkelse kan
bidra til en mer generell teoretisk forståelse av et fenomen. Derfor vil jeg påpeke at funnene i
denne studien lar seg overføres til å kunne gi en bedre forståelse av forskjeller i den private og
offentlige utdanningssektoren i Hargeisa. Det at jeg har basert studien på teori som verken er
for abstrakt eller case-spesifikt, er en måte å sikre overførbarhet på (Hay, 2010).
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4 Utfordringer i læringsmiljøet
I 1991 pleide skolene å være lang unna. Vi brukte kasser som stoler og skolebygg var
ødelagt og uten tak og vegger. Foreldre var redde for barnas sikkerhet – at de skulle
bli drept av landminer på vei til skolen […]. Takk Gud, i dag kan jeg si vi har klart å
nesten alle på skolen. Nå må vi bare jobbe videre med kvaliteten. Vårt fremtidige mål
er å fortsette å styrke lærerne, læringsmiljøet og elevene (informant 23).

Dette kapitlet har som mål å svare på forskningsspørsmålet:
Hvilke utfordringer møter lærere i deres arbeid med å etablere et godt læringsmiljø og
hvordan kan disse håndteres?
Empirisk og teoretisk var det utfordrende å svare på dette spørsmålet. Jeg observerte mange
utfordringer skolene stod overfor, i tillegg til at informantene nevnte ulike utfordringer i
intervjuene. Jeg baserte meg imidlertid på det som dukket opp i intervjuene, og ettersom noen
av utfordringene ble nevnt hyppigere enn andre ble det enklere å følge opp disse. Hva som er
de viktigste eller største utfordringene er avhengig av hvilke «briller» du som forsker har til å
studere feltet ditt. Dette bevisstgjorde jeg meg selv på jevnlig. Informant 23 var en viktig
samtalepartner under feltarbeidet, og samtalene våre satte ting i perspektiv. Sitatet ovenfor er
et godt eksempel på dette, og kom en ettermiddag hvor frustrasjonen over alle utfordringene
skolesystemet stod overfor tok overhånd.
I første del av dette kapitlet skal jeg diskutere utfordringer i det fysiske og psykososiale
læringsmiljøet på skolene. I delkapitlet om det psykososiale læringsmiljøet for eleven skal jeg
snevre inn diskusjonen slik at den handler om vold. Jeg baserer mine funn på Isdals (2000)
definisjon på fysisk og psykisk vold. Den andre delen av kapitlet skal handle om hvordan
skolene håndterer disse utfordringene. Der skal jeg ta opp hvordan kontrollkomiteene på
skolene kan sikre elevene en trygg skolehverdag samtidig som de beskytter lærer mot
overgrep fra ledelsen. Deretter diskuterer jeg viktigheten av kompetanseheving blant lærere.
Avslutningsvis skal jeg diskutere betydningen av et godt skole-hjem forhold.
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4.1 Det fysiske læringsmiljøet
Det er vanskelig å konsentrere seg om å bedre klasseledelse og tenke på
læringsmiljøet generelt når vi i praksis nesten ikke har et læringsmiljø etter
definisjonen på skolen vår. Ingen dører og ingen vinduer. Ingenting. Ingenting
(Informant 18)

Skolens fysiske miljø er en vesentlig del av læringsmiljøet til elevene. I kapitel 2.2.1.
definerte jeg det fysiske læringsmiljøet som det som dreier seg om hvordan ute og
inneområder er utformet: «Det skal gi muligheter for fysisk aktivitet og
undervisningsrommene skal ha riktig temperatur, god ventilasjon og gode lysforhold. Skolen
skal ha en WC, sanitærrom og drikkevann med god kvalitet» (Nordahl et. al.2009:4). I dette
ligger det hvordan skolebygningen er utformet og fungerer i læringssammenheng, og hvordan
utearealene er lagt til rette for elevene. Med utgangspunkt i denne definisjonen skal jeg
påpeke noen av de mest utfordrende faktorene i det fysiske læringsmiljøet i Noradin og
Gacmadheere.
I Gacmadheere var det mangelen på skolegjerde og skoleport som ble påpekt som en av
hovedutfordringene. Alle informantene på denne skolen uttrykket dette, bare på ulike måter.
Informant 15, en eldre mann som hadde jobbet lenge på skolen, og som jeg oppfattet som lite
kritisk til læringsmiljøet, uttrykte også bekymringer vedrørende manglende skoleport og
gjerde: «Det eneste jeg kan si denne skolen trenger i dag er en hovedport og å fikse steder
som er ødelagt i skolegjerdet. Da blir den så god som ny vet du». De andre informantene var
mer skeptiske, spesielt med tanke på at denne utfordringen førte til andre utfordringer i
læringsmiljøet som gjorde lærerens skolehverdag vanskeligere.
Et problem med ødelagt skolegjerdet og hovedport er at det er fritt fram for hvem som
helst i skolegården og folk kan komme og gå som de vil. Det er ingen som kan styre
det. Det er forstyrrende for elevene i klassen at folk går rundt i skolegården når de
sitter i timen, spesielt når noen klasserom er uten dører. Noen ganger hender det at
det kommer folk inn i klasserommene mens du underviser (informant 9)

Som informant 9 påpeker er et resultat av manglende skoleport og gjerde at skolegården har
blitt en offentlig plass hvor folk som ikke tilhørte skolen oppholdt seg. Skolegården var også
blitt en snarvei for å komme seg til nabolaget bak skolen, og et tilfluktsted for skoleelever fra
videregående skoler i området. De pleide å gjemme seg i klasserommene som ikke var i bruk.
Et skolebygg som er utformet slik at det er mange kroker og vegger å gjemme seg bak, gir
elevene mulighet til å utføre uønskede aktiviteter og handlinger i det skjulte. Derfor er et
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oversiktlig skolemiljø å foretrekke, uten disse gjemmestedene for elevene. Det vil gjør det
enklere for de voksne å oppdage uønsket atferd og å følge opp og observere elever på en god
måte (utdanningsdirektoratet, 2017a).
I et feltnotat fra 26.10.2017 skrev jeg:
I dag var en absurd dag på skolen. Midt i tredje time hører vi plutselig musikk bli slått
på. Plutselig reiser alle elevene seg i klassen og stormer hylende ut. Jeg var bare glad
ingen tråkket på meg. Læreren og jeg utveksler noen blikk og går ut vi også. Og midt i
skolegården står det en guttegjeng med de største høyttalerne jeg noen gang har sett.
Og de danser! Der gikk den skoledagen tenkte jeg, mens jeg ser at elevmassen rundt
guttegjengen øke. Rektor og assisterende rektor, i samarbeid med noen lærere, er midt
i den dansende elevmengden, og prøver å jage dem inn i klasserommene igjen. Det
pågår i rundt 10 minutter, og plutselig ser vi en politibil med sirenene på full guffe
kjørende mot mengden. Elevene løper mot klasserommene, med lærerne hakk i hælen,
mens politiet jager guttegjengen rundt om i den store skolegården. De løper tilslutt ut
på hovedveien og ut av syne. Jeg ble stående fastlimt i døråpningen til 6A mens jeg i
bakgrunnen hørte lærerne roe ned klassene sine

Dette feltnotatet var fra en torsdag, og ifølge informantene var torsdager en spesielt
utfordrende dag å undervise. Private skoler har undervisningsfri i motsetning til offentlige
skoler. Derfor var det flere barn og ungdom som spilte fotball eller bare oppholdt seg i
skolegården.
Manglende skolegjerde og skoleport gjorde det også vanskelig å forhindre skulking. Lærerne
og skoleledelsen hadde ikke sjans til å kontrollere elevene, og samtlige lærere klaget på dette:
«Det er så vidt vi klarer å skille våre elever fra andre forbigående. Se i dag i 8a, i andre time
var de 69 elever du var jo der. Nå (fjerde time) er det 14 igjen» (Informant 9). Elevene visste
å utnytte denne svakheten ved skolens fysiske læringsmiljø, og derfor hadde skolen en høy
andel av elevene som skulket i løpet av dagen. Noen satte seg på kafeer rett rundt hjørnet som
til ethvert tidspunkt virket full, mens andre dro ut av området. Som regel var det nesten ingen
elever som returnerte etter lunsj (feltnotat, 08.11.17).
Lurer på hvor hovedveien slutter og skolegården starter? Bortsett fra den lille delen
som er igjen av skolegjerdet, som egentlig ingen bryr seg om, er det jo ingenting som
skiller dem. Ikke rart kidsa stikker av, de kan jo bare gå rett ut av klasserommet og
blende inn med resten av befolkningen. Eller, de har jo skoleuniformer da. Så
uniformfrie dagen er sikkert favorittdagen deres (feltnotat, 08.11.17).

Den fysiske strukturen på klasserommene var bra, da de var store, og nok rom til at elevene
kunne bevege seg fritt mellom radene av pulter. Alle klasserom hadde vinduer, men ikke
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vindusruter, og ikke alle klasserom hadde dør som kunne låses ordentlig. I vintermånedene
kan temperaturen bli så lav som10 grader. De fleste elevene kom fra familier med lav
økonomisk status som hadde lite tilgang til varmt tøy. Av den grunn satt ofte elevene og frøs
de første to timene:
«Se på dem. Noen skjelver til og med. Hvis vi bare hadde mulighet til å sette inn ruter
hadde de sluppet dette. Hvordan skal de lære noe? De får bare sitte her da, ikke noe
vits at jeg gjennomgår noe nå» (informant 14).

Det var også forstyrrende å ha slike vinduer, da all støy utenfor kom direkte inn i
klasserommet, spesielt støy fra klasserom ved siden av. I tilfellene hvor disse klassene ikke
hadde lærer til stede og elevene var urolige var det nesten umulig å gi undervisning.
En annen utfordring i Gacmadheere var mangel på materiale. Dette var alt fra bord og stoler
til elevene, til undervisningsmateriale som penner, lærebøker og svamper. «Det er kanskje
den største utfordringen faglig. Det er vanskelig å gjennomføre en god undervisningsøkt hvis
du ikke har alle redskapene du trenger til den timen. […] Vi mangler egentlig alt av utstyr,
bortsett fra tavler» (informant 15). Noen ganger hendte det at lærerne ikke hadde penn å
skrive med, og derfor ikke kunne bruke tavla. Noen informanter løste dette ved å selv stå for
innkjøp av pennene de skulle bruke (informant 9,10, 11,13). Tilgang på lærebøker var også et
annet stort problem. Lærere fikk det ikke av utdanningsdepartementet, og da de fleste jobbet
frivillig hadde de ikke råd til å kjøpe dem selv. Informant 11 uttrykte frustrert:
Jeg vet ikke lenger hva jeg skal ha råd til. Den lille summen jeg får utbetalt herifra er
ikke engang nok til busspengene mine hit. Hvor skal jeg få lærerpenner fra, og glem
skolebøker. Jeg underviser i fem ulike trinn

Den siste utfordringen informantene påpekte var mangel på vanntilførsel og elektrisitet. Det
var undervisning på skolen bare på dagtid, og derfor var ikke elektrisitet den største
utfordringen av disse to. Vann derimot, svarte samtlige informanter at de savnet. Det var
verken innlagt vann på toalettene eller drikkevann tilgjengelig for elevene og de ansatte, noe
de fleste informantene var misfornøyde med. «Hvis en elev blir syk eller skader seg, har vi
ikke et glass vann å tilby eleven. Da må noen bare løpe til nærmeste kafe og kjøpe en flaske
vann. Det er egentlig ikke OK» (informant 13).
I Noradin derimot, var ikke disse utfordringene i det fysiske læringsmiljøet å se. Skolen hadde
både en skoleport med en portvakt, og et gjerde som tydelig avgrenset skolegården. Elevene
hadde i tillegg skolebevis som fungerte som adgangskort. Det var innlagt elektrisitet, noe som
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kom godt med den første skoletimen som startet kl. 06.00, og vannstasjoner og toaletter alle
kunne benytte seg av var tilgjengelig. Størrelsen på skolen var noe som imidlertid kunne
påpekes som en utfordring. Ut i fra definisjonen ovenfor, skal det fysiske læringsmiljøet blant
annet gi elevene rom for fysisk aktivitet. Dette var vanskelig å gjennomføre, da skolen kun på
ettermiddagen tar imot om lag 1100 elever. Informant 23 uttrykte stor bekymring for
privatskolene i byen, og deres bruk av uegnede skolebygninger:
Privatskolene bruker lokale som egentlig er egnet til å kanskje være bebodd av en
familie på 8 stykker. De bare setter inn vann og elektrisitet og kanskje en vifte så sier
de at det er en skole […] De bruker for eksempel kjøkkenet og boden som to
forskjellige klasserom også videre

Denne bekymringen var noe de ansatte i Noradin ikke delte. De mente at det var mer enn nok
plass for elevene til å drive med fysisk aktivitet i pausene. Spesielt siden de delte elevene i to,
og de små klassetrinnene fikk pause først, før de eldste ble sluppet ut.
Du har jo sett at de har plass til å løpe og leke etter at de har spist. Det er for det
meste guttene som gjør det, jentene kjøper seg bare mat i kantina så går de tilbake i
klassene sine (informant 19)

Mine observasjoner samsvarer med bekymringene til informant 23. I Noradin var det
riktignok ikke like trangt som informant 23 påpekte. Sammenlignet med offentlige
skolebygninger, som for eksempel Gacmadheere som var bygget for å være en grunnskole
med et stort inne og uteareal, holdt likevel ikke skolebygningen til Noradin mål. I følge
utdanningsdirektoratet (2017b) er skolen et av de viktigste arenaene for å stimulere til fysisk
aktivitet i barneårene, og derfor er det viktig med et godt tilrettelagt uteareal som innbyr til
lek og aktivitet. Det elevene i Noradin gjorde i pausen sin var å kjøpe mat i kantina, spise det i
klasserommet eller området mellom klasserommene, før de ble jagd inn igjen. På grunn av
elevmassen var det ikke mulighet for å drive med noen form for aktivitet verken i
klasserommet eller i skolegården.
Klasserommene var også relativ små i størrelsen, spesielt i forhold til antall elever som skulle
ha sitteplass. I motsetning til Gacmadheere hadde elevene ingen mulighet til å bevege seg
inne i klasserommet og på hver benk satt det fire elever.
I klasse 7B for eksempel, er det så vidt plass til at læreren står og underviser foran
tavla. Det er helt fullt. De er 76 elever og alle dukker opp hver dag. Men heldigvis for
oss er de jo spinkle guttunger ennå. Hadde de vært eldre hadde det aldri gått å ha så
mange elever i en og samme klasse (informant 6)
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Denne klassen var så stor fordi de ble slått sammen i fjor. Dette var på grunn av mangel på
klasserom som var et resultat av at det ble tatt inn for mange førsteklassinger. Under
klasseromsobservasjoner hendte det ofte at jeg fikk beskjed om å komme tilbake en annen dag
siden klassen var fulltallig. Da var det ikke plass til en eneste person på bakerste rad engang
(feltnotater, 07.10.17). Etter mange uker ut i feltarbeidet var jeg så heldig og fikk muligheten
til å observere lærere i denne klassen. Det var veldig trangt, varmt og dårlig luft til tross for at
alle vinduene var satt opp. Det virket som om elevene var vant til det, for ingen lot seg
påvirke av det dårlige inneklimaet (feltnotater, 24.10.17).
Bruken av kritt og tavle var en annen utfordring informantene frustrert påpekte. I motsetning
til Gacmadheere brukte Noradin fortsatt kritt. Det er verken bra for lærerens eller elevene
helse, i tillegg til at lærerne klaget på at det skitnet til klærne deres. Mange studier viser at
bruken av andre teknologiske verktøy, som for eksempel smart Board eller PowerPoint
presentasjoner som vi bruker mye av i Norge, øker elevenes motivasjon og lærelyst i
motsetning til tavleundervisning. Dette fordi tavleundervisning fort kan bli kjedelig fordi
elevene har en passiv rolle (Imsen, 2014). Dessuten var det ineffektiv tidsbruk i Noradin.
«Med de pengene skoleeieren har burde vi ikke stått og undervist med kritt i dag.
Nesten ingen gjør det lenger. Og tenk på oss som står i 12 timer hver dag og skriver
på tavla? Det er veldig demotiverende for os også» (informant 3).

En siste utfordring som informantene påpekte var uvær. Det var ikke det at skolebygningen
ikke kunne takle uvær, men at uvær, som ofte bare var på ettermiddag, førte til strømbrudd og
dermed ville de verken ha lys eller vifte i klasserommene. Dessuten ville det være vanskelig
for elever å komme seg hjem etter uværet, ettersom skolebussene ikke kjørte på
ettermiddagen.
Det er litt problematisk hvis det regner en dag, eller storm er riktige ordet. Da må vi
sende hjem elevene, spesielt hvis det er de siste timene så de rekker å gå hjem før
stormen (uværet) kommer. Ettermiddagselevene har ikke tilgang på skolebuss
ettersom de fleste kommer fra familier med lav sosioøkonomisk bakgrunn (informant
1).

Dette fikk jeg opplevd en av de første dagene på skolen. Fordi jeg var nysgjerrig på hvor
vanskelig det kunne bli å komme seg hjem, ble jeg værende på skolen til etter at uværet var
over. Jeg kom meg ikke hjem før mange timer senere fordi veiene var stengt som et resultat
av elektriske stolper som hadde falt ned under stormen (feltnotat, 20.09.17).
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4.2 Det psykososiale læringsmiljøet for den lille
Det var ikke like enkelt å diskutere det psykososiale læringsmiljøet siden de fleste ikke hadde
kjennskap til denne termen. Deres definisjon på læringsmiljø var begrenset til å inneholde det
fysiske læringsmiljøet. I følge informant 20 var det faktumet at lærere ikke var klar over
viktigheten av et godt psykososialt læringsmiljø en utfordring i seg selv: «Det er deres
(lærernes) oppgave å sørge for et godt psykososialt læringsmiljø. De må forstå elevene sine
og deres behov […] men mange er ikke klar over det og det er synd». Dette samsvarer med
det som kommer frem i definisjonen på det psykososiale læringsmiljøet i kapitel 2.2.1; det er
lærere og øvrige ansatte på skolen som har ansvar for å sørge for at elever ikke blir utsatt for
krenkende ord og handlinger. Mobbing, diskriminering, rasisme, trusler og vold er eksempler
på dette (Nordahl et. al., 2009). Videre skal jeg fokusere på fysisk og psykisk vold.
Det er mange ulike definisjoner på vold, både i vid og smal forstand. Jeg har tatt
utgangspunktet i Per Isdal sin definisjon. Isdal (2000) skriver at psykisk vold kan ut i fra en
bred definisjon omfatte alle måter å skade, skremme eller krenke noen på, men som ikke
direkte er fysisk i sin natur. Det kan for eksempel skje ved bruk av ord som ved utskjelling
eller direkte og indirekte trusler. Fysisk vold derimot er enhver fysisk handling som skader
eller kontrollerer et annet menneske. Angrep med ulike gjenstander er et eksempel på dette.
Det er imidlertid viktig å påpeke at all fysisk mishandling også inneholder psykisk
mishandling.
Vold var et tema jeg ofte diskuterte med informanter og andre på skolene, men det var
sjeldent vi ble enige. Det var overraskende få som hadde det samme standpunktene som meg
(feltnotat, 04.10.17). Fysisk og psykisk vold mot elevene var noe som forekom på begge
skoler. I Noradin opererte de med en definisjon som i stor grad avviker fra Isdals definisjon
på fysisk vold; vold var bare den som la igjen merker eller spor på elevens kropp eller ødela
deres eiendeler, som for eksempel skoleuniformen eller skolebøkene (informant 17). Basert på
denne definisjonen svarte de fleste lærere at de ikke tok i bruk fysisk vold. De tillot seg
nemlig aldri å slå en elev så hardt at det etterlot seg merker på kroppen eller ødela personlige
eiendeler. I Gacmadheere derimot, fikk jeg ikke like nyansert bilde på voldsbruken. Dette
fordi samtlige informanter nektet for bruk av både fysisk og psykisk vold under intervjuene,
men klasseromsobservasjonene fortalte en annen historie (feltnotat, 21.10.17).
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Den vanligste praksisen i Noradin var å slå eleven i håndflaten med en penn eller en pinne.
Dette var også tilfelle i Gacmadheere, men her slo de elevene i tillegg på ryggen eller låret.
Den store forskjellen på skolene var at noen av lærerne i Gacmadheere brukte stor kraft når de
slo elevene. Jeg opplevde flere ganger å møte på elever som gråt fordi de var blitt slått
(feltnotat, 09.11.17). I tillegg brukte noen lærere skolens store uteområde som løpebane, og
elevene fikk løperunder som straff (Informant 13). Det var spesielt en hendelse i
Gacmadheere som gjorde et sterkt inntrykk på meg som belyser dette:
16.10.17, mandag, tredje time, foran klasse 7B. Nesten alle guttene i 7B står ute i
skolegården foran klasserommet. Informant 13 har kastet dem ut, og de står i rekke
mens informant 13 går mellom rekkene og slår dem med en pinne. Noen ganger på
hånda, noen ganger på leggen. Han slår hardt ser det ut som. Noen av elevene gnir
håndflatene mot hverandre etter at de blir slått. Andre sier ifra, og blir slått igjen.
Han kjefter på dem, sier at de er ubrukelige. Han fortsetter å gå mellom dem og slår
alle han går forbi. Herregud skal han ikke gi seg?! Han stopper og ser på klokken.
Plutselig sier han at de skal løpe i skolegården resten av timen. Elevene setter i gang
med løpingen og han tar seg stol og setter seg ned. Han skriker navnet til alle som
slutter å løpe og truer med ekstra runder. Jeg klarer ikke å se på dem lenger, og går
inn til elvene i 7B som sitter og ser på klassekameratene. Det er 17 minutter igjen til
timen er ferdig. Hvordan klarer han?

Alle informantene rettferdiggjorde bruken av vold med å henvise til den somaliske kulturen,
og forklarte at dette var noe elevene allerede var vant til hjemmefra. Utsagn som: «vi slår jo
dem ikke, dette her er jo helt vanlig overalt i landet» (informant 17) fikk jeg ofte høre,
spesielt etter å ha observert spesifikke hendelser. Det er en ny trend å bruke kulturell
tilnærming til å utforske vold på skolen (Waldron, 2009). Den spesifikke kulturen har en
påvirkning på mange relevante faktorer i utdanningen, som for eksempel elevens syn på
læringsmiljøet, og hva som er passende oppførsel for både lærere og elever (Salili & Hoosain,
2007). Informant 17 fra Noradin ga en forklaring som kan sees i lys av dette:
Å slå eleven litt på hånda eller på låret med en pinne eller slå dem med en bok på
hode er ikke vold. Det er bare disiplin. Elevene vet det og de synes det er OK […] Det
som er strengt forbudt på denne skolen, og som faktisk er vold, er når læreren slår så
hardt at det etterlater seg spor på elevens kropp. Da blir det kaos med foreldre som
klager osv.

Informant 9 fra Gacmadheere sier seg enig og utdyper:
Vi slår jo dem bare for å disiplinere dem. Du har jo sett hvor grusomme de kan være,
spesielt gutteklassene. De er en gjeng med bråkmakere. Det hjelper ikke å kaste dem
ut heller. Det eneste som hjelper er smaken av denne pinnen
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Informant 11 legger til:
Noen av elevene hører ikke etter med mindre de ser at du går med pinne. Noen er så
avhengige at de trenger å bli slått for å vise god oppførsel. De er unntak, de fleste er
ikke slik. Det må jo bety at de blir slått mye hjemme og at de ikke er vant til noe annet.
Så vi gjør egentlig ikke noe de ikke opplever fra før av. Så enkelt er det

I utsagnet til disse informantene kommer det også tydelig frem at læreres utøving av vold har
en disiplinerende effekt. I uformelle samtaler jeg hadde på skolene var informantene ofte
ivrige på å forklare meg at dette var den mest effektive måten å disiplinere elever og generelt
mindreårige på. «Sånn gjør man det her i Somaliland» (informant 17).
Lærerens bruk av psykisk vold varierte imidlertid på skolene. I Noradin var ikke utøving av
psykisk vold like fremtredende som den fysiske. I henhold til skolereglene var trusler og bruk
av krenkende ord mot elevene forbudt. Informant 19 forklarer:
Psykisk vold er mye verre enn fysisk, vet du. Den fysiske gjør vondt der og da, men det
er småbarn, de glemmer det etter noen minutter bare. Men hvis lærere snakker
nedlatende til eleven eller krenker dem på grunn av utseende eller kunnskap, det vil de
ha med seg resten av livet […]. Det gjør mer skade, og er ikke OK her

Informant 2 legger til:
Jeg er imot bruken av psykisk vold, ikke bare fordi det står i skolereglene, men
generelt. Jeg misliker å se andre voksne krenke små barn, om det er her eller på gata.
Jeg har aldri møtt elevene med noe annet enn vennlighet. Jeg er lærer i etikk og
religion, det er imot alt jeg lærer dem og står for

I motsetning til Noradin, hvor informantene tok avstand fra utøvelsen psykisk vold, var
informantene i Gacmadheere tvetydige. Jeg observerte at noen av lærerne utøvde psykisk
vold, ofte i form av krenkende beskyldinger som «Du er ubrukelig» og «Hadde jeg vært din
foresatte hadde jeg mislikt deg» (feltnotat, 23.10.17). Feltnotatet mitt ovenfor fra 16.10.17,
belyser også dette. Informant 16 forklarer:
Disse elevene er hører ikke etter. Det er som å snakke til en vegg. Hvis du ikke kjefter
på dem ordentlig og lar dem kjenne det langt inni seg fungerer det ikke. Du må bryte
dem ned før du bygger dem opp igjen

De informantene som var imot bruken av psykisk vold var imot av samme årsak som
informantene fra Nordin nevnte ovenfor. Informant 14 fra Gacmadheere utdyper:
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Jeg tolererer ikke psykisk vold. Ikke trusler, ingenting. Jeg hatet de lærerne som
brukte vold mot meg da jeg gikk på skolen og jeg husker dem ennå. Og jeg vil ikke at
elevene mine skal føle det samme som jeg gjorde

Det var på grunn av egne barndomsminner at mange av informantene fra Noradin og noen fra
Gacmadheere ikke utøvde psykisk vold. De hadde selv kjent på det som elever, da psykisk
vold var en større del av samhandlingen mellom elev og lærer på den tiden (informant 2). Det
jeg imidlertid observerte var at diskusjonene våre om utøving av psykisk vold utelot
spredning av frykt for makt, noe som var en vanlig praksis på skolene. Dette er et tema jeg
skal komme tilbake til nedenfor under autoritær klasseledelse.

4.3 Det psykososiale miljøet for den store
Skolen er arbeidsplassen til læreren, og det fysiske og psykososiale miljøet læreren oppholder
seg i vil ha innvirkning på lærerens mentale helse. Det er skoleleder som har hovedansvaret
for at ansatte skal ha et godt psykososialt arbeidsmiljø. Skoleleder har også et
ansvar for å søke innsikt i hvor skoen trykker for den enkelte, og legge til rette slik at et godt
samarbeid kan finne sted (Wiker, udatert). Lærernes syn på skoleledelsen varierte, både blant
lærerne på den enkelte skolen, men også mellom skolene. I Noradin var stort sett alle
informantene fornøyd med deres ledelse. De påpekte at de fikk den støtten de hadde behov for
og at ledelsen var imøtekommende. Informant 7 uttrykte:
Jeg har jobbet på mange ulike skoler, både privat og offentlig, før jeg startet her for to
år siden. Denne skolen har den beste ledelsen jeg har måtte forholde meg til. De er så
hjelpsomme og her føler du deg ønsket og velkommen. Jeg har ikke opplevd slikt før

Elin seter De andre informantene sa seg enige i utsagnet til informant 7. De uttrykket alle
glede og stolthet over sin arbeidsplass og en trygghet på at de var en samlet front med
ledelsen i spissen mot et felles mål. Informant 19 uttrykte at dette var noe ledelsen jobbet
aktivt med:
Vi prøver så godt vi kan å inkludere lærerne og tilrettelegge for dem. De er jo
maskinen som får skolen til å gå rundt og uten dem hadde ikke vi vært her. Derfor er
egentlig lærerens mentale og fysiske helse noe som angår oss spesielt. Vi vil ha glade
og motiverte lærere, det er de som kan gjøre en god jobb

I Gacmadheere var det motsatt. Syv av åtte lærerinformanter uttrykte sin misnøye til ledelsen
og mente at de gjorde skolehverdagen deres, om mulig, enda mer utfordrende. Det var spesielt
de yngre lærerne som uttrykte denne misnøyen. Informant 10 forklarer:
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Vi blir ikke behandlet med den respekten vi fortjener. De (skoleledelsen) behandler
oss som om vi faktisk skylder dem noe når den eneste grunnen til at vi er her hver dag
er elevene og for å sikre dem en verdig skolegang. Vi er i hvert fall ikke her på grunn
av dem (skoleledelsen)

Det var spesielt forskjellsbehandling mellom de eldre og yngre lærerne som ble påpekt som
den største utfordringen i møtet med skoleledelsen. Selv om det var de yngre lærerne som
jobbet frivillig behandlet skoleledelsen dem urettferdig sammenlignet med de få eldre lønnede
lærerne de hadde. Skoleledelsen står sentralt i arbeidet med å skape og skjerme felles verdier
og en felles kultur. Lederskap i skolen har i økende grad blitt knyttet til kollektivt lederskap
og lederteam heller enn til en hierarkisk ledermodell. Dette omfatter både pedagogisk og
administrativ ledelse, og griper derfor direkte inn i undervisningen og læringsaktiviteter
(Ogden,2004). Informant 13 uttrykte det på denne måten:
Selv om det er oss yngre som gjør alt arbeidet så behandler de oss urettferdig […]. De
tillater ikke at vi gjør et lite feiltrinn. Mens de eldre […] ingen bryr seg om hva de
gjør. De kommer og går som de vil. Det er nesten som om de er en utvidelse av
ledelsen. De er på toppen og vi yngre på bunnen

Videre forteller informanten om flere tilfeller hvor de yngre lærerne for eksempel har blitt
nektet permisjon for å delta i begravelser eller sykefravær. De eldre lærerne, på den andre
siden, har muligheten til å ta seg fri etter behov. Jeg observerte et høyt fravær av disse
lærerne. De var ofte forsinket, startet undervisningen sent etter pausen og forsvant ofte i løpet
av dagen. De som faktisk gjorde en innsats var de yngre lærerne. Det at ledelsen vendte det
andre kinnet til disse handlingsmønstrene påvirket deres motivasjon på to måter. For det
første gikk det høye fraværet på bekostning av tilstedeværelsen til de andre lærerne. Og det
gikk ut over elevene, da ingen av klassene fikk den undervisningen de hadde krav på, selv om
deres faglærer var til stede. Hver klassetime var det minimum to klasser som var uten lærer,
og skoleledelsen beordret de lærerne som var tilstede å undervise i flere klasser samtidig
(feltnotater, 03.11.17).
Selvfølgelig påvirker det oss når halvparten av lærerne ikke dukker opp. Og det
påvirker elevene. Du kan ikke gi god undervisning til klassen din når klassene på
begge sider av deg er uten lærer og bråker. Så du løper jo mellom alle tre klassene og
skriver opp noen setninger for hver. Ledelsen tvinger jo oss til å gjøre det selv om vi
ikke vil. En setning er vel bedre enn ingenting (informant 9)

For det andre påvirker det deres motivasjon. Fem av informantene fortalte at det hadde
påvirket dem i så stor grad at de hadde gått sammen og sagt opp noen måneder tidligere
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(Informant 9,10,11,12,13). Ledelsen hadde tryglet dem om å komme tilbake etter denne
hendelsen, med et løfte om bedre arbeidsvilkår inkludert støtte, samarbeid, anerkjennelse og
lønn.
Du kan jo selv tenkte deg hvordan det er å jobbe på et sted du ikke er ønsket engang.
Hver gang vi sier opp, terroriserer de oss med telefoner på kvelden og trygler oss om
å komme tilbake med et løfte som de ikke holder. Men nok får være nok. Alle vi er på
vei ut (informant 10)

Informant 13 legger til:
Jeg har mistet all tro på at ledelsen kan endre vårt psykososiale arbeidsmiljø. Hadde
de villet forbedre det, hadde de gjort det i løpet av de fem årene jeg har jobbet her.
Jeg tror ikke på ett eneste ord de sier, de bryr seg ikke om noen andre enn seg selv.
Og likevel trenger de oss yngre så sårt. Rart at de ikke behandler oss bedre da […]

Under mitt opphold hadde imidlertid ingenting forandret seg. I følge informant 23 er det
skoleledelsen som har skyld i den lave motivasjonen til lærerne:
Vi stiller dem (skoleledelsen) til ansvar for læreres motivasjon. Alle vet det er deres
oppgave. De er bindeleddet mellom oss og lærerne. Men hvis skoleledelsene er
uansvarlige, er det ingenting vi kan gjøre for å hjelpe lærerne. Det finnes ikke en
eneste skole som ikke står registrert med over 30 lærere, inkludert Gacmadheere.
Noen av dem har ikke så mange klasser engang

I dette intervjuet kom det også frem at utdanningsdepartementet lønnet lærere som ikke lenger
arbeidet på skolene. Dette fordi skoleledelsene ikke melder inn til departementet når lærere
sluttet. Derfor kunne de heller ikke registrere deres nåværende lærere siden det ville gå på
bekostning av de som allerede var registrert og mottok lønn.

4.4 Håndtering av utfordringer
Etter å ha sett nærmere på de utfordringene som finnes i læringsmiljøet på skolene, er det
neste naturlige skrittet i analysen å diskutere hvordan disse utfordringene håndteres. Skolene
hadde ulik praksis når det kom til implementeringen av skole-hjem samarbeid, og bruken av
kontrollkomite. Kompetanseheving blant lærerne var imidlertid noe begge skolene hadde
behov for, og derfor et fellestrekk.
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4.4.1 Kontrollkomite
Kontrollkomiteen i Noradin fungerer som bindeleddet mellom ledelsen, lærerne og
skoleeieren. Deres overordnede mål er å opprettholde et godt læringsmiljø (Informant 19).
Informant 20 forklarer det på denne måten:
Vår tilstedeværelse gir trygghet til elevene fordi de vet at vi vil forhindre alle mulige
overgrep fra lærere og ledelsen og andre voksne ansatte på skolen. En trygghet til
lærerne også, du kan si at vi er en slags fagforening for dem. De vet at vi støtter og
beskytter dem

Informanten fra den regionale kontrollkomiteen ga en lignende forklaring på deres
tilstedeværelse i offentlige skoler. Han la imidlertid vekt på at det var tryggheten til lærerne
som veide tyngst, fordi trygge lærere ville føre til trygge elever. Hovedsakelig handlet deres
evalueringer om det fysiske læringsmiljøet: «Læringsmiljøene på skolene sliter veldig her.
Det er ikke alltid elektrisitet og vann innlagt på skolene. Det er alltid mangel på læremateriell
og lærere, spesielt kvalifiserte lærere. Slike utfordringer gjør at vi må kontrollere skolene
jevnlig» (informant 21)
Samtlige lærerinformanter i Gacmadheere hadde imidlertid et annet syn på kontrollkomiteens
arbeid på skolen. De var misfornøyde med det arbeidet de utførte, og påstod at det bare var i
teorien. Ingenting var gjort i praksis. De var verken fornøyd med oppfølgingen de fikk eller
det faktumet at de ikke kunne beskytte dem mot skoleledelsen (informant 15). Informant 10
forklarer:
De kommer og registrerer hvor mange lærere som er tilstede og skriver ned navnene
våre også går de. Ingenting annet gjør de. Ikke hører de på oss, ikke evaluerer de oss.
Ingenting. Hvis de har sagt at de evaluerer det fysiske læringsmiljøet, ja se deg rundt
selv. Ser dette evaluert ut? (informant 10)

Informant 9 legger til:
Hvis de faktisk hadde en funksjon så hadde ikke skoleledelsen vært et problem for oss.
Vi hadde vært en samlet front som jobbet sammen mot de faktiske utfordringene i
læringsmiljøet vårt. Så når de sier at de gjør en grundig jobb i å beskytte oss lærere,
ja da mister jeg troen på hele systemet

Informant 23 er enig med lærerinformantene fra Gacmadheere:
Dessverre er den lokale kontrollkomiteen i Maroodi-jeex veldig svak [..]
sammenlignet med de andre som jevnlig sender inn rapporter på hva som trengs og
hvordan ting er i deres distrikter. Vi er klar over at de ikke gjør en god nok jobb
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Informant 21 påpekte at hovedårsaken til at komiteen ikke gjorde en god jobb i hovedstaden
var mangel på midler. De hadde ikke råd til transport, og med de lave lønningene hadde de
ikke råd til å legge ut selv. Dermed har det blitt til at alle medlemmene i komiteen kontrollerer
de skolene som er i gåavstand fra eget nabolag. Informant 23 var enig i dette, og utdyper:
Det første vi må gjøre er å budsjettere for dem […] Hvis vi hadde budsjettert en del til
dem (komiteen) hadde de nok gjort en bedre jobb. Gitt dem en bil og betalt bensinen
for eksempel. Da kunne de ha kontrollert alle skolene i byen på lik linje og gjort en
ordentlig innsats

I Noradin derimot var ikke mangel på midler et hinder for kontrollkomiteen, og de fikk gjort
arbeidet sitt som ønsket:
Vi fokuserer på jobben læreren gjør, altså direkte på lærerrollen og hans arbeid. Det
gjelder både hans kunnskap, hans evne til å undervise og videreføre den kunnskapen
og hans evne til å gi oppfølging. Og ikke minst hvordan elevene forstår det læreren
underviser

Informant 8 legger til:
De holder oss i sjakk. De følger med på oss og vår undervisning og retter oss hvis vi
begår feil. Også er det jo evalueringen fire ganger i året. Det er litt skremmende,
samtidig som det er en lettelse, fordi du få mulighet til å forbedre deg. Det er viktig for
skoler å ha en slik komite som kan kontrollere ledelsen og lærere

Under feltarbeidet mitt skjedde det to hendelser som illustrerer kontrollkomiteens innsats for å
beskytte elevene mot overgrep. Noen uker ut i feltarbeidet ble en lærer som jeg hadde hatt
kontakt med sparket. Jeg hadde observert han i to ulike klassetimer før denne hendelsen. Den
første gangen fikk jeg en ubehagelig følelse av at han flørtet med meg og noen av elevene
mens han underviste. Jeg lot tvilen komme han til gode, i håp om at det bare var
«observatøreffekten» (Fangen, 2010) som hadde påvirket han. Det samme gjentok seg den
andre gangen jeg oppsøkte timen hans, og jeg bestemte meg deretter for å ta avstand. Knappe
to uker senere ble han sparket som et resultat av upassende oppførsel mot elevene (feltnotater,
25.10.17).
Den andre hendelsen var innføringen av nulltoleranse for både fysisk og psykisk vold.
Bakgrunnen for forslaget kom etter at komiteen hadde observert økende bruk av vold, en
trend de ikke var fornøyd med. De hadde dessuten en mistanke om at lærere utøvde vold bare
fordi det var blitt en vanesak. Konkrete hendelser som nylig hadde funnet sted, deriblant
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elever som hadde kommet til skade, gjorde at skoleledelsen gikk med på kontrollkomiteens
forslag (informant 20). Dette til stor misnøye hos enkelte lærere:
De (kontrollkomiteen) vet jo ingenting om det som skjer i klasserommet. Kommer og
innfører regler. Vi har alltid brukt vold, det er ikke sånn at vi banker dem til døden
[…] det er en del av vår læringskultur, alltid vært og sånn vil det alltid være. Elevene
skjønner jo det […] (informant 3)

På den andre siden var mange av lærerinformantene fornøyd med komiteens arbeid i begge
hendelsene. Informant 17 understreker:
Det er nettopp derfor skolen har en slik uavhengig komite, som kan stille alle aktørene
til ansvar uavhengig av om det er en lærer, elev eller ledelse. Det er viktig at de følger
med på alle her, til å med meg

De siste to ukene av feltarbeidet var jeg vitne til at den nye skoleregelen trådte i kraft. I
Noradin førte komiteens arbeid til å styrke læringsmiljøet og elevenes trygghetsfølelse i
skoletiden. Elevene i Gacmadheere derimot, hadde ikke slik kontrollmekanisme som kunne
beskytte dem mot overgrep fra lærere og skoleledelsen.

4.4.2 Kompetanse for kvalitet
«Good teachers equals good students» - informant 17
Høy faglig og pedagogisk kompetanse hos lærere er en sentral betingelse for kvalitet i skolen.
Flere studier har undersøkt betydningen av lærerens fagspesifikke og pedagogiske
kompetanse for elevenes læringsutbytte (Turmo & Aamodt, 2007). I følge Darling-Hammond
(2000) har forskning vist en noe sterkere og mer konsistent positiv sammenheng mellom
lærernes formelle pedagogiske kompetanse og elevenes læringsutbytte. I tillegg fant Ferguson
og Womak (1993) at lærernes formelle pedagogiske kompetanse kunne forklare mer enn fire
ganger så stor andel av variasjonen i lærereffektivitet som det den fagspesifikke kompetansen
kunne.
Somaliland har ikke en profesjonell lærerutdanning, og derfor hadde nesten alle lærerne i
casene mine kun faglig kompetanse. Mangel på pedagogisk kompetanse var av den grunn en
stor utfordring. Det var bred enighet om at opplæring av nåværende lærere og rekruttering av
lærere med pedagogiske ferdigheter og kunnskap ville være løsningen på denne utfordringen.
Noen av informantene fra Noradin hadde imidlertid lærerutdanning fra utlandet, og noen
hadde blitt kurset gjentatte ganger. På den måten hadde de en viss pedagogisk kunnskap. I
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følge skoleledelsen og kontrollkomiteen var det forskjell på disse lærerne og lærerne som kun
hadde faglig kompetanse (feltnotat, 24.10.17). Informant 20 utdyper:
Når vi gir lærere tilbakemeldinger hender det at de ikke forbedrer det vi har avtalt.
Kanskje de ikke forstår begrepene eller hva vi i det hele tatt diskuterer. De forstår ikke
terminologien eller hvorfor vi maser om spesifikke ting. Hadde de hatt lærerutdanning
hadde vi ikke trengt å følge dem opp som småbarn. Det gjør jobben vår så lite
meningsfylt

I Gacmadheere hadde to av seniorlærerne lærerutdanning fra 70-tallet, og en av de yngre
lærerne hadde lærerutdanning fra utlandet. I tillegg var det en lærer som hadde deltatt på
seminarer holdt av NGO-arbeidere fra utlandet, i regi av en privatskole hun tidligere jobbet i.
Bortsett fra dette var det ingen av de andre lærerne, verken blant informantene eller generelt
på skolen, som hadde pedagogisk kompetanse. Informant 16 forklarte at det var vanskelig å ta
i bruk teorien han hadde lært da han studerte:
På denne skolen ser man at det er stort gap mellom teoriene man lærer i
lærerutdanningen og hvordan ting gjøres i praksis. Sakte men sikkert sluttet jeg også å
gjøre alle tingene jeg hadde lært […] plutselig ser man seg selv følge kulturen som er
på skolen […]

Informant 14, som hadde tatt lærerutdanningen i utlandet sa seg enig i at Gacmadheere hadde
utviklet en skolekultur som tillot å nedprioritere pedagogisk kompetanse. Informanten
utdyper:
Det er ikke sjans at jeg får muligheten til å bruke det jeg har lært i studiet nei. Før
prøvde jeg å snakke med ledelsen slik at de kunne sørge for at andre lærere i det
minste kunne få innsikt i noen verktøy som kunne komme dem til gode i
undervisningen […] som for eksempel hvordan håndtere problematferd eller hvordan
gi konkrete og motiverende tilbakemeldinger til elever. Men ingen brydde seg om det
så jeg sluttet. Men de som vet, de vet.

Informant 16 legger til:
Det er som om vi snakker om to forskjellige verdener. Alle som har vært gjennom
lærerutdanning vet at å kunne faget sitt godt ikke er nok for å gi god undervisning. Du
trenger noen verktøy for å lyktes som lærer. For eksempel kunne mange ha trengt å
lære noen psykologiske verktøy å bruke på problematferd istedenfor vold […] men det
vet man jo ikke uten å faktisk ha vært igjennom lærerutdanning

Informant 1 fra Noradin påpeker også lærernes mangel på pedagogiske verktøy å ta i bruk i
spesielle situasjoner. Han utdyper:
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Noen ganger ser du en lærer som bruker en hel klassetime på å kjefte på en hel klasse
bare fordi to elever kranglet i timen. Hadde denne læreren vært igjennom
lærerutdanning hadde han kanskje forstått at han egentlig bare trengte å sende ut de
elevene det gjelder og fortsette undervisningen for resten. Deretter kunne han gått ut
og tatt en alvorlig prat med dem alene istedenfor å bruke alles tid på det. Man må
være litt lur

I følge Ogden (2004) inneholder det utvidede læringsbegrepet mangfoldige lærerroller.
Tidligere var hovedvekten på lærerens formidlingsoppgaver, men nå har læreren også rollen
som aktivitetsleder, inspirator og veileder. Han identifiserer tre viktige aspekt ved lærerrollen,
som medlemmer i kontrollkomiteen også fremhevet; a) Undervisningsfaktoren, som går på
hvordan læreren direkte og indirekte tilrettelegger læringsbetingelsene i klasserommet, b)
relasjonsfaktoren, som handler om lærerens evne til å skape en god relasjon til elevene sine,
c) planleggings- og organiseringsfaktoren, som handler om hvordan læreren gjennom
hensiktsmessig bruk av rammebetingelser og læringsmiljøet tilrettelegger for optimal læring.
Informant 20 utdyper:
En kompetent lærer er bevisst alle disse sidene i lærerrollen og klarer å sjonglere
disse for å sikre elevene sine effektiv opplæring. De må klare å styre klassene sine, de
må nå frem til alle elevene på sitt eget nivå, og de må planlegge undervisningen med
elevenes kunnskapsnivå i bakhodet

En annen fordel med kvalifiserte lærere er at de har kompetansen og forståelsen for å ta i bruk
ulike undervisningsmetoder slikt at de når frem til flest elever. Elevstyrt undervisning er et
eksempel på dette. Gjennom hele feltarbeidet observerte jeg få som faktisk brukte denne
undervisningsmetoden, til tross for at muligheten bød seg. I Noradin kunne lærere bruke
elevstyrt undervisning når de rettet leksene eller skrivebøkene til elevene istedenfor at elevene
forholdt seg i ro hele fagtimen. I Gacmadheere kunne denne metoden ha blitt iverksatt i
fagtimer læreren ikke var til stede (feltnotat, 10.11.17). Det var imidlertid to lærere som
brukte denne formen for undervisning; informant 5 fra Noradin og informant 9 fra
Gacmadheere. Informant 5 forklarer:
Det er så enkel og effektiv metode å ta i bruk. Jeg ber elevrådsrepresentanten ta over
undervisningen hver gang jeg har prøver eller skrivebøker å rette […] det er viktig at
elevene er en aktiv del av læringsprosessen. Eleven som styrer undervisningen styrker
sin kunnskap ved å lære bort til andre. Og for de andre elevene så er det jo ofte slik at
elever forstår bedre når de får det forklart fra jevnaldrende. Så det er egentlig vinnvinn
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I Gacmadheere hadde informant 9 etablert et elevstyre i klassen hun er klasseforstander for.
Dette elevstyret hadde ansvaret for å lede klassen i de timene faglærer ikke var til stede slik at
elevene til alle tidspunkter fikk læringsutbytte. Hun forklarer:
Det er på denne måten jeg har løst utfordringen rundt det høye lærerfraværet. Jeg vil
ikke at deres uansvarlighet skal ramme mine elever […] Og for elevene blir det jo
sosialt og gøy og annerledes […] Det er viktig. Dessuten er jo læring en sosial
prosess også, så jeg kan ikke se hvorfor andre lærere ikke har gjort det samme for
klassene sine

Jeg observerte en klassetime i 6A som var elevstyrt. Elevrådet hadde delt klassen i tre og lagd
quiz fra alle temaene de hadde vært igjennom så langt i de ulike fagene. De andre elevene var
ivrige, og det virket som alle var engasjert og jobbet hardt for at laget sitt skulle vinne
(feltnotat, 01.11.17). Elevstyrte fagtimen jeg observerte i Noradin var også vellykket.
Det store spørsmålet er imidlertid hvor denne kunnskapstilegnelsen, som lærerne så sårt har
behov for, skal komme fra. Informantene i Noradin påpekte at det ville bli for dyrt for
skoleeieren å arrangere lærerseminarer for dem:
Vi har sagt ifra mange ganger til eieren og ledelsene at dette er skolens største
utfordring, men ingen vil gjøre noe med det. Så vi bare gjentar oss selv i hver
evalueringsrapport, som en ødelagt CD-spiller. Det er relativt dyktige lærere her, de
hadde bare trengt toppen 1 måned opplæring, i sommerferien for eksempel (informant
20)

Informantene var klar over behovet for kompetanseheving blant lærerne, og de var villige og
motiverte til å gjennomføre kurs og seminarer som ble arrangert:
Kontrollkomiteen hjelper jo oss og gir oss veiledning når vi oppsøker dem, men de kan
ikke holde oss i henda hele veien. Jeg vet at mange av oss gladelig hadde stilt opp hvis
det ble arrangert, hvem vil ikke bli bedre i jobben sin? (informant 1,2,6,8).

Informantene i Gacmadheere var også klar over behovet for kompetanseheving. De påpekte i
tillegg at etableringen av en lærerutdanning som gir faglige og pedagogisk kompetanse burde
komme først. På den måten sikrer man at kommende generasjoner får dyktige og
kunnskapsrike lærere, og landet får en reell mulighet til å unnslippe mangelen på kvalifiserte
lærere. «Lærere av kvalitet fører til skoler av kvalitet» (informant 18).
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4.4.3 Skole-hjem samarbeid
Det er bred enighet om at det er foreldrene som har primæransvaret for oppfostring av sine
barn, men dette bør utøves i samarbeid mellom skole og hjem. De har felles nytte av at det
legges til rette for at barn og unge får et læringsmiljø som skaper vekst og utvikling. Skolen
må derfor betrakte foreldrene som jevnbyrdige samarbeidspartnere i utdanningen og
oppdragelsen av deres barn (Nordahl et. al., 2009). Samtlige lærerinformanter i Gacmadheere
savnet et fungerende skole-hjem samarbeid. Informant 9 uttrykker:
Det som kan gjøres er å gjeninnføre foreldrestyre slik at lærer og foreldrene kan ha en
god relasjon. Det må være en god relasjon mellom lærere, foreldre og
utdanningsdepartementet. Når det er en god relasjon mellom disse tre vil skolen bli av
god kvalitet

Det er de siste årene at Gacmadheere ikke har hatt et fungerende foreldrestyre. Både ledelsen
og seniorlærerne kunne fortelle at frem til midten av 2000-tallet hadde de et sterkt
foreldrestyre som samarbeidet tett med skoleledelsen og lærerne. De samlet inn penger til
vedlikehold på skolen, plantet trær og alt som trengtes for å skape et godt fysisk læringsmiljø
for elevene. Ledelsen pleide å holde jevnlige foreldremøter og oppfølgingssamtaler for
foreldre med elever som trengte ekstra oppfølging, for eksempel i forhold til forhindring av
frafall og skulk (informant 13,15, 18). Det eneste samarbeidet skolen har med foreldre i dag er
når de oppsøker dem for å legge inn en klage, eller når barnet deres havner i konflikt.
Informant 10 forklarer:
Det er nesten som om dagens foreldre motarbeider oss, spesielt oss yngre. De ser på
oss som jevnaldrende med disse elevene, og derfor ikke verdige lærere. De skriker på
oss foran elevene, og klager og lager oppstyr ut av ingenting

Noen av de yngre lærerne fortalte om personlige opplevelser med foreldre som hadde oppsøkt
skolen i skoletiden og forlangte at de skulle forlate klasserommet, og bli sparket. Dette hendte
som oftest etter at de hadde utvist barnet deres (informant 10,11,12).
Åtte av ni informanter var enige i at innføring av skole-hjem samarbeid ville ført til at mange
av skolens utfordringer forsvant. De var imidlertid overbevist om at etableringen av et nytt
foreldrestyre måtte ha andre hensikter enn det som tidligere har vært vanlig, nemlig at de kun
sørget for vedlikehold av det fysiske læringsmiljøet på skolen. Et foreldrestyre skulle også
bekjempe utfordringer tilknyttet elevens psykososiale læringsmiljø, og heve deres trygghet og
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trivsel på skolen. Det er når eleven får den støtten de har behov for både på skolen og på
hjemmefronten at de lykkes best (Nordahl et. al., 2009).
Elevene er mer på skolen og med lærerne sine og klassekamerater enn de sitter med
foreldrene sine. Ingen sitter med dem (foreldrene) i 5 timer hver eneste dag. Ingen har
tid til det. Så jeg vil si vi kjenner dem (elevene) veldig godt (informant 9)

Informant 13 legger til:
Et samarbeid med foreldrene er viktig fordi vi ser bare en side av elevenes
personlighet. Den andre siden kommer frem hjemme. Så hvis foreldrene hadde
samarbeidet med oss hadde vi hatt tilgang til all informasjon om eleven. Hvordan
eleven egentlig er og vi kunne ha forhindret mye og økt deres læringsutbytte

I følge Drugli & Nordahl (2016) gagner et godt skole-hjem samarbeid også foreldre fordi de
på den måten får en jevnlig oppdatering på hva som skjer på skolen, hva deres barn lærer og
hvordan deres klassesituasjon er. De får muligheten til å bli kjent med lærerne, som faktisk
har en sentral rolle i hverdagen til barna, og som er den voksne de forholder seg til store deler
av dagen. De fleste informantene gjorde det klart at de hadde ønsket foreldre velkommen med
åpne armer og gjort en ekstra innsats for å inkludere dem, hvis de faktisk hadde tatt initiativ til
å innlede et samarbeid. Eller svart på henvendelsene når lærere tok kontakt (Informant 10).
Informant 9 utdyper:
Det er for det meste vi lærere som tar kontakt med foreldrene, men nesten aldri
omvendt. Når det skjer får du følelsen av at disse elevene kommer fra et godt hjem.
Det skjer aldri at foreldrene kommer bare for å oppdatere seg på barnets
skolehverdag. Det er egentlig veldig synd at de ikke forstår viktigheten av dette. De
forstår ikke dette behovet

Mangelen på forståelse for hvor viktig et slikt samarbeid er ble påpekt som hovedårsaken til
at det ikke eksisterte (feltnotater, 11.11.17). I følge Desforges & Abouchaar (2003) er det
elever og foreldre med høyere sosioøkonomisk status som finner seg lettest til rette på skolen,
fordi skolens språk og deres kulturelle normer sammenfaller med det de selv har. Denne
gruppen foreldre er som oftest engasjert og interessert i barnas læringsprosess og det som
foregår på skolen, og det er dette som i stor grad vil virke inn på elevenes læring og utvikling.
De vil også ha en sosial og kulturell kapital som gjør at de mestrer å hjelpe barna med
skoleaktiviteter og lekser. Informant 14 er enig i dette, og forklarer:
Jeg har lærerutdanning, og vet viktigheten av et godt skole-hjem samarbeid. Men
elevene som er hos oss er fra veldig ressurssvake familier. Noen ser så vidt mødrene
sine fordi de er på markedet og selger grønnsaker fra daggry til kvelden for å brødfø
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dem. Noen av dem er foreldreløse. Andre har foreldre som ikke forstår viktigheten av
utdanning. Så det er vanskelig

Hattie (2009) understreker ytterligere viktigheten av at skolen om nødvendig støtter
foreldrene, slik at de forstår «skolens språk». Hvis ikke er det mange foreldre som ikke vil
greie å involvere seg i barnas læring. Studier indikerer at et godt skole-hjem samarbeid særlig
fungerer som en beskyttelsesfaktor med hensyn til faglig utvikling for barn som lever med
risikofaktorer knyttet til familien (Desforges & Abouchaar, 2003). Desto viktigere er det med
et godt fungerende samarbeid, da det kan føre til økt sosial kapital for risikoutsatte barn og
unge (Semke & Sheridan, 2011).
Det faktumet at skolen synes å fungere på en måte som gjør det lettere for noen grupper elever
og deres foreldre å finne seg til rette enn andre kan brukes som en mulig forklaring på
hvordan Noradin har klart å etablere et godt fungerende skole- hjem samarbeid i motsetning
til Gacmadheere. Det er imidlertid viktig å påpeke at selv om elever i Noradin generelt var fra
familier med høyere sosioøkonomisk bakgrunn, varierte dette i stor grad. Derfor var mange av
informantene enige i utsagnet til informant 9 ovenfor, som påpeker at det er manglende
forståelse fra foreldrenes side som gjør det utfordrende å etablere et samarbeid (informant
2,3,4,7,8).
Skole-hjem samarbeidet i Noradin var heller ikke i form av foreldremøte eller
konferansetimer slik vi er kjent med i Norge, og som sagt var det ikke alle foreldre som hadde
kontakt med skoleledelsen eller lærerne. Informant 17 forklarte det på denne måten:
For å si det kort og greit har vi kontakt med foreldre som har barn som har hatt en
negativ opplevelse, hatt konflikt med lærere, ledelsen eller medelever eller hatt faglig
nedgang. Alle de andre ser vi ikke i det hele tatt

Ikke alle var enig med informant 17. Informant 5 uttrykker:
Jeg personlig liker å ha kontakt med alle foreldrene til elevene i klassene mine […]
Jeg syntes det er like viktig å informere foreldrene til de elevene som utmerker seg
positivt også, slik at foreldrene kan hjelpe meg å motivere elevene til å jobbe like
hardt hele tiden […] så jeg vil si at jeg har god kontakt med alle foreldrene

En forskjell fra Gacmadheere var at foreldre som ble innkalt av lærere eller ledelsen faktisk
møtte opp for samtale (informant 4). Jeg observerte en hendelse som illustrerer dette:
Informant 1 hadde innkalt en forelder til samtale etter å ha oppdaget at eleven, som var en gutt
i 8 klasse, hadde hatt stor faglig nedgang de siste månedene. Han ville finne ut av årsaken til
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dette, samt varsle foreldrene slik at de fikk muligheten til å skaffe ekstra undervisning før det
ble for sent. I samtalen med forelderen kom det frem at eleven hadde fått en ny vennegjeng og
at de var ute til sent på kvelden. Sammen ble de enige om tiltak som kunne iverksettes slik at
denne eleven havnet på rett kjøl igjen, og ikke ble hengende etter resten av klassen. Dette var i
starten av feltarbeidet, og jeg var vitne til at de hadde oppfølgingssamtale noen uker senere,
med eleven til stede (feltnotat, 27.10.17). I følge Nordahl et. al. (2009) er involverte og
engasjerte foreldre et stort pluss for læringsmiljøet. Når foreldrene opplever å bli møtt på en
positiv og inkluderende måte, påvirker det også hvordan de og deres barn og unge ser på
skolen.
Det er viktig at de ansatte på skolen ser foreldrene som medspillere og ikke som motparter
(Nordahl et. al., 2009). Det at informant 1 henvendte seg til foreldrene til eleven for å hjelpe
han på best mulig måte, er et godt eksempel. Mange andre informanter fortalte også om
liknende hendelser, hvor de hadde hatt foreldresamtaler i håp om å forbedre den bestemte
situasjonen eleven befant seg i (informant 2,3,6,7). Skoleledelsen oppmuntret lærerne til å ta
egne foreldresamtaler med de foreldrene det skulle gjelde i første omgang. Hvis det ikke endte
godt skulle ledelsen involveres:
Det gir læreren en autoritet og det sender ut signaler til foreldrene at vi er stolte av
lærerne våre og har tiltro til dem. Foreldrene må vite at når de blir innkalt til skolen
så gjelder det en viktig sak, nei ikke alltid, men som regel. Foreldrenes oppfølging av
barn er avgjørende (informant 19)

Informant 17 fungerte som bindeleddet mellom foreldre, ledelsen, elevene og lærerne, og var
derfor den som hadde mest kontakt med foreldrene. Informant 1 forklarer:
Vi bare sender ut syke elever, utagerende elever og de elevene vi ikke forstår oss på til
informant 17. Som regel kjenner han elvene bedre enn oss, han har jo bare med de
samme elevene å gjøre for det meste

Det var en fordel at han kjente elevene godt og kjente til deres vaner og hobbyer utenom
skoletiden. Det gjorde at han hadde felles plattform med dem, og på denne måten ga han
inntrykk av at han interesserte seg for deres verden. Dette er en sentral del av det å etablere
relasjoner til elevene (Nordahl et. al., 2009), som jeg kommer tilbake til. La meg illustrere
med et eksempel. Noradin lå ca. fem minutter unna en av byens største fotballbaner, hvor det
jevnlig ble spilt kamper og turneringer på ettermiddagen. Noen av elevene i 8 klasse ble til
tider fristet til å skulke og dra dit. Informant 17 hadde merket seg disse elevene. En dag ringte
de inn syk, og informant 17 ringte hjem til dem for å få det bekreftet. Det viste seg at elevene
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ikke var hjemme. Informant 17 spaserte ned til fotballbanen og så elevene spille. Han sørget
for at de hadde sett han for å vise at de var oppdaget før han dro tilbake på skolen. Dagen etter
innkalte han foreldrene deres for samtale med ledelsen og deres lærere (feltnotater, 17.10.17).
Drugli & Nordahl (2016) er enig i at dette er en riktig strategi for å forhindre fravær og skulk,
spesielt på ungdomsskolen. Noen dager senere forklarte informanten:
Grunnen til at jeg gjorde alt det der var ikke for å være slem eller gi dem noe ubehag,
men for å forhindre at det gjentar seg. De er 8 klassinger, snart videregående. Hvis de
begynner å skulke nå for en fotballkamp, hvem vet hva det neste er? Dessuten er slik
oppførsel smittsomt, spesielt i tenårene. Skulking er ikke adferd vi ønsker på skolene
våre

Et godt fungerende skole-hjem samarbeid er viktig når det kommer til tilpasset opplæring og
tilrettelegging for elever med spesielle behov. I Noradin var det noen elever som hadde
særskilte behov, og de ble godt ivaretatt. De fikk ta pauser etter behov, utsatt eksamener og
gyldig fravær ved sykdom.
Vi prøver å passe på dem. Vi er jo tross alt nesten foreldrene deres, spesielt når de er
her hos oss. Så vi gjør så godt vi kan for å tilfredsstille deres behov uten at vi lar dem
(elevene) misbruker det (informant 1)

Informant 19 legger til:
Det er takket være foreldrene som har stolt på å sende barna sine til våre skoler at vi
har klart å bli så store. Hadde ikke de satset på oss hadde ikke vi eksistert. Og det er
skoleeieren klar over. Så vi gjør så godt vi kan for å opprettholde et godt forhold til
foreldrene. Et forhold som bygger på gjensidig respekt

Det er når skole og hjem jobber på samme lag og drar i samme retning, at helheten og
sammenhengen i barn og unges hverdag øker (Nordahl et. al, 2009).

4.5 Oppsummering
Dette kapitlet har hatt som mål å svare på forskningsspørsmålet: Hvilke utfordringer møter
lærere i deres arbeid med å etablere et godt læringsmiljø og hvordan kan disse håndteres?
Selv om det fysiske læringsmiljøet var et gjennomgående tema på begge skolene, viser
gjennomgangen av utfordringene ovenfor imidlertid deres ulike skolehverdag. Utfordringene i
Gacmadheere var på et mer grunnleggende nivå, med mangler på grunnleggende faktorer som
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faktisk har en stor innvirkning på deres forsyning av kvalitetsutdanning. I tillegg til at disse
manglene var en utfordring i seg selv, var de også hovedårsaken til andre utfordringer på
skolen. Mangel på skoleport og skolegjerde er et eksempel på dette, som førte til
uoversiktlighet på skolen, og gjorde skulking enklere for elevene. Noradin opplevde ikke
disse utfordringene. Skolestørrelsen og generell plassmangel var imidlertid en utfordring, men
informantene fra skolen var uenig. Jeg delte denne bekymringen med andre informanter, og
de var enige med meg. De andre utfordringene var de klare over at de ikke kunne gjøre noe
med, som for eksempel uvær som påvirket undervisningen.
I det andre delkapitlet drøftet jeg det psykososiale læringsmiljøet til elevene, med fokus på
fysisk og psykisk vold. Selv om utøvingen av vold forekom på skolene, var det i ulikt
omfang. I Noradin opererte de med en annen definisjon enn den som ligger til grunn i denne
studien. Definisjonen satte en grense for hva som var akseptabel voldsbruk for lærerne; å ikke
etterlate seg merker på elevens kropp eller ødelegge personlige gjenstander. I Gacmadheere
fantes det ikke en slik begrensning, og lærerne utøvde fysisk vold oftere og hardere. Samtlige
informanter rettferdiggjorde volden med å henvise til den somaliske kulturen og voldens
disiplinerende effekt. Informant 22 hadde forståelse for denne rettferdiggjøringen; lærere
gjorde ingenting elevene ikke var vant til hjemmefra. Samtidig påpeker hun behovet om
omfattende strukturelle endringer som starter fra grasrota. Foreldre må få opplæring i de
negative konsekvensene vold fører til, og få andre verktøy de kan bruke.
Det tredje delkapitlet tok for seg utfordringer lærere opplevde i deres møte med skoleledelsen.
I Gacmadheere, hvor de yngre lærerinformantene hadde negative opplevelser, ble urettferdig
behandling og forskjellsbehandling påpekt som de to største utfordringene. De yngre lærerne
ble nektet sykedager og permisjon. Likevel var de «motoren som drev skolen videre»
(informant 12). Seniorlærerne påpekte at de var fornøyd med forholdet sitt til ledelsen, i likhet
med lærere i Noradin. I Noradin var ord som støttende og motiverende brukt til å karakterisere
forholdet til ledelsen. Alle ni lærerinformanter uttrykte en form for takknemlighet overfor
ledelsen, og etter det jeg observerte var forholdet deres bygd på gjensidig tillit og respekt
(feltnotat, 22.10.18).
De tre strategiene jeg valgte å fokusere på – kontrollkomite, kompetanseheving og skole-hjem
samarbeid, hadde ulik påvirkning på utfordringene. I Noradin fungerte kontrollkomiteen som
en trygghet for elever fordi det beskyttet dem mot overgrep fra ansatte på skolen. Deres
innføring av nulltoleranse for vold er et godt eksempel på dette. I Gacmadheere hadde
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komiteen lite slagkraft som et resultat av manglende økonomiske midler. Dette resulterte i at
lærerne og skoleledelsen var helt autonome, og ingen stilte dem til ansvar for deres praksis.
Under hele feltarbeidet fikk jeg høre ulike versjoner av «quality teachers, quality schools»
(informant 12). Kompetanseheving blant lærere ble påpekt som en avgjørende faktor i
skolenes søken etter kvalitet. Informantene fra begge skoler var klar over deres manglende
pedagogiske kompetanse. De hadde et sterkt ønske om at skoleeieren og departementet
arrangerte seminarer og kurs for å heve deres pedagogiske kompetanse, da deres faglige
kompetanse var på det ønskede nivået.
Avslutningsvis diskuterte jeg viktigheten av et godt fungerende skole-hjem samarbeid.
Gacmadheere hadde per dags dato ikke et fungerende samarbeid, og det var utfordrende å få
foreldre til å stille opp ved innkalling. Til dels på grunn av familienes sosioøkonomiske
bakgrunn, og dels fordi det var manglende forståelse for skole-hjem samarbeid i det somaliske
samfunnet. I Noradin var det motsatt, og skole-hjem samarbeidet fungerte, fordi ledelsen
oppmuntret lærerne til å ha jevnlig kontakt med hjemmet. «Det er når skole og hjem jobber
på samme lag og drar i samme retning, at helheten og sammenhengen i barn og unges
hverdag øker» (Nordahl et. al., 2009).
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5 Klasseledelse
Dette kapitlet har som mål å besvare forskningsspørsmålet:
«Hvordan kommer bruken av klasseledelse til uttrykk i Noradin og Gacmadheere?».
Klasseledelse var et konsept lærerne hadde god kjennskap til, og derfor fikk jeg mange
varierende og utfyllende beskrivelser av egne ledelsespraksis. Det er også et vidt begrep med
mange ulike aspekter, og hva man vektlegger avhenger av den enkelte lærer. Av den grunn
var det variasjoner i praksisen både på de ulike skolene, og mellom lærere på samme skole.
Alle informantene var imidlertid enige i at læring ikke hadde vært mulig uten klasseledelse
(feltnotater, 12.11.17).
I dette kapitlet skal jeg først diskutere to ulike lederperspektiv og hvordan lærere som
praktiserer disse styrer sine klasser. Disse perspektivene er basert på Baumrinds modell
(1971,1991) som i utgangspunktet omhandler ulike foreldretyper i oppdragelsen av barn.
Baumrinds (1991) fire prototypene på foreldrestil var autorativ, autoritær, ettergivende og
forsømmende. Den er relevant her fordi den etter hvert har blitt overført med fokus på
lærerrollen. Lærerne i denne studien brukte to av de overnevnte prototypene: autorativ og
autoritær klasseledelse. Dette er imidlertid to lederstiler som står i kontrast til hverandre, og
på begge skolene var de utført av ulike informanter. Deretter skal jeg diskutere hvordan lærere
håndterer problematferd i klassen og bruken av klasseregler for å skape et godt klassemiljø.
Avslutningsvis skal jeg diskutere skolenes bruk av tilpasset opplæring i undervisningen.

5.1 Den autorative læreren
Den autorative læreren utøver en kombinasjon av kontroll og støtte for eleven. En voksen som
kombinerer en varm og støttende relasjon med god kontroll, vil kunne oppnå positiv
innflytelse på barnet uavhengig av barnets adferdsmønster (Nordahl et. al., 2005). Den
autoritative oppdragelsesstilen fremmer positiv atferd og hemmer negative, som for eksempel
problematferd og aggresjon. Den er videre assosiert med gode skoleprestasjoner, positiv
jevnaldresosialisering og prososial atferd (Hughes, 2002).
Den autorative læreren var å gjenkjenne på begge skolene, men spesielt i Noradin da
majoriteten av informantene brukte denne lederstilen. I Gacmadheere var de autorative
lærerne i mindretall. Informant 6 fra Noradin forklarer:
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Jeg styrer dem som om jeg er deres forelder. Jeg liker at de er avslappet og
komfortable i mine timer. Da kan de stille meg spørsmål eller diskutere det de lurer
på. Jeg liker ikke å være unødvendig streng som andre lærere. Noen er så strenge at
jeg er redd dem selv […] Du må vise elevene at du støtter dem. At du er streng fordi
du bryr deg om dem og fordi det er til deres beste

Informant 14 fra Gacmadheere er enig:
Eleven må føle at du har kontroll samtidig som du viser at du støtter dem. De må føle
at du er lederen og at du styrer klassen din og ikke de. Da først vil du lykkes som
lærer. Men å ha kontroll går hånd i hånd med å vise omsorg og støtte, de utelukker
ikke hverandre

I følge Pellerin (2005) har skoler som arbeider etter det autoritative prinsippet best resultater
på elevers motivasjon, skolevegring og skulk. Informant 20 fra Noradin forklarte at læreres
klasseledelse var en viktig faktor i ansettelsesprosessen. På intervjuet stilles det spørsmål om
lederstiler i klasserommet, og personens egen praksis. De går også igjennom en praktisk
prøve, hvor de underviser og viser deres evne til å lede klasser:
God klasseledelse er alt. Alt annet kommer i annen rekke. Læreren må få eleven til å
føle seg nesten hjemme her. De må være strenge samtidig som de er snille og
rettferdige. Hvis elevene er redde for oss tør de jo ikke å være her

Autoritative lærere som klarer å ha god kontroll på elevene kombinert med aktiv
relasjonsbygging, har påvirkningskraft i forhold til både skolefaglig og sosial kompetanse
(Nordahl & Læringssenteret, 2003). Jeg observerte at informant 5 fra Noradin hadde stor
påvirkningskraft på elevene faglig og sosialt. Flere ganger overhørte jeg elever snakke om
personlige ting til han og han ga dem råd og tips til faglige og personlige forbedringer. I et
feltnotat fra 11.10.17 står det:
Overhørte en jentegjeng snakke om klasseforstanderen sin (informant 5). De snakket
om hvor glad de var for å ha han i år, og hvor mye bedre han var enn den forrige
klasseforstander. Den ene jenta snakker om hennes forbedring faglig så langt i år på
grunn av det nye systemet han har innført, en annen snakker om at det er deilig å ikke
være redd i klassen lenger. En tredje sa at det var deilig at alle endelig oppførte seg
pent

I Gacmadheere var det også en lærer jeg spesielt la merke til. Han ga ekstraundervisning til
elever på offentlige skoler slik at de kunne få ekstra faglig innputt. Mange av elevene
oppsøkte dette stedet for undervisning i helgen, så denne læreren møtte mange av elevene syv
dager i uken. Dette hadde gitt han en naturlig rolle som veileder på skolen. I pausen flokket
elevene seg rundt han, og jeg overhørte ofte elever fortelle hverandre hva informant 13 hadde
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gjort for dem. Ledelsen brukte han også mye, blant annet som megler i konflikter på skolen
(feltnotat 03.11.17). Han uttrykker:
Ikke misforstå meg, jeg er streng. Men jeg er også snill mot elevene. Jeg bryr meg
faktisk om dem. De er jo så små og trenger veiledning. Og som regel hører de på meg,
alle vet det. Selv om lærere klager på noen av klassene opplever jeg sjeldent uro. Vi
har en fin forståelse. Så alle på skolen bruker meg i situasjoner hvor de ikke når inn til
eleven

Disse to lærerne hadde referentmakt overfor elevene. Elevene oppfører seg etter disse
lærernes ønske fordi de likte dem som person. Derfor visste de også at kravene de kom med
var for deres eget beste (French & Raven, 1960). De var begge klar over hvilken
påvirkningskraft de hadde på elevene. Ut ifra det jeg observerte var det sjeldent utageringer
eller andre vanskeligheter i deres timer. Som regel var det en latterfull gjeng de forlot etter
endt time (feltnotat, 05.11.17).

5.2 Den autoritære læreren
Autoritære lærere utøver stor grad av kontroll i motsetning til autorative lærere. Dette er en
lederstil som vil påvirke elevenes motivasjon og trivsel på en negativ måte. Den autoritære
læreren var lett gjenkjennelig i Gacmadheere, hvor majoriteten av lærerne praktiserte denne
lederstilen. I feltnotatet ovenfor fra 11.10.17 henviser jentegjengen til deres tidligere
klasseforstander som hadde en ulik lederstil enn den nåværende klasseforstanderen. Denne
læreren var en av de få autoritære lærerinformantene i Noradin. I intervjuet forklarer han:
En dyktig leder er den alle frykter. Elevene forvandler klasserommet til en jungel hvis
du ikke fremstår som streng og sint. Som lærer må du ha veldig god kontroll på
elevene. Du må styre dem med jernhånd. Å være snill hjelper ikke her nei (informant
4)

Mens den autoritative klasselederen baserer seg på tydelighet, omsorg og evnen til å gi ansvar
ut fra de forutsetninger elevene har, styrer den autoritære læreren gjennom frykt (Rørnes,
Overland, Roland & Tveitereid, 2006). Informant 20 gir en forklaring på årsaken til dette:
Mange lærere er alt for strenge og fremstiller seg selv veldig slemme overfor elevene.
Det er læringskulturen i landet. De tror at de må være veldig streng mot dem. Hvis
ikke tror de at de ikke får autoritet og ingen vil bry seg om faget du underviser i og
gjøre en innsats
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Informant 12 fra Gacmadheere legger til: «De (elevene og ansatte på skolen) opererer som
militæret her. Elvene hører ikke på noen med mindre man truer dem og viser at man er veldig
streng. Det har du jo sett selv. Det er vår stil»
Informant 17 fra Noradin er enig, men begrunner svaret sitt med at dette var forventninger
som fulgte med lærerrollen:
De er jo bare småbarn. Selv 8 klassingene forventer at vi skal fortelle dem hva de skal
gjøre og ikke gjøre. De vet at når de kommer inn den porten så er det lærerne som er
sjefen. De er ikke i huset til morra deres lenger. Her er det vi som bestemmer

Dette utsagnet illustrerer bruken av intervensjonistisk klasseledelse. Informanten forklarer at
det er en av lærernes hovedoppgave å sørge for at elevene viser god oppførsel. Det er det
elevene vil og forventer av læreren.
Under feltarbeidet fikk jeg også inntrykk av at det var et slags hierarki på skolen, hvor
ledelsen og lærerne var øverst og elevene i bunnen. Ifølge informant 12 fra Gacmadheere var
mottoet til de fleste lærerne «Sjef over dem før de sjefer over deg» (feltnotat, 26.10.17).
Informantene fra utdanningsdepartementet påpekte at dette var den rådende oppfattelsen på
god klasseledelse generelt i landet, det var ikke særegent for mine caser:
Lærere i landet ser på elevene som underlegne og opererer som om de har all makt
over dem i skoletiden. De sprer frykt og er autoritære. Dette gjør de bare for å få
respekt og ikke minst opprettholde denne respekten. Sånn har det alltid vært, siden jeg
var jentunge (informant 23)

På begge skoler fikk jeg opplevd dette gjennom klasseromsobservasjonene. Nedenfor vil
illustrere med et eksempel fra Noradin. Jeg vil imidlertid påpeke at dette eksempelet ikke
gjenspeiler alle lærerne i Noradin. Jeg bruker det kun for å illustrere variasjon i lærernes
oppførsel når de var i «lærerrollen» og når de var «seg selv». Det var mange lærere som følte
de måtte separere disse to rollene i hverdagen (informant 23). I et feltnotat skrev jeg:
27.09.2017, kl. 14.00, andre time, Matte, informant 3, 7B, 43 elever.
Jeg sitter alene på bakerste rad. Læreren sitter foran tavla og retter mattebøkene til
elevene. Ingen får lov til å snakke. Ingen får bevege seg. Alle har fått beskjed om å se
fremover. Se på tavla. Med jevne mellomrom ser han opp på oss. Han hysjer selv om
ingen snakker. 20. min. har gått. Noen gutter begynner å viske og le. Læreren ser opp
fra bunken med bøkene han har på fanget, og kjefter på dem. De ser ned på pulten.
Noen minutter senere begynner noen andre å dytte hverandre med albuene. Læreren
stirrer på dem med et drepende blikk, legger fra seg bøkene og begynner å gå mellom
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rekkene. Han kjefter på klassen. Sier de mangler disiplin. Alle ser ned på pulten. Jeg
også. Jeg tør ikke å bevege meg. Herregud, hvorfor gikk jeg inn til han her? Ringer
det ikke ut snart

Det tok noen uker før jeg turte å snakke med denne læreren. Selv om jeg ikke var en av hans
elever, hadde denne observasjonen kjentes så ubehagelig at jeg unngikk han. Etter at jeg ble
kjent med han viste det seg at denne siden av han bare var et skuespill for elevene. Han var en
hyggelig, blid og sjarmerende mann til «vanlig» (feltnotat,16.10.17). Han var en av de som
var overbevist om at man kunne sette et likhetstegn mellom frykt og respekt. Respekt fra
elevene betydde automatisk god klasseromsledelse (informant 3). Informant 12 fra
Gacmadheere utdyper:
Frykt er det sterkeste våpenet læreren har. Hvis man bruker det riktig, i riktig dose
altså, så kan læreren få den respekten han trenger. Og det vil følge deg hele livet. Du
må bare være autoritær, som et diktatur regime

I kapitel 2.3.1 tok jeg opp viktigheten av at det var samsvar mellom læreres oppførsel og det
læreren tror på. Dette for å sikre kontinuitet i lærerens oppførsel (French & Raven, 1960).
Informant 12 legger til:
Jeg vet at du er vant til annen praksis, men jeg sier deg det, det eneste som fungerer
på disse (elevene) er stålkontroll og frykt. Du kan gå inn og prøve selv. Jeg har 100%
tro på min metode. Elevene må føle at de er underlegen læreren hvis ikke fungerer
ingenting. Da først kan får du makt og da først kan du gi god undervisning. Alt annet
funker ikke her

Siden disse lærerne trodde at autoritær lederstilen var den eneste riktige måten å lede på, fikk
de også positive opplevelser i bruken av den. Klasseromsobservasjonene illustrerte dette.

5.3 Håndtering av problematferd
Disiplin på skolen er et tema som jevnlig blir diskutert. Hva som er å regne som å være et
disiplinproblem derimot, er det verken en enstemmig elle klar definisjon på. Jeg tar
utgangspunkt i Levin & Nolan (1996:22) sin definisjon, som anerkjenner at disiplin
problemer er komplekse. De definerer det som adferd som forstyrrer lærerens undervisning
og andre elevers rett til å lære, atferd som er psykologisk eller fysisk utrygg og adferd som
ødelegger skolens eller andres eiendeler. Denne definisjonen dekker ikke bare synlig
problematferd som eleven utfører, men også annen upassende atferd som lærere daglig står
overfor. Det er mest vanlig å referere til elever når det er snakk om problematferd, men denne
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definisjonen sier også at problematferd kan være forstyrrelse av andres rett til å lære. Dette
betyr at definisjonen ikke utelukker andre, som for eksempel en lærer, i å være hovedårsaken
til problematferd i klasserommet. Informant 20 fra Noradin uttrykker:
Noen ganger ser du en lærer som bruker halve timen på å kjefte på elever som har
glemt skrivesaker. Noen ganger er læreren problemet og ikke elevene. Kanskje den
eleven til og med satt stille og prøvde å gjemme seg fordi han visste at han ikke hadde
med seg tingene sine. Men nei da, læreren skal absolutt bruke timen på å kjefte på
stakkaren. Han kunne for eksempel bare ha lånt en penn fra naboeleven og bare
fortsatt undervisningen sin

Det finnes ulike strategier for å håndtere problematferd, og informantene brukte varierte
strategier. Denne læreren informant 20 snakket om, brukte upassende og ineffektiv
klasseromsledelse som førte til forstyrrelser i andre elevers læring. Nolan og Levin (1996) går
så langt som å argumentere at en slik lærer faktisk er selve atferdsproblemet. Dette var noe jeg
observerte på begge skoler, selv om det var mer fremtredende i Gacmadheere. Det var spesielt
informant 16 fra Gacmadheere som skilte seg ut. Han var en av seniorlærerne på skolen, og
klassetimene hans var preget av støy, høylytt voksenstemme og halvparten av elevmassen
sittende utenfor den aktuelle klassen. Jeg gjennomførte fire observasjoner i hans timer, i håp
om å se et annet mønster enn det jeg hadde fått inntrykk av, men det var altså ikke tilfelle.
Den ene timen jeg var med han underviste han i demokratiets grunnprinsipper for en 7. klasse.
Klassetimene varte i 40 minutter, og av den brukte han om lag 25 minutter på å roe ned
elevene, be dem sette seg på plassene sine, be om deres oppmerksomhet eller å kaste dem ut.
Det var vanskelig å følge med på undervisningen, selv for meg, når det jevnlig oppstod
forstyrrelser han «håndterte» med handlinger som ytterligere forstyrret undervisningen og
lagde avbrekk (feltnotat, 25.10.17). I intervjuet spurte jeg spesifikt om denne hendelsen og
informanten forklarte:
Du så jo hvor mye tid jeg bruker på å roe dem ned. De er helt udugelige når det
kommer til arbeidsro. Og det går bare ut over de flinke elevene som er lydige. Men
hva annet valg har jeg enn å hysje og kaste dem ut? Det som er synd er at ledelsen tar
dem inn i klasserommet igjen. Så egentlig er det ingenting som hjelper for å håndtere
dem

Non-verbal kommunikasjon kunne vært en mulig strategi å ta i bruk for håndtering av slik
problematferd. Det hadde forstyrret mindre. I Noradin tok informantene i bruk denne formen
for kommunikasjon i større grad enn i Gacmadheere. Informant 1 fra Noradin uttrykker det på
denne måten:
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Det er ikke alltid behov for verbal irettesettelse. Noen ganger holder det med et blikk.
Når elevene merker at du ser på dem slutter de som regel å snakke. Eller en
pekefinger. Noen ganger rister jeg på hode mens de ser på

Slike «signalforstyrrelser» som Levin og Nolan (1996) kaller det, er effektive og sender signal
til studenten om at det den gjør ikke er passende oppførsel. Informant 5 legger til: «Jeg
tilkaller eleven ved navn. Når jeg sier navnet deres høyt foran de andre, blir de flau og slutter
som regel. Hvis det ikke tar slutt kan man bruke andre metoder»
Det finnes tilfeller hvor de nevnte strategiene ikke fungerer. Informant 2 fra Noradin, var en
av de få som brukte en annen metode:
Jeg pleier å gå mot den rekken jeg hører støy fra. Når de ser at jeg er på vei vender de
tilbake til bøkene sine. Jeg er ikke flink til å kjefte på dem, og de vet jeg er veldig snill
mot dem

De overfylte klassene gjorde det vanskelig å bruke denne strategien i Noradin, og derfor var
det bare to av informantene som tok det i bruk (feltnotat, 08.10.17). I Gacmadheere derimot,
var dette en populær strategi. Informant 11 forklarer:
Hver time går jeg mellom rekkene, spesielt siden det er diktat de eldre klassetrinnene
bruker. Jeg går og leser, og stopper opp der det er uro. Noen ganger slutter jeg å lese
også. Da forstår de at de har forstyrret

Kombinerer man denne strategien med «signalforstyrrelser» resulterer det i en veldig effektiv
non-verbal kontrollmekanisme. Det er veldig sjeldent at eleven ikke vender tilbake til
undervisningsøkten etter blikk fra læreren, etterfulgt av at læreren kommer mot deg (Levin &
Nolan, 1996).
Hva skjer når non-verbal irettesettelse ikke fungerer? Og kan læreren bruke verbal
kommunikasjon uten å bli selve atferdsproblemet? Feltnotatet nedenfor fra Noradin den
02.10.17 illustrerer hvordan lærere kan kombinere bruken av verbal og non-verbal
irettesettelsesteknikker:
Informant 6 er helt rå. I dag satt jeg i klassen hans med 72 elever, og alle jobbet og
det var arbeidsro. Han gikk rundt, hold øyekontakt med de som småpratet, gikk bort til
noen gutter etter at de hadde fått advarsel tidligere og rørte elever på skulderen når
han gikk forbi. Han brukte så mange non-verbale strategier for å holde alle 72
elevene i sjakk. Etter at alle er ferdig med å skrive av tavla begynner læreren å
forklare og stille elevene spørsmål. En elev begynner å bli urolig. Han plager
sidemannen, kaster pennen sin opp og ned og roper ut svar uten å rekke opp hånden.
Læreren irettesetter han flere ganger, ved å si navnet hans og ved å påpeke at det er
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frekt og ikke OK å rope ut svaret når andre rekker opp hånden. Han henviser til
klassereglene hele tiden

Denne lærerens handlinger er et godt eksempel på hvordan bruke verbal kommunikasjon uten
å være selve forstyrrelsen. Læreren tok først i bruk non-verbale teknikker for å roe ned
elevene, og først når det ikke fungerte gikk han over til verbale teknikker. I følge Levin &
Nolan (1996) er det viktig at læreren i slike situasjoner ikke kritiserer selve eleven, men
handlingen. Informant 6 gjorde dette ved å påpeke at det var frekt å rope ut svar mens
klassekameratene rekker opp hånden. Hvis læreren hadde kalt eleven frekk hadde det vært å
kritisere selve eleven. Informant 9 fra Gacmadheere er enig og utdyper:
Jeg har sett at veldig mange lærere, ikke bare her men andre steder også, ikke skiller
mellom dårlig oppførsel fra eleven og eleven som person. De er jo bare barn, de vil ta
kritikk personlig og kanskje det vil påvirke dem resten av livet. Hvis læreren for
eksempel sier «du er dum» istedenfor «det du gjorde var dumt» kan det hende at
eleven tilslutt tror at han eller hun er dum. Hva slags nytte hadde irettesettelsen din
da?

Det er viktig å påpeke at all verbal irettesettelse ikke er effektiv, da de som nevnt ikke bare er
forstyrrende, men de uttrykker gjerne følelser læreren har samlet opp en periode. Det finnes
mange av disse, og et fellestrekk for dem er at de ikke snakker direkte til elevens
problematiske adferd der og da. De guider heller ikke eleven til passende atferd (Valentine,
1987). Et slik forsøk på å irrettesette eleven kan være når læreren oppfordrer til upassende
oppførsel ved å si «prøv deg en gang til du», eller når de gir abstrakte og meningsløse
irettesettelser som «bli voksen» (Levin & Nolan, 1996). Jeg observerte en del av disse
«feilaktige» irettesettelsene på begge skolene. Det var spesielt to informanter, informant 17
fra Noradin og informant 18 fra Gacmadheere, som tok i bruk slike irettesettelser. Informant
18 fra Gacmadheere uttrykker:
Jeg sier ofte «er dere ikke voksne, oppfør dere», og «tror du at du er en liten unge
eller» til elevene og de skjerper seg. Det eneste jeg gjør er å minne dem på at de ikke
er småbarn lenger. Og når jeg sier «voks opp» blir de flau over egen oppførsel og de
skjerper seg

Det var imidlertid mange andre informanter som uttrykte sin misnøye til slik læreroppførsel,
deriblant informant 5 fra Noradin:
Elevene elsker jo å teste grenser. Det hjelper vel ikke at en lærer sier «prøv deg» eller
«bare gjenta det du». Det skaper bare irritasjon for læreren og elevene blir fristet til å
gjøre handlingen. Jeg er veldig imot sånt
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En siste strategi informantene påpekte var bruken av humor. Majoriteten av lærerne i Noradin
brukte enten seg selv eller den bestemte situasjonen til å lage en spøk:
Det er effektivt og det funker hver gang. Hvilken elev liker ikke at læreren gjør narr av
seg selv? De elsker det. Og den eleven det gjelder forstår at jeg vet hva han har gjort
og at jeg følger med (informant 2)

Informant 7 legger til:
Når jeg for eksempel sier «oi, når ble dette en korøvelse?» istedenfor å kjefte på
elevene som skriker ut svarene uten å rekke opp hånden, ler alle og sier unnskyld også
rekker de opp hånden og venter på tur. Humor er viktig for barn

På denne måten omdirigerte de elevene til mer passende atferd uten å forstyrre eller lage
avbrekk.

5.4 Regler og retningslinjer
I alle skoler finnes det mange urealistiske og ubegrunnede regler. En tommelfingerregel er at
regler som ikke kan begrunnes burde forkastes. Lærere fremstår som mer troverdige når de
sier seg villige til å revidere dårlig begrunnede skoleregler, fremfor å tviholde på gammel
praksis (Andersen, 2006). Informant 19 forklarte at Noradin jevnlig reviderte skolereglene, og
at de oppfordret lærere til å ha egne klasseromsregler. Dette kom som et tillegg til
skolereglene som var felles for alle. Fellesreglene var generelle retningslinjer som var rettet
mot pausene, kleskode og generelle karakteristikk på ønsket atferd. Et av reglene var også å
følge egne klasseregler (feltnotat, 07.10.17). Informant 17 uttrykker:
Reglene våre er kanskje det viktigste vi har. De bestemmer hva elever kan og ikke kan
gjøre. Og ikke minst lærerne. Reglene er grunnmuren i skolevirksomheten vår. De er
nødvendige for at vi kan stille hverandre til ansvar. Ikke bare elevene, men også
lærere og ledelsen. Derfor oppdateres de jevnlig

I Gacmadheere hadde de også skoleregler, men de var ikke oppdatert. Informant 9 forklarer:
Det hadde vært mye enklere å kontrollere elevene hvis vi fikk en regel som forbød
dem i å gå utenfor skoleområde slik at vi ikke mistet hele fagtimen etter lunsj på å
samle elevene inn. De følger ikke med på klokka og hører ikke ringeklokka fordi de er
for langt borte

Siden de fleste elevene bodde i områder rundt skolen, dro mange hjem i lunsjen. Dermed
risikerte de å komme for sent til timen etter pausen. Dette var en stor utfordring for lærerne
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fordi de måtte gjenta undervisningen for de sene elevene, og det var forstyrrende (informant
10). Informant 18 ønsket også ideen om innføringen av nye skoleregler velkommen:
Det er kanskje det vi må gjøre. Disse elevene er ikke egnet for de reglene vi har.
Reglene er egnet for elever fra gamle dager, som faktisk var her frivillig og ikke ble
tvunget av mødrene […] Disse barna her er noe helt annet

Manglende oppfølging på reglene kan føre til at de ikke får noen styrende funksjon i
skolehverdagen. Gacmadheere hadde for eksempel en skoleregel som presiserte at «elever
uten uniformer skulle sendes hjem». Denne skoleregelen var felles for alle, og gjaldt alle
dager bortsett fra den uniformfrie dagen. Hver dag observerte jeg likevel relativt mange elever
uten uniform, ikke bare i skoleområdet, men også inne i klasserommene (feltnotat, 12.11.17).
Informant 13 forklarer:
Det er jo ikke vits å sende dem hjem når ledelsen sitter under treet og sender dem inn
igjen. Eleven vet det like godt som oss. Så jeg sender dem ikke hjem. De gangene jeg
gjør det oppholder de seg i skolegården og bråker. Og ledelsen står ikke opp for
reglene. De orker ikke bråket så de sender dem inn igjen

Informant 16 legger til:
Du har jo sett at jeg kaster dem ut, men det er egentlig ikke noe vits. Ledelsen får dem
inn igjen maks en time senere. Alle vet det. Men jeg vil likevel vise at jeg er konsekvent
så jeg kaster jo dem ut

Informant 16 har et godt poeng. Hvis ikke ansatte på skolen ikke er konsekvente i sine
handlinger vil det forvirrer elevene, og gi dem en mulighet til å utnytte reglene. De forstår at
de kan handle slik de vil, og følge reglene slik det måtte passe dem (Andersen, 2006). Selv
om de fleste lærerne var konsekvente, var ikke ledelsen det, og elevene utnyttet dette.
Ledelsens respons på dette var «det er bedre at vi har dem her inne, uansett når de kommer,
enn at vi kaster dem ut også ender de opp som dopselgere» (feltnotat, 12.11.17).
I Noradin derimot, var ledelsen og lærerne samlet om skolereglene. I klasserommene varierte
reglene noe, ettersom noen av lærerne inkluderte elevene i utarbeidelsen av dem. I følge
Andersen (2006) har det en positiv effekt å involvere elevene i utviklingen av klasseregler. De
blir med på å bestemme hvordan de mener passende oppførsel i klasserommet skal være og
dere avklarer forventningene til hverandre. Informant 1 er en av de som gjennomført dette:
Reglene er enkle å henvise til siden vi lagde dem første skoledag i år. Det er det jeg
liker med dem, jeg minner elevene bare på at det var de som lagde reglene og at de
må følge egne regler
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Informant 5 legger til
Jeg har printet dem ut og hengt dem ved tavla. Der ser alle dem, og jeg har inkludert
våre egne regler også. Jeg bare peker på plakaten så skjønner de hva de har gjort feil
som regel. Veldig effektivt vil jeg si

Et fellestrekk på begge skolene var bruken av straff og belønning i håp om at det ville påvirke
elevens oppførsel. Lærere som bruker denne strategien belønner de lydige elevene og straffer
elever som begår regelbrudd (Levin & Nolan,1996). Samtlige informanter fortalte at de tok i
bruk denne strategien. Ofte observerte jeg at ros og anerkjennelse ble gitt i påsyn av andre
elever som en slags belønning. Informant 9 fra Gacmadheere forklarer årsaken:
Jeg roser alltid flinke elever i påsyn av andre slik at de får et bilde av hva som er
passende oppførsel og kan herme. Alle vil jo ha skryt av læreren, så de gjør akkurat
som den enkelte eleven slik at jeg neste gang kan rose dem også

Andre informanter, som for eksempel informant 3 fra Noradin, gjorde det motsatte:
Når elevene ser at «skammekroken» er konsekvensen av brudd på to regler i samme
time vil ingen gjøre det. Det er jo ikke gøy å stå i hjørnet foran alle sammen hele
timen. Selv de som tøffer seg i starten går lei etter hvert

Denne informanten straffet elever i påsyn av andre slik at de ble et eksempel for hele klassen
på hvordan man ikke skulle oppføre seg. Små brudd på reglene ble håndtert av den aktuelle
læreren, mens store brudd, som for eksempel konflikt med lærere, ble håndtert av ledelsen
(Informant 17).

5.5 Tilpasset opplæring
Tilpasset opplæring er erklæringen om å at alle elever har rett til å få opplæring tilpasset deres
evne og forutsetning (Imsen, 2014). Teoretisk sett er det bred enighet om at dette skal være
fundamentet i skolen, og de færreste motsetter seg dette. I praksis derimot, viser det seg at
dette er langt vanskeligere å gjennomføre. Det er liten vilje hos bevilgende myndigheter til å
tilpasse ressursene til skolens behov (Andersen, 2006). Noradin er et godt eksempel på dette.
Skoleeieren har nok midlene til å tilpasse undervisningen etter skolenes behov, men ikke
viljen. Mange av informantene var enige i denne påstanden. De henviste ofte til argumentet
om at privatskoler aldri, på grunn av eierens kontinuerlige søken etter profitt, kunne bli like
bra som offentlige skoler (feltnotat, 04.10.17). Informant 20 uttrykker det på denne måten:
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Hvis sjefen (eieren) bruker de ressursene som alle skolene faktisk har behov for, får
han ikke noe profitt igjen. Vi har en veldig veldig stor elevmasse, som gjør det umulig
for han å tilpasse læringen til hver enkelt. Det går bare ikke. Da må han slutte å ta inn
så mange elever hvert år, og det går jo heller ikke for han

I følge Andersen (2006) kan man i slike tilfeller si at de vil ha skoler, men ikke betale for det
en god skole koster. Det samme argumentet kan også brukes i Gacmadheeres tilfelle, og
utdanningsdepartementets manglende vilje til å investere i egne skoler. Det er imidlertid verdt
å merke seg at utdanningsdepartementet ikke besitter de samme midlene som eieren av
Noradin gjør:
Mangel på midler førte til lave lærerlønninger og det igjen skapte en «brain-drain» av
lærere, hvor alle kvalifiserte og flinke lærere dro fra den offentlige til den private
sektoren. Og uten lærere blir det vanskelig å tilpasse undervisningen for noen som
helst (informant 23)

Kort sagt kan man si at man gjennomgående har for store elevgrupper, for få voksne og svært
ulike læringsbehov (Andersen, 2006). Når dette er sagt, er det likevel liten tvil om at man
kunne ha fått til en mer reell tilpasning på skolene. Spesielt hvis man fikk færre elever å
forholde seg til, og muligheten til å jobbe med mindre grupper i deler av skolehverdagen.
Dette var et fellesønske fra alle 23 informantene. Stor elevmasse var den største utfordringen i
arbeidet med å tilpasse undervisningen på begge skoler. «Tilpasse undervisningen sa du? Jeg
er heldig hvis jeg får mer enn halvparten til å forstå det jeg snakker om […]» (Informant 13
fra Gacmadheere). Informant 4 fra Noradin legger til:
Det er ikke sjans for å tilpasse undervisningen her, ikke med alle de nivåene som er i
hver klasse. Noen av elevene virker som om de har flere klassetrinn imellom seg, noen
av dem er veldig flinke, mens andre ikke egner seg i det klassetrinnet. Det er helt
umulig, du kan tilpasse når det er 2-3 ulike nivåer, men i mitt fag er det kanskje 8-9
ulike nivåer på elevene

Under klasseromsobservasjonene fikk jeg et innblikk i denne problematikken. Lærere brukte
mye tid på å forklare undervisningsøkten, og fordi det var 70 elever og ikke 25 som skulle
forstå det samtidig, hendte det som regel at læreren ikke rakk å gjøre ferdig forklaringen sin.
Det ble en ond sirkel, hvor hver time startet med å gjøre ferdig økten fra forrige gang, noe
som gjorde at man ikke ble ferdig med dagens økt heller og slikt fortsatte det (feltnotater,
10.10.17).
Du har jo sett hvordan timene mine er, sikkert alle andres også. Det er knapt med tid,
og for mange elever. Hvis du til og med bruker ett minutt per elev, så rekker du bare
40 elever i løpet av timen. Halvparten bare (informant 6)
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Det faktumet at lærere var helt avhengig av lærebøkene (feltnotat, 22.10.17) og lot den
avgjøre differensieringsgraden var også problematisk. I følge Imsen (2014) er lærebøkenes
nivådeling ikke tilstrekkelig som tilpasning. En del elever har behov for å kunne lære
gjennom flere kanaler, for eksempel ved gruppearbeid, og ikke bare forenklet eller færre
oppgaver. Noen av informantene i Noradin nevnte at de faktisk hadde forsøkt å gjennomføre
gruppearbeid og prosjektarbeid, men den store elevmassen gjorde det utfordrende å få det
gjennomført oftere (informant 1, 5, 6). De fleste av dem forklarte at lærebøkene var det eneste
de hadde som undervisningsverktøy:
Hvilke annet alternativ har vi? Vi er faktisk relativt heldige som i det hele tatt har
lærebøker. Bøkene våre er ikke nivådelt nei. Utdanningsdepartementet bestemmer
nivået ut i fra deres egne antagelser og det er bare ett nivå tilegnet hvert klassetrinn
(informant 2,5,6).

De påpekte videre at de savnet muligheten til å ta i bruk ulike undervisningsmetoder, slik at
de kunne sikre at flere elever hang med i undervisningen. Den rådende undervisningsmetoden
på begge skoler var tavleundervisning. Som tidligere nevnt påpekte Vygotsky (1978) at det
kun var en voksen person som kunne fungere som medierende hjelper. Det at lærerne
gjennomgikk pensum i plenum gjorde dem til slike medierende hjelpere. Men hvilken nytte
har dette, hvis ikke læreren klarer å tilpasse undervisningen slik at den ligger i forkant av
elevens utvikling?
I Gacmadheere derimot, var situasjonen en helt annen. Lærere hadde ikke tilgang på
lærebøkene og var nødt til å låne dem av de få elevene som hadde kjøpt dem i starten av hver
time. Dette gjorde alle muligheter for forberedelser og forsøk på å tilpasse og differensiere
undervisningen, enda mer utfordrende. Informant 12 utdyper:
Vi har ikke lærebøker engang. Så tilpasset undervisning er nesten helt umulig. Noen
ganger låne jeg bøkene av en elev og har dem i noen dager for å forberede meg, men
det kan ikke gjøres så ofte. De må jo selv lese dem og gjøre lekser. Også er det jo en
litt merkelig ting å gjøre

De fleste informantene mine delte dette synet. Jeg fikk et sterkt inntrykk av at tilpasset
undervisning derfor ikke var lærernes førsteprioritet, og spesielt ikke for ledelsen. Informant
15 legger frustrert til:
Noen privatskoler har tilgang på prosjektorer som vi kan bruke, men vi har dessverre
ikke det. Så det sier jo seg selv at det blir vanskelig for elevene å forstå alt jeg prater
om i timene. Når vi for eksempel hadde om havstrømmer for noen uker siden hadde
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det passet utmerket med en prosjektor å vise bilder på. Noen av elevene har aldri vært
utenfor Hargeisa, kanskje ikke utenfor sin bydel engang. Hva vet de om hvordan havet
ser ut. Eller andre naturfenomener, som det egentlig er min jobb å lære dem om?

Informant 9 var en av de få i Gacmadheere som faktisk hadde prøvd å tilpasse
undervisningen, men sjeldent fått det til. Hun påpeker at det egentlige problemet var at
skolene ikke hadde spesialundervisning:
Noen av elevene forstår ingenting, uansett hva du gjør. Det de egentlig trenger er
spesialundervisning. De burde ikke vært her, de burde vært på spesialskoler som
resten av verden. Men vi har ikke det i landet. Lærere og skoleledelser har ikke
kunnskap om spesialundervisning og foreldrene har ikke råd til å sende barna sine på
privatskoler, som kanskje hadde gitt dem litt bedre undervisning enn her. Derfor blir
eleven værende på en slik (Gacmadheere) skole. Uten noen egentlig fremtid.

En fordel for elevene i Gacmadheere var imidlertid at undervisningen foregikk på soomaali.
Siden lærebøkene også var skrevet på morsmålet hadde elevene mulighet til å lese seg opp på
egenhånd. Som nevnt i kapitel 2.1.1 påpeker Vygotsky (1978) viktigheten av språket for at
læring kan skje. Det faktumet at undervisningen foregikk på talespråket til eleven gjorde at de
hadde bedre forutsetning til å faktisk forstå og lære.
Det er faktisk en av de få tingene jeg liker med offentlige skoler. Lærere trenger ikke å
kaste bort tid på å skrive på tavla og etterpå bruke hele timen på å oversette til
soomaali. Hvis man uansett skal oversette, hva er vitsen? Hvorfor bare ikke bruke det
elskede morsmålet sitt først som sist? Alle eleven forstår i det minste hva du formidler
(informant 9).

Dette er en motsetning til Noradin, hvor undervisningen foregikk på engelsk med lærebøker
på samme språk. Elevene hadde derfor store vanskeligheter med å forstå undervisningen.
Klasseromsobservasjonene var urovekkende på dette punktet. Det var nesten ingen som
forstod det læreren formidlet. Lærerne brukte derfor mye tid på å oversette teksten i læreboka
til soomaali, forså å forklare på soomaali. Skolereglene tilsa at alle instrukser og undervisning
skulle foregå på engelsk, men på grunn av svake språkferdigheter var dette umulig. Informant
20 forstod disse lærernes frustrasjon og utdypet:
Det er vanskelig for lærere å undervise på engelsk på grunn av elevenes svake
engelskkunnskaper. Men mange lærere behersker ikke engelskspråket så godt heller.
Det er her utfordringen ligger. De kan fagene de underviser i, men engelsken generelt
i landet er ikke så bra

Når tilpasset opplæring trekkes frem som en del av god klasseledelse, er det fordi det er nær
sammenheng mellom et godt klassemiljø, gode arbeidsvaner og mulighet for mestring. Elever
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som vet hva de skal gjøre, og som har mulighet til å få det til, utvikler i mindre grad atferd
som skaper uro og ubalanse i klassen. En lærer som ser dette og som evner å være i forkant
ved å gi ulike arbeidsoppgaver til ulike elever, framstår som tydelig, forberedt og som en god
leder av arbeidsfellesskapet. Det er læreren som har primæransvaret for fagformidlingen og
for planleggingen av den faglige formidlingen (Andersen, 2006).

5.6 Oppsummering
Dette kapitlet har hatt som mål å besvare forskningsspørsmålet «Hvordan kommer bruken av
klasseledelse til uttrykk i Noradin og Gacmadheere?».
Kapitlet startet med gjennomgang av to ulike lederstiler som er basert på Baumrinds (1991)
modell på foreldretyper, men som i senere tid er overført til å bruke i forhold til læreres
klasseledelse. Den autorative og den autoritære læreren var å observere på begge skoler. I
Noradin var de fleste av informantene autorative, og utøvde en kombinasjon av kontroll,
støtte og omsorg. Jeg observerte imidlertid at mange av de andre lærerne på skolen tok i bruk
autoritær klasseledelse. Dette var et fellestrekk med lærerne i Gacmadheere, hvor autoritære
lærere var i flertall. De hadde stålkontroll på elevene ved å spre frykt. Lærerne opererte etter
en oppfattelse om at skolen var hierarkisk strukturert, med lærerne øverst og eleven i bunnen.
Mange av informantene påpekte at dette var den vanligste formen for klasseledelse i
Somaliland. Disse lærerne var overbevist om at omsorg og støtte ikke kunne gå hånd i hånd
med kontroll (informant 20, 23). Det viktigste er imidlertid at lærer har tro på egen praksis,
for det er først da den blir kontinuerlig (French & Raven, 1960).
Videre i kapitlet drøftet jeg hvordan lærere håndterte problematferd på skolene. Det kom frem
at lærerne i noen tilfeller kunne være årsaken til selve problematferden. Det Levin og Nolan
(1996) kalte for «signalforstyrrelser», som for eksempel er ett blikk eller en pekefinger, kan
brukes for å unngå slike uintenderte forstyrrelser. Lærer i Gacmadheere hadde også
muligheten til å bruke en annen strategi, nemlig å gå mellom rekkene for å signalisere at de
fulgte med. På grunn av små klasserom hadde lærerne i Noradin mulighet til dette. En
kombinasjon av verbale og non-verbale irettesettelsesteknikker er den mest effektive måten å
styre problematferd på, da læreren bruker de riktige teknikkene til enhver tid og situasjon.
Denne kombinasjonen, i tillegg til oppdaterte og godt implementerte skoleregler, vil føre til
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mindre problematferd i skoletiden. Det er imidlertid viktig at læreren kritisere selve
problematferden og regelbruddet på en konkret og meningsfylt måte, og ikke selve eleven.
Avslutningsvis drøftet jeg skolenes bruk av tilpasset opplæring. Undervisningen var i liten
grad tilpasset på skolene, med lærebøkene som det eneste differensieringsverktøyet. I
Gacmadheere hadde ikke lærerne lærebøker, noe som gjorde arbeidet med å tilpasse
undervisningen enda utfordrende. Det var en fordel at undervisningen foregikk på soomaali,
da det økte elevenes læringsutbytte. I Noradin var ikke elevene like heldige, og mye av
undervisningstiden gikk på oversettelse fra engelsk til soomaali. Som Andersen (2006)
påpeker er god klasseledelse det at det er et godt klassemiljø, gode arbeidsvaner og mulighet
for mestring.
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6 Lærer-elev-relasjon
Skoler gjør en stor innsats i arbeidet med å skape læringsmiljø som er preget av varme og
omsorg. Likevel kan det faktumet at mange elever opplever å ha en negativ relasjon til sine
lærere ikke ignoreres (Nordahl & Hansen, 2012). Derfor har dette analysekapitlet som mål å
besvare forskningsspørsmålet:
Hvordan karakteriserer lærere i Noradin og Gacmadheere sin relasjon til elever?
Det er mange måter å skape og opprettholde en god relasjon på, noe som også kom tydelig
frem i datamaterialet mitt. I dette kapitlet skal jeg drøfte faktorer som lærerne mente
karakteriserte forholdet deres til elevene. Jeg starter med tillit og trygghet, og deretter
diskuterer jeg lærernes tilgjengelighet og pedagogiske nærhet. Avslutningsvis skal jeg belyse
hvordan lærere fremmer motivasjon og styrker deres relasjon gjennom konkurranser.

6.1 Tillit og trygghet
Som tidligere nevnt er tillit og trygghet kjerneverdier i relasjonen mellom lærer og elev. I en
god relasjon har elevene og læreren tillit til hverandre, og selv om de har ulike roller og
posisjoner i klasserommet er det preget av gjensidighet (Nordahl et. al., 2009). Det er
imidlertid viktig å påpeke at lærerne tok det som en selvfølge at elevene hadde tillit til dem.
Dette på grunn av deres ulike roller og den hierarkiske tankegangen jeg nevnte i forrige
kapitel. Tillitsforholdet var etablert på grunnlag av at lærerne var lærere og elevene var elever.
Informant 17 fra Noradin påpekte også at uten et naturlig gitt tillitsforhold ville ikke
foreldrene valgt deres skoler. Denne tankegangen gjorde at informantene ofte var overrasket
over spørsmål som omhandlet tillit, og det kom ikke frem på intervju uten at jeg spurte
(feltnotat, 19.11.2017).
Samtlige lærerinformanter uttrykte at de hadde et godt og tillitsfullt forhold til elevene sine.
De var også enige i at tillit og trygghet var to faktorer som var sentral i relasjonen, spesielt
hvis læreren skulle ha rollen som medierende hjelper. Hvordan skal elevene kunne få
støttende undervisning slik at de kan nå sitt fulle potensiale hvis de ikke kan stole på læreren?
Informant 15 fra Gacmadheere uttrykker:

92

Det er viktig at elevene ikke er redde for deg. Hvis ikke kan du ikke gjøre lærerjobben
din slik det er ment. Du får ikke hjulpet dem faglig eller med andre problemer de har
hvis de ikke stoler på deg

Informant 6 fra Noradin legger til:
Jeg tror at et godt forhold er ryggraden til god undervisning og lærermetodologi. Når
eleven stoler på deg kan du gjøre en bedre jobb og det blir enklere å hjelpe dem. Det
er det jeg prøver på. Tillit er veldig viktig, og jeg prøver å lære elevene mine det

Til tross for at informantene mine hadde god relasjon til elvene påpekte de at dette var en
mangelvare på skolen generelt (informant 9,10,11,12,13,14, 15). Mangelen på ærlighet var
hovedårsaken til dette:
Når eleven forstår og ser at læreren ikke er ærlig overfor arbeidet sitt og den
innsatsen han legger i å undervise dem, får de jo ikke en sunn og god relasjon så […]
Det finnes jo noen lærere som har god relasjon til elevene sine, som de du har pratet
med, men ikke alle (informant 11)

Jeg tolket ærlighet som mangel på troverdighet og arbeidsmoral fra lærerne og skoleledelsen.
Det er utfordrende for elever å etablere en god relasjon til en lærer som nesten aldri fysisk er
til stede. Informant 13 legger til:
Elevene vil føle at læreren ikke bryr seg om dem, og det har de jo rett i fordi lærerne
deres bryr seg ikke om dem som regel. Hvordan skal de føle seg trygg på en lærer de
ikke kjenner og kun ser i ny og ne?

Denne utfordringen var gjensidig. Samtlige informanter i Gacmadheere nevnte at det store
frafallet og skulkingen til elevene gjorde det vanskelig å etablere gode relasjoner:
Du går for dagen og tenker at du har hatt en god dag i klassene, du har hatt en god
tone med elevene, du har stilt opp for dem og hjulpet dem, og du forlot en fornøyd
gjeng […] Så kommer du dagen etter i noen av de samme klassene og halvparten av
dem er «nye». Du må starte forfra igjen. Og dagen etter er det enda en ny gjeng. Sånn
kan det gå hele skoleåret. Du starter bare om igjen med nye navn å lære, nye hobbyer
og nye ansikter (informant 10)

Som lærer har man en oppdragende rolle overfor elevene, ved at man innfører dem i
samfunnets felles verdigrunnlag og fremstår som et eksempel på god oppførsel (Imsen, 2016).
Informant 11 uttrykte frustrert at mange lærere i Gacmadheere enten ikke hadde et reflektert
forhold til denne rollen, eller så overså de den:
I småskolen er det jo mange ledige klasserom og veldig ofte ser jeg lærere gå inn der
og røyke i skoletimene. Hvor er klassene deres og vet de ikke at den handlingen

93

påvirker deres relasjon til elevene? Hvordan skal de forvente elevenes respekt og tillit
når de underviser i farligheten av røyking, også røyker de i skoletiden foran dem?

Jeg observerte også det informanten beskriver. I tillegg til dette brukte personalet upassende
ordbruk, som banning, sarkasme og nedverdigende ord overfor elevene og på lærerværelset
(feltnotat, 03.11.17). Jeg valgte å se bort fra det som skjedde på lærerværelset, da det er
plassen hvor lærere slipper ut deres frustrasjon, men upassende oppførsel i påsyn av elever
har en hemmende effekt på lærer-elev-relasjonen. I følge Vygotsky (1978) lærer barn mye av
å observere og imitere andre. Observasjonslære har en stor påvirkning på barns fremtidige
oppførsel og evne til å løse problemer, spesielt i sosiale og kulturelle settinger (Maynard &
Martini, 2005). Informantene fra Noradin var enig i informant 11 sitt utsagt, samtidig som de
påpekte at dette ikke var særegent for denne skolen; lærere i offentlige skoler var kjent for slik
oppførsel (informant 17).
Samtlige lærere påpekte at urettferdig behandling av elevene hemmet fremveksten av en
tillitsfull og trygg relasjon. Elevene vil føle seg utrygge, og det gir opplevelse av å mislykkes
(Nordahl et. al, 2009). Informant 14 fra Gacmadheere forklarer:
Hvis du kaster ut en elev for en bestemt handling må du gjøre det med neste elev som
begår den samme feilen. Det skal være rettferdig. Du tror at de ikke merker at du
favoriserer eller forskjellsbehandler, men de gjør det. De er som overvåkningskamera.
Jeg husker veldig godt fra da jeg gikk på skolen selv, jeg mislikte de lærerne som
forskjellsbehandlet oss

Informant 8 fra Noradin legger til:
Det verste en lærer kan gjøre er å behandle elevene sine urettferdig. Eller behandle
dem ulikt. Vi voksne misliker jo det, hva tror du om en stakkars elev da? De vil føle at
læreren har ubegrenset makt og kan gjøre hva han vil. De vil føle seg sårbare. Jeg
prøver hver dag å være konsekvent i mine handlinger og å være tilstede for elevene
mine

Informant 8 er inne på et annet viktig kjennetegn på en god lærer-elev-relasjon, nemlig
lærerens tilstedeværelse.

6.2 Tilgjengelighet og vennskap
Det er imponerende hvordan disse lærerne er tilgjengelig fra de setter sin fot i
skolegården. Det kryr av elever på lærerværelset i dag også. Er det kanskje forventet
av dem, eller er de bare så snille? Kanskje kultur? (feltnotat, 30.09.17)
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Informantene karakteriserte tilgjengelighet som en annen kjernefaktor i lærer-elev-relasjonen,
og påpekte viktigheten av at læreren stilte opp for elevene. Som vist i feltnotatet ovenfor var
jeg nysgjerrig på om dette var en kulturell skikk, eller om det var forventet av dem som en del
av arbeidskontrakten deres. I følge informant 17 fra Noradin var læreren på «tilgjengelig
modus så snart han gikk inn skoleporten». Jeg forstod denne tilgjengeligheten som fysisk
tilstedeværelse, og ikke det Nordahl & Hansen (2012) kaller for pedagogisk nærvær, som jeg
kommer tilbake til. I et feltnotat fra Noradin den 04.10.17 står det:
Nå har jeg sittet i to klassetimer og sett på at elever fra ulike klasser kommer og
leverer skrivebøker og innleveringer til mattelærer, arabisklærer og engelsklærer. Det
ligger 9 ulike bunker med bøker på benken. Disse lærerne altså, de er maskiner.
Retter lekser, retter skrivebøker, retter prøver. Elever oppsøker dem kontinuerlig. Det
finnes ingen grense. Blir de noen gang ferdige?

I etterkant av denne observasjonen hadde jeg en samtale med informant 2 som noen av
bøkene var til. Han forklarte:
Hver eneste dag er sånn på denne skolen. Som lærer må du være der for elevene
fysisk. De må kunne få tak i deg. Hvis ikke vil de mislike deg. Du blir «den læreren
ingen finner» og det vil vel ingen egentlig

Informant 8 forklarte også at tilgjengelighet var viktig for å promotere undervisningsfaget sitt,
ikke bare for å opprettholde en god relasjon. Han påpekte at lærerens tilstedeværelse ville
fremme motivasjon hos eleven, og på den måten ville eleven få interesse for læreren og faget.
Samtlige informanter var mer eller mindre enig i påstanden til informant 8. I Gacmadheere
var også læreres tilgjengelighet i fokus, men ikke i like stor grad. Dette fordi lærerne ikke
hadde like mye press på seg i forhold til oppfølging av elever. De hadde ingen krav om
leksesjekk eller annen form for forberedelser eller evalueringer (informant 9). Informant 11
forklarer:
Jeg går direkte til timen min og i pausen går jeg direkte inn til lærerværelset hvor jeg
tar pause med de yngre lærerne. Alle vi gjør akkurat det samme. Så tar vi følge når
skoledagen er ferdig. Men jeg er tilgjengelig for dem i den tiden jeg er i klassene

Samtidig som mange av informantene kunne kjenne seg igjen i påstanden til informant 11, la
mange også til at de følte de var tilgjengelige for elevene utenom tiden i klasserommet:
Jeg har et veldig godt forhold til mine nåværende studenter, men også tidligere
studenter. Vi er venner, lærer-elev, mor-barn. De besøker meg her og hjemmet. Før
helgen var jeg syk i noen dager og i dag tidlig stod det noen elever foran døra mi som
lurte på om jeg var frisk nok til å komme på skolen. […] Noen ganger så møter jeg
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elevene mine på bussen og de betaler busspengene mine. De stopper alltid opp og
prater med meg på gata og hjelper meg med å bære ting, kjører meg hvis de har bil.
Noen av jentene i 8 klasse kaller meg til og med kommende svigermor (informant 14)

Som informant 14 uttrykker, var vennskap en annen faktor som var sett på som en essensiell
del av en god lærer-elev-relasjon. Ønsket om å opptre som en venn for elevene var knyttet til
ønsket og behovet for å vise omsorg overfor dem. Informant 9 fra Gacmadheere forklarer:
Generelt er det jo viktig å være venner med elevene sine. Elevene liker ikke de strenge
lærerne som føler seg overlegen. De unngår dem. Jeg er helt imot slik oppførsel.
Elevene føler slike lærere er deres fiender og de vil aldri ha et godt forhold til dem.
Det er viktig å være hyggelig og fleksibel. Og være venn med dem

Informant 1 fra Noradin legger til:
Det er når du har et en-til-en forhold med elevene at de vil føle at dere er tilknyttet.
De vil også føle at dere er venner og er på samme bølgelengde. Dermed tør de å
spørre deg om råd og forbedring

Den rådende diskursen var at det motsatte av å være venn med elevene, var å være overlegen
og ikke tilstede for dem. Enten var man venn med dem, med alt dette innebar, som å være lett
tilgjengelig, ha en god tone, spøke og forventninger til hverandre, eller så var man ikke
tilstede og var overlegen (informant 12). En utfordring med å utvikle et vennskapelig bånd til
elevene sine er at det ikke blir trukket noen klare grenser, noe som kan sette lærer-elevrelasjonen i fare. Et vennskapelig forhold skaper et gjensidig avhengighetsforhold. I dette
tilfelle betyr det at læreren blir avhengig av at eleven fyller dens personlige behov, og ikke det
motsatte, som egentlig er tiltenkt i et slikt forhold. Denne gjensidige avhengigheten skaper et
miljø hvor eleven har lett for å manipulere læreren, slik at de sakte men sikkert blir like. Til
slutt når det et stadium hvor læreren mister all form for innflytelse på eleven, og mister alle
sine maktformer (Levin & Nolan, 1996). Jeg observerte tilfeller hvor det virket som om
læreren ikke hadde noen makt og innflytelse over elevene. Det var spesielt en hendelse som
jeg gjorde inntrykk på meg:
01.11.17. Gacmadheere, onsdag, kl. 10.00, pausen:
Informant 13 står og diskuterer med en jentegjeng fra 8 klasse utenfor lærerværelset.
Den ene jenta prøver å overtale læreren til å få fri de siste timene. Læreren nekter
først, men ber henne så om å komme med en gyldig grunn. Jenta har ikke, men sier at
hun skal skulke likevel. De andre støtter henne. Lærer og jentene begynner å krangle.
Jentene gjentar «vær så snill lærer, ikke vær som de andre, vi er jo venner. Hva har
skjedd med deg». De gjentar lignende fraser i en stund. Læreren ser ut til å være på
vippen. Han skal vel ikke godta at hun skulker? Jenta blir sur og sier at hun går
uansett om han lar henne eller ikke. Hun roper at hun ikke bryr seg om han lenger
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mens hun forsvinner utenfor synsvidde. De andre blir igjen og prøver å overtale. Han
virker forvirret

Dette illustrerer utfordringen med å ha et vennskapelig forhold til elevene sine. Videre i
kapitlet skal jeg diskutere et annet punkt som er nært knyttet til tilgjengelighet, nemlig
pedagogisk nærhet.

6.3 «Jeg ser deg»
Det å være en tilgjengelig lærer kan bety mange ting. Ovenfor diskuterte jeg tilgjengelighet
som det å være fysisk tilstede for elevene. Men tilgjengelighet har også en annen dimensjon,
nemlig det å være mentalt tilstede. Å være en stødig klippe for eleven og anerkjenne dem.
Skolene våre og andre institusjoner er fylt med gode historier om barn som har fått tilfredsstilt
sitt behov for nærhet. Dette betyr likevel ikke at det ikke finnes barn som ikke tilbys
kvalitative relasjonelle forhold. Begrepet pedagogisk nærhet er definert av Nordahl & Hansen
(2012:27) som «det som har å gjøre med både å sette seg inn i, forstå, ha sensitivitet for den
enkelte elev i den sosiale og kulturelle konteksten og vise alle elever oppmerksomhet,
anerkjennelse og respekt i deres læring, vekst og utvikling». Det at den voksne tar
hovedansvaret for at samspillet er utviklingsstøttende står sentralt i denne definisjonen.
Læreren kan for eksempel gjøre dette ved å gi elevene komplementer og ros for godt arbeid.
Samtlige informanter var enige:
Jeg roser alltid mine elever etter godt utført arbeid. I de tilfellene noen ikke har fått til
oppgavene, oppmuntrer jeg dem til å prøve igjen […] Eleven vil føle seg sett og
verdsatt. De vil føle at vi bryr oss om dem» (informant 1 fra Noradin)

Informant 14 fra Gacmadheere uttrykte derimot viktigheten av å ikke knytte ros og
anerkjennelse kun til skoleoppgaver. Hun utdyper:
Ja det er viktig å rose elever når de gjør en god jobb, men da risikerer du at noen av
elevene aldri får ros. Poenget er bare at eleven må selv kjenne seg anerkjent og at du
tar vare på dem. Så hvis du gir den enkelte eleven ros bare ut i fra skoleoppgaver
faller noen fra. Og det går ikke å gi ros til hele klassen samtidig, da ingen vil føle seg
spesielle

I likhet med studiet «Tilpasset opplæring og pedagogisk praksis» gjennomført av Sølvi
Mausethagen og Anne Kostøl (2010) oppdaget jeg at alle lærerinformantene trekker på det de
beskrev som omsorgsdiskurs. Dette betyr at de formidlet det å vise omsorg som en sentral del
av sin lærerpraksis. Selv om lærerne i denne studien posisjonerte seg noe ulikt, vektla de alle
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det å vise omsorg som en viktig del av deres relasjon til elevene. Det er imidlertid viktig å
påpeke at pulsen på den pedagogiske praksisen kan være en mulig hindring for det
pedagogiske nærværet. Hvis samværet for eksempel er veldig hektisk og preget av mange
skift, kan det være vanskelig eller umulig å finne tidspunkt til å pleie kontakten mellom barn
og voksne (Mausethagen & Kostøl, 2010). Dette forklarer hvorfor lærerne i Gacmadheere
opplevde det som utfordrende å utvikle og opprettholde stabile og gode relasjoner.
Nøkkelordet i definisjonen på pedagogisk nærhet er lærerens sensitivitet overfor eleven.
Sensitivitet kan i dette tilfelle sammenlignes med en termostat som vi bevisst kan velge å
justere opp eller ned. Enkelt sagt handler det om å være følsom. Dette var noe informantene
på begge skoler nevnte. Informant 6 fra Noradin forklarer:
Lærere må være følsom overfor elevene i alle situasjoner. Kanskje de ikke har det bra
hjemme. Kanskje det er noe annet som gjør dem misfornøyde. Som lærer må du alltid
være oppdatert på hva som skjer i privatlivet deres også, sånn at du kan hjelpe dem
best mulig

Informant 7 legger til:
De siste årene er familieproblemer en stor utfordring i vårt samfunn, og det rammer
elvene våre. Alle på ulike måter. Noen bråker, andre blir innesluttet. Derfor er jeg
alltid forsiktig med elevene mine og prøver å være i forkant av dem og forstå dem. Til
og med bråkmakerne, det er noe som forårsaker atferden tenker jeg alltid. Noe som
ligger bak

Sensitivitet blir et faglig redskap til å undersøke og vekke vår empati overfor de elevene vi
opplever som vanskelige. Det informant 7 beskriver er at den profesjonelle læreren må
anerkjenne at elever er medmennesker med følelser og hensikter slik som en selv. Derfor må
lærere kunne bevare overblikket over det relasjonelle terrenget og ha sine emosjoner under
kontroll (Nordahl & Hansen, 2012). Dette innebærer å se den enkelte eleven, uavhengig av
sine private verdier og interesser (Nordahl, 2002). Informant 15 fra Gacmadheere fortale en
historie som hadde gjort et sterkt inntrykk på han, og gjort han oppmerksom på viktigheten av
at lærere har god relasjon til elevene. Noen år tidligere hadde han hatt en elev som pleide å
tisse på seg hver gang han ble stilt et spørsmål. Informanten dro på hjembesøk til eleven i håp
om å finne noe i privatlivet hans som kunne ha sammenheng med elevens oppførsel på
skolen. Det viste seg at eleven bodde med en slektning slik at han kunne få skolegang. Faren
var død og moren bodde på landsbygda. Han forklarer:
Problemet til eleven var at han konstant var redd. Og når han fikk ekstra
oppmerksomhet på skolen klarte han ikke å styre frykten og dermed tisset han på seg.
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Hjemme ble han behandlet veldig dårlig. De fikk han til å gjøre alt husarbeidet, og
gjorde han ikke det ble han slått av alle i huset. Og de ga han dårlig selvtillit. Så jeg
sa til rektoren at jeg skulle hjelpe eleven med å bli kvitt frykten og få selvtilliten
tilbake. Det tok tid og det var veldig vanskelig, men sammen klarte vi det tilslutt. Ca.
to måneder senere sluttet han å tisse på seg i timen. Og selvtilliten hans kom sakte
tilbake

Denne læreren så den enkelte eleven og handlet deretter etter hans behov. Elevens relasjon til
læreren er ekstremt viktig og verdifull når eleven er utsatt for mobbing eller er i en sårbar
situasjon, slik som den ovenfor. I kapitel 2.2.2. redegjorde jeg for Maslows behovspyramide
og hvordan mangelbehovene ikke var forenelig med læring og vekst. Informant 6 fra Noradin
fortalte om en hendelse som belyser dette argumentet:
Mens jeg rettet leksene til 6 klasse her om dagen oppdaget jeg at en av elevene ikke
hadde gjort leksene sine på noen uker. Jeg tenkte at noe måtte være galt, siden han
var en av de flinkeste i klassen. Etter timen ba jeg han bli igjen og jeg forhørte meg
om hva som var årsaken. Han fortalte meg at familien hadde mistet inntektskilden sin,
og at de hadde levde på ett måltid om dagen de siste ukene. Så han var alltid for sliten
og sulten til å gjøre leksene etter skolen […] Jeg løp til skolekantina og kjøpte mat til
han

Det er hjerteskjærende å høre om slike hendelser, men desto viktigere er det å understreke at
lærere må være oppmerksomme og følsomme overfor elevene til enhver tid. Dette gjelder
også utagerende elever, som informant 7 nevner ovenfor. I Gacmadheere var det en gutt som
jeg la merke til ofte var kastet ut av klasserommet. Han gjorde klassen sin så urolig at mange
lærere mislikte å undervise dem. Jeg syntes det var underlig at han fikk lov til å holde på slik.
Da jeg forhørte meg om denne gutten forklarte informant 9 at han var foreldreløs. I perioder
bodde han hos slektninger, men de kastet han ut stadig vekk, og da bodde han på gata. Gutten
hadde derfor utfordringer med å stole på voksne. Ledelsen hadde blitt oppmerksom på
situasjonen hans etter å ha iverksatt oppfølging etter at gutten plutselig begynte å utagere
kraftig i skoletiden (feltnotat, 29.10.17).
Noen ganger kommer han hit (til skolen) uten å ha spist, og du ser det på han. Vi
prøver å gi han omsorg og i det minste mat og drikke. Men når du er så ødelagt vet
jeg ikke hva vi egentlig kan gjøre bortsett fra å prøve å gi han en utdanning og litt
disiplin. Men vi prøver så godt vi kan å gjøre skolen til en positiv opplevelse for han
(informant 9)

I Noradin var jeg også vitne til en hendelse hvor ledelsen hadde fanget opp en elev i en
vanskelig situasjon. Eleven hadde mistet faren sin, som var familiens inntektskilde, og
familien måtte deretter flytte ut av boligen sin og til utkanten av byen. Etter dødsfallet hadde
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moren begynt å selge grønnsaker på markedet. Hun tjente nok til å dekke skolepengene og
noen måltider per dag, men ikke nok til busspenger. Derfor måtte eleven gå hele veien til og
fra skolen, en strekning som tok ca. to timer hver vei. Skoleledelsen hadde blitt oppmerksom
på at eleven sovnet i timen, og ofte kom for sent og svett til skolen den siste perioden. De
innkalte til møte med foreldrene hans, og jeg fikk observert møtet. På møtet forklarte moren
hvordan situasjonen deres var, og de ble enige om at eleven kunne gå gratis på skolen, og
kjøre med skolebussen til og fra skolen. Han fikk også dekket skolebøker og skoleuniform:
Dette er ikke en særegen situasjon for denne eleven. På grunnskolene våre har vi ca.
1254 elever som går gratis på grunn av vanskelige økonomiske omstendigheter.
Plutselig så dør mannen i familien og hele familien faller i grus […]. Folk i samfunnet
vårt har jo egentlig ikke så veldig mye. Derfor må vi følge med på hver elevs
livssituasjon og endringer som kommer. Vi må ikke glemme å være medmennesker og
hjelpe hverandre. Det er slik vi lykkes (informant 19)

Som disse to eksemplene illustrerer, er det å være oppmerksom på elevenes situasjon noe som
også ligger innenfor skoleledelsens ansvarsområde (Skaalvik & Skaalvik, 1996). De har det
overordnede ansvaret for oppfølging og kontakt med hjemmet. I den siste delen av analysen
skal jeg belyse hvordan lærerne styrket relasjonen med elevene gjennom konkurranse.

6.4 Motivasjon gjennom konkurranse
Konkurranse var noe som jevnlig ble arrangert på begge skolene. I Noradin var praksisen at
den enkelte faglærer bestemte når og eventuelt hvor ofte elevene skulle konkurrere. I tillegg
hadde de en årlig konkurranse på tvers av alle skolene som foregikk over mange dager. Til
denne konkurransen valgte hver klasse et lag som skulle representere dem. I Gacmadheere
derimot, rullerte lærerne på å arrangere konkurranse mellom klassene hver onsdag foran hele
skolen, i tillegg til at den ble sendt på nasjonal radio (feltnotat, 18.10.17). Informant 9 fra
Gacmadheere forklarer:
Konkurranse er vår måte å heve kompetansen til elevene på. Elevene forbereder seg
veldig når de vet vi har konkurranse. Det er jo ingen av dem som vil se dårlig ut foran
klassen sin og i hvert fall ikke foran hele skolen

Informant 2 fra Noradin legger til:
Det setter press på dem til å gjøre en ekstra innsats. Jeg har brukt det (konkurranser)
i alle årene mine som lærer, og det er det eneste jeg har sett som gjør at elevene
kvikner til og gjør en ordentlig innsats. Det virker nesten som om noen av dem bare er
mentalt og fysisk tilstede i perioden før og under konkurransene
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Disse lærerne beskriver ego-orienterte elever. Det vil si at elevens motivasjon for å lære er
ikke selve læringen, men seg selv i læringssituasjonen. Målet er å bli oppfattet som flink, eller
i verste fall å unngå å bli oppfattet som dum. Følelsen av kompetanse blir dermed mer
avhengig av hvordan eleven presterer sammenlignet med andre. Elevens innsats blir derfor
styrt av frykten for å falle fra i konkurransen (Skaalvik & Skaalvik, 1996). Det informant 2
forklarer ovenfor har sammenheng med at ego-orienterte elever er villig til å gjøre en innsats
når de forventer å gjøre det bedre enn andre.
Informant 6 fra Noradin uttrykker:
Når jeg arrangerer quiz og konkurranse innad i klassene gjøre elevene sitt beste for å
vinne, og konkurranseinstinktet gjør at de leser mer og forbereder seg mer til timen.
På den måten lærer de også mer. Dessuten lærer de viktigheten av samarbeid. De
sterke elevene hjelper de svake med å forstå. Konkurranse er også teamarbeid. Veldig
effektiv metode

Det er altså gjennom konkurranse at lærerne kan motivere elevene og de yter sitt beste. Dette
gjør at elevene også bedrer relasjonen til sine lærere. Som tidligere nevnt rapporterte Kester
og Letchworth (1972) at lærere har best relasjon til de flinkeste elevene i klassen. De var
flinkere til å rose dem, og hadde mer faglig kontakt med dem enn med andre elever.
Informant 15 fra Gacmadheere utdyper:
Det er jo helt klart enklest å forholde seg positiv til flinke elever, selv om jeg prøver å
behandle alle likt. Men de svake elevene bare bråker og forstyrrer. De prøver ikke
engang å dra nytte av meg som lærer

Informant 5 fra Noradin er imidlertid uenig i dette. Han påpekte at de svake elevene kanskje
hadde mer behov for støtte og trengte i hvert fall å føle seg like verdsatt som de flinke i
klassen:
Andre semester pleier vi å ha en stor konkurranse for alle klassene på skolen. Den
siste konkurransen vant den klassen jeg er klasseforstander for, både på formiddagen
og ettermiddagen. Det var veldig rart men bra. Når man har en god lærer-elevrelasjon vil det ha en påvirkning på elevenes læring. De vil lære mer og bli bedre enn
de andre elevene. Til og med de svake elevene vil få mot og selvtillit og prestere bra

Det er ikke bare faglig konkurranse som foregår på skolene. I Noradin kårer assisterende
rektor «årets elev» ut i fra elevens oppførsel mot lærer og medelever. Dette er en tittel som er
tilknytte stor konkurranse, og som er mye omtalt blant elevene. Informant 17 uttrykte at dette
var en måte å motivere elevene til å vise god oppførsel i skoletiden:
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Hvert år tenker alle elevene på hvordan de skal klare å vinne den gaven jeg skal gi
dem. Selvfølgelig er ikke alle like motiverte, og noen gir opp før de prøver, men vi
oppfordrer alle lærere til å minne elevene på konkurransen gjennom skoleåret

Lærerne i Gacmadheere var også opptatt av å gi gaver til vinnerne av konkurranser, slik at det
var synlig hvem som vant. Det å gi gave styrket også forholdet mellom lærer og elev siden
eleven fikk et fysisk bevis på at læreren verdsatte hans eller hennes evner. Det var noe de
kunne være stolte av og huske i lang tid fremover (informant 16). Det er imidlertid mange
teoretikere som ikke er enige i at konkurranse er en strategi som skal brukes til å fremme
motivasjon (Henson & Eller, 1999). Informant 16 fra Gacmadheere er enig i dette, og kaster
lys over ulempen ved bruk av konkurranse i undervisningen:
Konkurranseinstinktet til elevene her er det kraftigste våpenet de har. Det får dem til å
flytte fjell. Noen av elevene har aldri tapt en konkurranse. Aldri. Jeg håper ikke jeg er
her når den dagen kommer […]. Det blir katastrofalt

Informanten forklarte at han i den lange lærerkarrieren sin hadde opplevd hva et skolemiljø
preget av konkurranse kan gjøre med eleven. Slik han beskrev det var det fare for at elever
ofte havnet i en sårbar situasjon og fikk dårlig selvtillit hvis de skulle tape en konkurranse. De
ville ta nederlag personlig, og ikke gi slipp på det (informant 16). Nicholls (1983) bekrefter
informantens påstand, og påpeker at en ego-orientert elev som mislykkes vil sette
spørsmålstegn ved egne evner: «Er jeg dum? Er det noen som la merke til det?». Nederlaget
vil virke truende på selvaksepteringen fordi det tolkes som en indikasjon på at eleven har
dårlige evner, og eleven får derfor behov for å forsvare seg (Nicholls (1983).
På den andre siden eksisterer ikke lærere, elever eller skoleledelsen i et vakuum, og den
kulturelle tilhørigheten blir et vesentlig bakteppe som er med og danner referanseramme for
individets motivasjonssystem (Imsen, 2014). Informant 23 uttrykte tydelig:
Det er mye som kan sies om fokuset på konkurranse mellom elevene og ikke minst
mellom skolene i Hargeisa, men det er sånn det alltid har vært. Lærer er vant til å
arbeide på denne måten og elevene liker det. Alle liker det. Og det gir resultater.
Hvorfor slutte?

Som Vygotsky (1962) ville ha sagt, kultur og kontekst må ikke ekskluderes når en skal prøve
å forstå prestasjonsmotivasjon.
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6.5 Oppsummering
Dette kapitlet har hatt som mål å besvare forskningsspørsmålet: Hvordan karakteriserer
lærere i Noradin og Gacmadheere sin relasjon til elever?
Samtlige lærere var enige i at tillit og trygghet var essensielle faktorer i en god lærer-elevrelasjon, spesielt siden læreren fungerte som en medierende hjelper. En slik relasjon var
vanskelig å opprettholde i Gacmadheere på grunn av store utskiftninger av både lærere og
elever, og manglende refleksjon rundt lærernes oppdragende rolle. Den første utfordringen
førte til at lærerne havnet i en ond sirkel, med opplæring av nye navn, hobbyer og
personligheter daglig, samt vanskeligheter med å videreutvikle allerede eksisterende forhold
(informant 10). Den andre utfordringen hemmet læreres troverdighet, da det de underviste i
og deres handlinger ikke samsvarte. Elevene vil ikke klare å utvikle tillit til slike lærere.
Lærernes fysiske tilstedeværelse var også oppgitt som viktig faktor i en god relasjon. På
skolene var det mer eller mindre forventet av dem å være tilstede for elevene fra det
tidspunktet de gikk inn skoleporten. Mange lærere valgte også å stille opp for elevene utenom
skoletid, og for noen utviklet relasjonen seg til et vennskapelig forhold. Det er imidlertid
viktig å påpeke at det er utfordrende å innlede vennskapelig bånd til elevene sine, da det ikke
trekker klare grenser for passende oppførsel og forventninger fra begges side.
Pedagogisk nærhet er en annen dimensjon ved lærernes tilstedeværelse. Elevene skal i en god
relasjon føle seg støttet og anerkjent av læreren. Informantene gjorde dette ved å rose elevene,
både individuelt og i påsyn av andre. Denne ekstra oppmerksomheten øker deres selvtillit og
bedrer forholdet til den aktuelle læreren. Pedagogisk nærhet er viktig da den sørger for at
lærere ser den enkelte eleven og den livssituasjonen eleven er i. Informant 6 fra Noradin og
informant 16 fra Gacmadheere sin innsats for de enkelte elevene er gode eksempel på dette.
Bortsett fra anerkjennelse og ros brukte samtlige lærere konkurranse for å øke elevenes
motivasjon og styrke deres relasjon. Mange informanter beskrev elevene som ego-orienterte
som kviknet til ved konkurranse. Deres innsats var styrt av frykten for å mislykkes og falle fra
konkurransen. Lærere argumenterte for denne metoden fordi det hevet elevenes kompetanse.
Dessuten er det en ekstra motivasjonsfaktor at lærere gir gaver til vinnere. Informant 15
påpekte en negativ effekt ved dette; elevene som var vant til å vinne konkurransene, og som
satte likhetstegn ved deres intellekt og konkurranse, ville ta tap for personlig. På den andre
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siden er konkurranse er en stor del av undervisningskulturen i Somaliland. Det er en effektiv
metode som fungerer både for lærere og elever. Hvorfor slutte når det gir utrolige resultater?
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7 Konklusjon
Formålet med denne studien var å utforske ulikheter i læringsmiljøet i private og offentlige
grunnskoler i Hargeisa. Jeg tok utgangspunktet i to grunnskoler, Noradin og Gacmadheere,
som begge lå i bydel 26juun midt i sentrum. Den overordnede problemstillingen i studien har
vært:
Er det forskjell i læringsmiljøet på offentlige og private grunnskoler i Hargeisa?
Siden læringsmiljø er et vidt begrep som omfatter mange aspekter tok jeg utgangspunkt i
lærerens rolle i læringsmiljøet. Jeg fokuserte på to aspekt; lærerens klasseledelse og relasjon
til elever. Ut i fra dette utviklet jeg de tre forskningsspørsmålene som tilsammen utgjorde
analysen, og som skulle besvare den overordnede problemstillingen:
a) Hvilke utfordringer møter lærere i deres arbeid med å etablere et godt læringsmiljø
og hvordan kan disse håndteres?
b) Hvordan kommer bruken av klasseledelse til uttrykk i Noradin og Gacmadheere?
c) Hvordan karakteriserer lærere i Noradin og Gacmadheere sin relasjon til elever?
Studiens empiriske datamateriale er hentet fra feltarbeid i Hargeisa i perioden septembernovember 2017. Dette er en kvalitativ casestudie med intervju og deltagende observasjon som
forskningsmetode. I dette kapitlet skal jeg oppsummere hovedfunnene i analysen før jeg
avslutter med studiens implikasjoner.

7.1 Analysens funn
Som vist i analysekapitlene var utfordringene tilknyttet læringsmiljøet mange, og på ulike
nivåer. Lærere hadde også ulik praksis i forhold til klasseledelse og fremhevet ulike faktorer
som beskrev deres relasjon til elevene. Det var ulikheter i lærerpraksis blant informantene på
samme skole og mellom informanter på de ulike skolene. Det er viktig å påpeke denne
variasjonen, da hensikten med denne studien ikke var å utvikle «lærertyper» som
representerte hver av skolene. Det var mer komplekst enn som så, og datamaterialet mitt
gjenspeilet denne kompleksiteten.
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Utfordringer tilknyttet det fysiske og psykososiale læringsmiljøet, og skolenes
håndtering av dem
Utfordringene tilknyttet det fysiske læringsmiljøet var på et mer grunnleggende nivå i
Gacmadheere, med for eksempel mangel på læringsmateriell og fysisk struktur på
skolebygningen. Dette førte til at lærerne ikke hadde en reell mulighet til å tilby elevene
kvalitetsutdanning. Det fysiske læringsmiljøet i Noradin var ikke preget av like mange
utfordringer. Informantene på denne skolen påpekte stolt at deres fysiske læringsmiljø var til å
skryte av sammenlignet med andre offentlige og private skoler i landet. Samtalene med disse
informantene handlet derfor ofte om hvordan sikre elever sunnere lunsjalternativ. Generelt i
landet var brus og kake det normale å servere i kantinene. Jeg tok opp dette som et tema for
diskusjon i Gacmadheere for å undersøke om det var noe de hadde tatt stilling til. Forslaget
ble møtt med latter og oppgitthet. En av informanter uttrykte sarkastisk at «sunne måltider til
elevene skulle han personlig sørge for når han ble president» (feltnotat 04.11.2017).
Informantene var enige om at de ikke kunne ta stilling til dette, da skolen hadde mer
omfattende utfordringer å ta hensyn til.
På skolene var det psykososiale læringsmiljøet for elevene preget av fysisk og psykisk vold.
Det er viktig å påpeke at lærere i Noradin opererte ut i fra en definisjon på fysisk vold som
satte en begrensning for hva som var «akseptabel» voldsbruk. Dette var en motsetning til
Gacmadheere, hvor lærere utøvde fysisk vold oftere og med større slagkraft. Bruken av
psykisk vold var også mer utbredt i Gacmadheere, da lærere både truet elevene og snakket
nedverdigende til dem. I Noradin var majoriteten av informantene imot slik læreroppførsel
fordi de selv hadde hatt negative opplevelser med psykisk vold fra barndommen. Utøving av
vold er utbredt i det somaliske samfunnet, og ansett for å ha en oppdragende effekt. Av den
grunn er det behov for strukturelle endringer som starter fra grasrota og som opplyser folk om
de negative konsekvensene vold fører til. Som Vygotsky (1978) påpeker tilegner barn seg
kunnskap og atferd gjennom observasjonslære, og derfor er det viktig at denne forandringen
kommer raskt, og spesielt på skolene, slik at lærere kan gå foran som gode eksempler.
De yngre lærerne i Gacmadheere ble utsatt for overgrep fra ledelsen i form av diskriminering
og urettferdig behandling. Hvorfor de ble værende under så krevende arbeidsforhold er et
godt spørsmål. Svaret ligger i den somaliske kulturen, og synet på læreryrket som et
respektabelt yrke med høy status i samfunnet. Den statusen du fikk ville alltid være følge deg,
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selv etter karriereskiftet. Dette samsvarer med Imsen (2010) sin påstand om at det finnes
verdier i læreryrket som gir dyp personlig tilfredsstillelse.
I Noradin var det etablert et godt skole-hjem forhold og kontrollkomiteen hadde autonomi til
å gjøre sitt arbeid. Dette skyldes at skolen ikke stod overfor like store utfordringer som
Gacmadheere. Her var kontrollkomiteens arbeid mangelfullt, noe som førte til at mange av
skolens utfordringer ikke ble håndtert. Det var også mangel på et velfungerende skole-hjem
samarbeid. Informantene viste forståelse for at styrking av disse to faktorene var viktig i
arbeidet med å styrke læringsmiljøet og lærernes rolle på skolen. Et fellestrekk for skolene var
imidlertid lærernes mangel på pedagogisk kunnskap. Per dags dato finnes det ikke en
lærerutdanning i Somaliland som gir opplæring i lærermetodologi. Dette er en vesentlig
kvalitetsutfordring siden kvalifiserte lærere er en forutsetning for et godt og inkluderende
læringsmiljø.
Klasseledelse
Læreres lederkompetanse er ikke bare et spørsmål om individuelle ferdigheter og kompetanse,
men påvirkes også av skolens kollektive kjennetegn. Lærerne i Noradin var proaktive og
autorative. De styrte klassene med en kombinasjon av kontroll, støtte og omsorg. De brukte
ulike irettesettelsesteknikker, og var konsekvente i sine handlinger overfor elevene. Aktiv
bruk av skole- og klasseregler avklarte forventningene lærere og elever hadde til hverandre
vedrørende passende atferd på skolen. Lærerne i Gacmadheere derimot, var autoritære i likhet
med lærere flest i Somaliland. Disse lærerne anså frykt som synonymt med respekt. Jo mer
eleven fryktet læreren, jo større respekt hadde læreren. Derfor møtte de på utfordringer i
håndtering av problematferd. De benyttet seg av ineffektive irettesettelsesteknikker, og mange
ganger forsterket selve problematferden.
Lærerens klasseledelse er også målt gjennom deres evne til å tilpasse undervisningen i
klasserommet. Undervisningen på skolene var i liten grad tilpasset elevenes nivå og
forutsetninger. Dette til tross for at Noradin hadde råd til å tilpasse undervisningen i større
grad enn det er gjort nå. I Gacmadheere hadde de i det minste undervisning på soomaali, noe
som var effektiv tidsbruk og sikret forståelse.
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Lærer-elev-relasjon
Lærernes tilgjengelighet ble omtalt som nøkkelen til en suksessfull lærer-elev-relasjon.
Tilgjengelighet resulterte mange ganger i at det utviklet seg vennskapelig bånd mellom lærer
og elev, og de profesjonelle grensene forsvant. Dette forekom mer i Gacmadheere enn
Noradin. Tillitt og pedagogisk nærhet var andre faktorer som lærerne påpekte. Dette var mest
fremtredende i Noradin. Mange av informantene påpekte at lærere i offentlige skoler generelt
ikke kunne tilby relasjoner av kvalitet til eleven. Dette var synlig i Gacmadheere, hvor de
yngre informantene ikke var fornøyd med kvaliteten på relasjonen deres kollegaer hadde til
elevene. En strategi som var flittig brukt for å styrke denne relasjonen var konkurranse. Det
ga utmerket resultater ikke bare relasjonelt men også faglig. Disse ulikhetene i
læringsmiljøene på skolene er med på å fremme ulike skoler.

7.2 Politikk eller pedagogikk?
Offentlige skoler er et felles gode og ingen bryr seg om dem. Hadde man betalt
lærerne mer, hadde de kanskje tatt mer ansvar. Så den avgjørende forskjellen er
økonomien, og det man putter inn i skolene. Den faktoren gjør at utbyttet, som i dette
tilfellet er kvaliteten på utdanningen, varierer veldig mellom dem. Jo mer penger som
blir puttet inn, desto bedre utdanning og mer ansvarlighet og etterrettelighet
(Informant 20)

Som vist i analysen og oppsummeringen ovenfor er det forskjell i læringsmiljøet på offentlige
og private grunnskoler i Hargeisa. Tidligere i oppgaven presiserte jeg at man har gått bort fra
enkle input-output modeller som forklaring på hvorfor noen skoler gjør det bedre enn andre.
Jeg vil imidlertid illustrere at disse modellene gir en god forklaring på de grunnleggende
ulikhetene i læringsmiljøet i denne studien. Jeg oppdaget at de økonomiske ressursene
skolene besitter har stor betydning. Disse ressursene avgjør hvorvidt skolen har råd til
menneskelige og materielle ressurser, og dermed har det en stor innvirkning på skolens
forsyning av kvalitetsutdanning.
Noradin og Gacmadheere har ulik tilgang på økonomiske ressurser. Noradin har en solid
økonomi som følge av elevenes skolepenger. Noradin Hawadle for eksempel, har i overkant
av 2000 elever innom hver dag som månedlig betaler 35 US dollar. Skolen har av den grunn
de nødvendige ressursene til å vedlikeholde den fysiske strukturen, og lønne lærerne sine.
Dette betyr også at lærerne kan stilles til ansvar. Innføringen av gratis grunnskoleutdanning
og manglende økonomisk støtte fra utdanningsdepartementet, har fratatt Gacmadheere denne
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muligheten. Mangel på økonomiske ressurser har ført til at de ikke kan lønne lærerne sine, og
dermed har de kvalifiserte og erfarne lærerne forsvunnet. Mangel på økonomiske ressurser har
også ført til at vedlikehold av det fysiske læringsmiljøet er nedprioritert.
Birkemo (2000) påpeker at det er skolens økonomiske ressurser som danner ramme for hvilke
organisatoriske muligheter som eksisterer i skolen. Den konkrete disponeringen av disse
ressursene avspeiler verdiene, preferansene og den skolekulturen som ligger til grunn for
organiseringen. Mine funn bekrefter Birkemo sitt argument. Skolekulturen i Gacmadheere var
preget av oppgitthet over egen situasjon. Skoleledelsen godtok situasjonen slik den var, og
hadde ikke preferanser vedrørende skolens kvalitet. De følte ikke eierskap til skolen. Det
samme gjaldt de gjenværende lærerne. Det faktum at skoleledelsen prioriterte å lønne
tidligere ansatte istedenfor dem forsterket denne følelsen. Dette var en motsetning til Noradin,
hvor skolekulturen var preget av en streben etter å nå nye høyder, der kvalitet var nøkkelordet.
Skoleeieren hadde forståelse for at lærerne og faktorer rundt dem er veien til
kvalitetsutdanning, og å ivareta lærernes behov var en prioritet. Derfor var Noradin skolene
også en attraktiv arbeidsplass, noe som ga ledelsen muligheten til å ansette de sterkeste
kandidatene. Informant 19 forklarte at det var normalt at de fikk inn mellom 60-90 søknader
når de utlyste en lærerstilling. De tradisjonene og preferansene som finnes i skolekulturen har
dermed vist seg å være avgjørende for utdanningskvaliteten.
Denne sammenheng mellom rammebetingelsene og
innholdet i skolen er vist i figur 10. Rammebetingelser er
i denne sammenhengen det jeg har diskutert ovenfor, de
økonomiske ressursene skolene besitter. Innhold er
kvaliteten på utdanningen skolen tilbyr. Det er et

Ramme

kontinuerlig samspill mellom disse to faktorene.

betingelser

Innhold

Forskjellen ligger i at private grunnskoler i Hargeisa
har bedre rammebetingelser, og av den grunn har de
også bedre forutsetninger for å tilby
kvalitetsutdanning. De er i en positiv oppadgående

Figur 20:sammenhengen mellom rammebetingelser og innhold på
skolen

spiral. Gode rammebetingelser gir mulighet til å investere i innholdet på skolen. Investering i
kvaliteten vil ha en positiv effekt på rammebetingelsene, da flere elever vil oppsøke skolen.
På den måten får de større elevmasse; bedre rammebetingelser
og bedre innhold.
Figur 21:sammenhengen
mellomSlikt
rammebetingelser og innhold på
skolen

fortsetter den positive sirkelen. Dette er noe som ikke kan sies om den offentlige
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skolesektoren, som har en negativ spiral. Mangel på gode rammebetingelser har ført til at
skolelederne nesten ikke har råd til å drive skolen. Derfor har også kvaliteten på
undervisningen sunket kraftig. Det har igjen ført til færre elever og lærere, og dernest enda
dårligere rammebetingelser. Slik kan det fortsette til det stagnerer. Disse vesensforskjellige
dynamikkene har ført til et økende gap mellom disse to utdanningssektorene.
I denne studien må variasjon mellom ressurstilgang på de to skolene også settes i en større
samfunnsmessig kontekst. I følge Ogden (2004) er skolens ressurser et godt uttrykk for hvor
høyt samfunnet prioriterer det. Informant 22 forklarte det på denne måten:
Ingen bryr seg om offentlige skoler fordi det er et felles gode. Privatskolene er
annerledes fordi de er eid av en enkeltperson som vil passe på eget rykte. Det er som
en butikk, selger den dårlige varer vil ingen komme

Det denne informanten formidlet var det bred enighet om. Det forklarer også hvorfor
kvalitetsutviklingen i de offentlige skolene har stagnert. Somaliland har en svak offentlige
sektoren som har vært avhengig av en sterk privat sektor som «tar over» noen av deres
ansvarsområder. For eksempel så bidro UNICEF i mange år med budsjettstøtte til
kontrollkomiteen slik at de kunne utføre arbeidet sitt på en effektiv måte. Når de for noen år
siden kuttet støtten, tok store deler av deres arbeid også slutt. Informant 22 forklarte at
prosjekt hadde skapt avhengighet, og var derfor ikke bærekraftig. Den eksterne kapitalen
departementet hadde mottatt i en lang periode og som kun skulle fungere som et tillegg, hadde
hatt en motsatt effekt. Regjeringen må derfor bevisstgjøres på det ansvaret de har overfor egen
befolkning; det er deres plikt å sørge for utdanning av kvalitet i landet. Nasjonalt eierskap er
en forutsetning for å kunne bygge robuste utdanningssystemer. Mangel på eierskap fører til
ansvarsdiffusjon; skolelederne og departementet legger skylden på hverandre, men begge har
forsømt sitt ansvar. Departementet ved at de ikke har fulgt opp sin nye politikk med de
finansielle midlene som kreves for å opprettholde kvaliteten på skolene, og skolelederne ved å
forholde seg passive.

7.3 Studiens implikasjoner
Denne studien gir innsikt i et land som det tidligere ikke er skrevet mye om. Studien gir også
innsikt og kunnskap om læringsmiljøet i offentlige og private skoler i Hargeisa. Da mine
caser var representative utvalg for hver sin sektor, kan funnene også brukes som analytiske
indikasjoner på forholdene i andre skoler i hovedstaden. Løfter man blikket oppdager man at
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mange av de samme utfordringene som er nevnt i denne studien også er gjenkjennelig i andre
utviklingsland. De er altså ikke særegent for Hargeisa. Derfor kan studien brukes til å påpeke
generelle utfordringer mange utviklingsland opplever i forhold til læringsmiljø. For eksempel
så belyser studien ansvarsdiffusjonen som er å se i mange av disse landene. I stortingsmelding
25 (utenriksdepartementet, 2014) skriver regjering Solberg at utviklingsland må ta
hovedansvaret for finansieringen av utdanningssektoren. Nasjonalt ansvar og eierskap er en
forutsetning for å kunne bygge robuste utdanningssystemer og oppnå økonomisk vekst og
utvikling. Årsrapporten til Verdensbanken belyser viktigheten av å øke finansieringen av
utdanning i hvert land, samt å styrke organiseringen. Denne studien har bekreftet viktigheten
av disse strategiene for å styrke kvaliteten i utdanningssektoren. Dette er veien å gå for å
styrke kvaliteten på den offentlige utdanningen.
Denne studien belyser også viktigheten av lærerens rolle på skolen og for læringsmiljøet. Den
belyser læreres harde hverdagskamp, og deres streben etter å gi undervisning med de knappe
ressursene de har tilgjengelig. Den belyser at lærerne var maskinen som fikk det til å gå rundt
på skolene. Hver eneste dag.
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Vedlegg I: Presentasjon av informantene
Informant 1
Lærer i Noradin. Intervju 04.10.2017.
Informant 2
Lærer i Noradin. Intervju 07.10.2017.
Informant 3
Lærer i Noradin. Intervju 07.10.2017
Informant 4
Lærer i Noradin. Intervju 18.10.2017
Informant 5
Lærer i Noradin. Intervju 08.10.2017
Informant 6
Lærer i Noradin. Intervju 09.10.2017
Informant 7
Lærer i Noradin. Intervju 09.10.2017
Informant 8
Lærer i Noradin. Intervju 11.10.2017
Informant 9
Lærer i Gacmadheere. Intervju 08.11.2017
Informant 10
Lærer Gacmadheere. Intervju 09.11.2017
Informant 11
Lærer i Gacmadheere. Intervju 09.11.2017
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Informant 12
Lærer i Gacmadheere. Intervju 10.11. 2017
Informant 13
Lærer i Gacmadheere. Intervju 11.11.2017
Informant 14
Lærer i Gacmadheere. Intervju 11.11.2017
Informant 15
Lærer i Gacmadheere. Intervju 11.11.2017
Informant 16
Lærer i Gacmadheere. Intervju 12.11.2017
Informant 17
Ledelsen i Noradin. Intervju. 24.10.2017
Informant 18
Ledelsen i Gacmadheere. Intervju 12.11.2017
Informant 19
Ledelsen i Noradin. Intervju 24.10.2017
Informant 20
Kontrollkomite Noradin. Intervju 28.10.2017
Informant 21
Kontrollkomite utdanningsdepartementet. Intervju 18.11.2017
Informant 22
Utdanningsspesialist UNICEF. Intervju 15.11.2017
Informant 23
Utdanningsdepartementet. Intervju 18.11.2017
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Vedlegg II: Intervju guide
General information
Name
Age
Subject
How long have you been teaching here and in general?
How many hours do you teach?
Have you been through teacher training?
What are your motivation for teaching?
1.
-

Learning environment
What is your opinion about the learning environment in Hargeisa?
Are there any challenges to the learning environment?
Can you characterize your learning environment?
What do you like most about your learning environment?
What role do you think teachers play in ensuring a good learning environment?

2.
-

Classroom management
Are you familiar with the concept of classroom management?
How do you manage your class?
How do you prepare for your classes?
Do the management give you enough time to prepare?
How do you ensure that your class has a good learning culture?
What are your opinion about student participation in class?
Which teaching method (s) do you use and why?
What are your opinion about adapted education?
How do you use adapted education in your classes?

3.
-

Teacher-student-relationship
What is a good relation?
How would you describe your relationship to your students?
Do you have any strategies to develop such relationship? Any challenges?
Do you think a good relation affect the learning outcome of students?
What can be done to enhance teacher-student relationship?
What do the school management do to facilitate a good relationship?

Are there any questions I should have asked you that I have not already? Is there anything you
would like to add?
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Vedlegg III: Informasjonsskriv til informantene
Request for participation in a research project
“Quality education in Hargeisa”

Purpose and background
This study is for a master degree project done by a student from faculty of social science in
University of Oslo. The purpose of this project is to study how teachers in primary schools in
Hargeisa ensure and provide quality education to their students. I want to focus on the
learning environment, especially on teacher’s classroom management and teacher – student
relationship. The background for this study is the growing focus on the quality of the
education that is provided worldwide. A good learning environment is key to quality
education. As the developing world experienced a shortage of teachers leading to the
international teacher crises, their role has been strengthened. This study will therefore focus
on the teachers role in providing and ensuring quality education to primary school students.
My research question is:

“What characterize the learning environment in primary schools in Hargeisa and in
what way do teachers provide and ensure good learning environment?”

I have selected one private and one public primary school in Hargeisa to recruit participants
for this study. My selection is not random, as my participants mainly comes from these two
schools. I chose these schools because they differ in many aspects which allows me to do a
comparative case study.

What does it mean to participate in this study?
The data collection is going to last for 8 weeks, from 11.09.2017 to 11.11.2017. I’m going to
use interview and observation as methods. I tend to observe teachers form my two cases while
they are teaching during classes in order to get a picture of their teaching methods, classroom
management and relationship to student. As observation goes hand in hand with interview, it
should not be difficult to combine them. I also want to do interviews with teachers I have not
observed in classes, in order to ensure diversity in the data. The interviews will be conducted
in places where the participants are comfortable, whether it’s at the schools or other locations
that may be better for the participant. The main objective is to get teachers view and opinion
on how they teach and how the country is providing and ensuring quality primary education.
For the school principals and managers, participating in this project means that they will give
general information of the school, and how they facilitate for their teachers. I want to know
how they work and how they are organized as a unity. For children under 18, I will send out
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an information letter about the study to the parents so they can consent. If it’s desirable, I can
also send out my interview guide so that they can follow what their children are going to be
asked. For these children, I just tend to ask in plenary about their opinion about different
teaching methods that their teachers use in different classes.
I will record my interviews, which are going to be deleted the moment I finish the
transcription. All the informants will be anonymized and threated confidential, as I’m the only
one that is going to have access to the data.
Voluntary participation
It’s voluntary to participate in this study, and you can withdraw from it any time without
giving any reason. All your information will be anonymized if you withdraw.
If you want to participate in this study or have question, please do not hesitate to contact
Sahra Hashi at either tel.: 0633065883 or email: Sahrahashi8@gmail.com

Declaration of consent:
I have received information about the research project, am correctly informed about the
handling of collected data, and am willing to participate:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signature from participant, date)
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