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Afhandlingen kortlægger subjektiveringsstrategien 
af eleven fra 1822 til og med 2010. I denne periode 
findes seks forskellige subjektiveringsstrategier, som 
hver især subjektiverer eleven på en helt særegen 
måde. Eleven er igennem analyseperioden både 
blev gjort til et objekt, disciplineret, individualis-
eret, myndiggjort til både at forandre samfundet og 
forandre sig selv. I sidste analyseperiode skal eleven 
fokusere på faglig præstation.  

Afhandlingens analytiske greb finder sit afsæt i 
Michel Foucault og hans betragtninger på magt, 
viden og subjektivitet. Afhandlingen bidrager 
med begrebet subjektiveringsstrategi, som samler 
de teknologier, teknikker og vidensformer, som 
subjektiverer eleven, i en strategi. Den bidrager 
med viden om, hvordan eleven skabes på et bestemt 
tidspunkt. Empirien i afhandling består af hoved-
sagligt af dokumenter. Afhandlingen falder i to dele. 
Den første del består af en indledning, diskussion 
af alternative magttilgange, teori og metode. Den 
anden del består af analysen og afsluttende diskus-
sion. I analysen besvares forskningsspørgsmålet: 
Hvordan anvendes magt til at skabe eleven i den 
danske folkeskole?
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Forord 
Denne afhandling tog sin begyndelse, da jeg svarede på et opslag fra Danmarks Lærer-
forening og Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet. Opslaget gik 
på at undersøge styring i og af folkeskolen. Jeg sendte et projektforslag, og var så heldig 
at få opgaven. 

I arbejdet med at færdiggøre afhandlingen, har der været en lang række personer in-
volveret, og dem vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige en meget stor tak til. Først 
skal der lyde en tak til min vejleder Peter Triantafillou, som har lært mig et og andet 
om Foucault. Der skal også lyde en stor tak til Pædagogisk kontor i Danmarks Lærer-
forening, og herunder specielt til Jesper Støier, som kritisk har givet gode kommentarer 
til mine udkast. Der skal også lyde en stor tak til min bi-vejleder, Keld Grinder-Hansen, 
som lærte mig et og andet om dansk skolehistorie. Jeg har flittigt benyttet mig af Ros-
kilde Universitetsbibliotek, Danmarks Pædagogiske Bibliotek og Læsesal Vest i Den 
Sorte Diamant. Der skal lyde en stor tak til deres personale, og specielt Hanne Stube fra 
Roskilde Universitetsbibliotek. Der skal lyde tak til teknisk-administrativt personale på 
dette institut, og specielt Michael Brodthagen. Der skal også lyde en tak til de forskel-
lige faglige relationer, som jeg har været en del af de sidste tre år. Jeg deltog i Work-in-
Progress seminarer, senere omdøbt til Researchers Development Seminar, Center for 
netværksstyring og vores lille ’Foucault-gruppe’, som bestod af Lise Dam Rasmussen, 
Kristian Fahnøe og Naja Vucina Pedersen, skal også have tak for deres bidrag. Tak til 
min gode ven, Jesper Egelund, for kritiske kommentarer og gennemlæsning af afhand-
lingen. Der skal også lyde en tak til min kontormakker, Randi Frydensberg Heede, for 
moralsk støtte og opbakning. 

Sidst men ikke mindst, skal der lyde en stor tak og en lige så stor undskyldning til min 
familie, Kate, samt vores børn Fransiska, Valentin og Tristan. Tak for jeres tålmodighed 
og undskyld fordi, I var ’indlagt’ til at høre om magt, viden og subjektivering ved enhver 
given lejlighed. Afhandlingen tilegnes Jer – tak fordi i gav mig denne mulighed. Indhol-
det i afhandlingen er naturligvis alene mit ansvar. 

Vesterbro, den 01. 06 2012
Claus Munch Drejer
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Introduktion 
Denne afhandling drejer sig om, hvordan eleven skabes i den danske folkeskole, og hvil-
ke metoder og midler der tages i anvendelse i skabelsen af eleven. Afhandlingen er med 
andre ord et studie i, hvordan folkeskolen er med til at skabe morgendagens borgere. 

Udover at folkeskolen var en del af ph.d. opslaget, så har det min interesse at analysere, 
hvordan eleven formes gennem uddannelse. Da jeg startede på afhandlingen, var der 
skrevet meget lidt om, hvordan eleven skabes i folkeskolen, og specielt om tiden før 
2. verdenskrig er der skrevet meget lidt om emnet. Derudover er folkeskolen en vigtig 
institution – hvis ikke den vigtigste – i Danmark, når det kommer til at forme og skabe 
mennesker (Pedersen 2008). Folkeskolen er, næstefter hjemmet, den institution hvor 
barnet opholder sig mest, hvilket illustreres af, at ca. 600.000 børn går i folkeskolen (Un-
dervisningsministeriet 2010a: 54). Folkeskolen er med andre ord en institution, som 
mange danskere har et forhold til. Hvordan folkeskolen skaber og former borgeren i 
Danmark er noget, der berører mange mennesker. 

Da jeg begyndte denne afhandling var det på ’ryggen’ af en stor og heftig debat i medi-
erne om Folkeskoleloven fra 2006, og de nye initiativer den indeholder. Folkeskolelo-
ven var en respons på de internationale komparative PISA-undersøgelser af elevernes 
færdigheder og kundskaber. Folkeskolen har en speciel status i det danske samfund, 
og en diskussion af hvilken skole der ønskes, er samtidig også en diskussion af hvilket 
samfund der ønskes. Denne debat om folkeskolen gjorde arbejdet med afhandlingen 
interessant og nærværende. 

Forskningsspørgsmål og perspektiver 
Under valgkampen i 2001, introducerede Venstre en ny vej for folkeskolen under over-
skriften ”Fagligheden skal styrkes” (Folkeskolen 2005: 39).1 Undervisningsminister, Ulla 
Tørnæs fulgte op med at skitsere pejlemærkerne for politikken på folkeskoleområdet, 
som sammenfattes ”som tre f ’er: faglighed, fleksibel og fremadrettet” (Folkeskolen 2001: 
49). Danske elever klarede sig mindre godt ved PISA-undersøgelsen i 2003, og det bi-
drog endnu mere til debatten om manglende færdigheder blandt danske elever sam-
menlignet med elever i udlandet. Den senere undervisningsminister, Bertel Haarder, 
anvendte PISA-undersøgelsen i sin tale til Sorømødet 2005: 

”Når det gælder vores uddannelsessystem og folkeskole, er der én ting, der ikke er til de-
bat: Fakta fortæller os, at vi ikke klarer os godt. Ser vi på resultaterne af internationale 
undersøgelser, har vi ikke verdens bedste uddannelsessystem, og vi har ikke verdens bedste 
folkeskole. Men det er dér, vi skal hen.” (Haarder 2005: 1).
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Budskabet i citatet om at folkeskolen ikke er verdens bedste, men at den skal være det, 
gentages året efter i Globaliseringsrådets rapport ”Fremgang, fornyelse og tryghed” fra 
2006. Her indtager folkeskolen en hovedrolle i bestræbelserne på fagligt at optimere det 
danske samfund til at klare sig bedre i den globale konkurrence. I rapporten står der 
blandt andet, at folkeskolen skal være verdens bedste, og at eleverne skal være blandt de 
bedste indenfor læsning, matematik, naturfag og engelsk (Regeringen 2006: 8). 

Måden hvorpå denne strategi med at uddanne eleverne, så Danmark kan konkurrere i 
det globale kapløb, bliver etableret, møder modstand fra forskere og Danmarks Lærer-
forening (DLF). DLF er skeptisk overfor den vej, folkeskolen har taget, og de er specielt 
kritisk overfor de nationale test. Formanden for DLF, Anders Bondo Christensen, me-
ner, at standardiserede nationale test risikerer at modarbejde den mest optimale ud-
vikling for den enkelte elev (Folkeskolen 2005: 39). Lektor ved Danmarks Pædagogisk 
Universitet, Katrin Hjort, er også kritisk indstillet overfor Folkeskoleloven fra 2006, og 
betegner ændringerne som ”måske de største forandringer der er sket i dansk uddan-
nelse i 150 år” (Folkeskolen 2006: 12). Lektor i filosofi, Jørgen Husted, mener, at målet 
ikke længere er at uddanne eleverne, men i stedet at uddanne dem til noget (Husted 
2008: 43). Megen af kritikken af folkeskolen og Folkeskoleloven fra 2006, går på det 
store fokus på test, målinger, evalueringer og evidens og faglighed (LBK nr. 1195, 2006). 
Folkeskolen er med andre ord en kampplads, hvor forskellige idealer og forestillinger 
forsøger at sætte dagsordenen (Lieberkind 2008: 59). 

Dette gab mellem den måde eleven skabes på i folkeskolen, og den megen kritik fra 
forskere og DLF, fordrer en dybere analyse. På den baggrund stilles følgende forsknings-
spørgsmål: 

Hvordan anvendes magt til at skabe eleven i den danske folkeskole?

For at problematisere den måde eleven skabes på i dag, inddrages fortiden. Ved at ind-
drage fortiden etableres en kritisk forskelsposition, hvor andre metoder diskuteres. Der-
med gives der et større, dybere og mere kvalitativt fundament til at problematisere nuti-
dens tro på, at færdigheder, test og evaluering er den eneste vej til at skabe bedre elever. 

Inddragelsen af fortiden begynder med indførelsen af den indbyrdes undervisning i 
1822. Den indbyrdes undervisning var en særegen form for undervisning. Den er in-
teressant, fordi den indeholder dels noget genkendeligt og dels noget fremmed i den 
måde, hvorpå eleven skabes. Ved at inddrage den indbyrdes undervisning afsøger jeg 
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grænserne for, hvordan eleven skabes i dagens folkeskole, samtidig med at jeg forsøger 
at ryste samtidens selvfølgeligheder i form af færdigheder, test og evaluering. 

Afhandlingen fokuserer på de historiske måder at skabe eleven på, og analysens tids-
horisont strækker sig fra og med indførelsen af den indbyrdes undervisning i 1822 til og 
med 2010. Formålet med at inddrage historien er, at den skal bidrage med andre kon-
krete og praktiske forståelser til at problematisere den nutidige måde at skabe eleven på. 

I den forbindelse er det afhandlingens ærinde at pege på, hvordan forholdet mellem 
magt, viden og subjektivitet kommer til udfoldelse i en bestemt strategi i barneskolen.2 
Jeg anvender Michel Foucaults magtanalytiske greb og genealogi og forholdet mellem 
magt, viden og subjektivitet er centralt i afhandlingen.3 Genealogien påstår, at den måde 
eleven skabes på i samtidens skole, ikke er den eneste endsige den rigtigste. Historien 
skal anvendes til at afsøge vores grænser for, hvordan vi tidligere har skabt eleven, for at 
problematisere nutidens subjektivering. 

Afhandlingen indskriver sig som et kritisk historisk studie af forholdet mellem magt, 
viden og subjektivitet, som tilføres et eget udviklet strategibegreb, netop for at trække 
forskelle og ligheder frem samt for at give et klart udtryk i analysen af nutidens subjek-
tivering. Det vil sige, at nutiden forstået som færdigheder, kundskaber, evalueringer, 
målinger og nationale test, ikke er en konsekvens af fortidens subjektivering, men sna-
rere en mulighed af fortidens subjektivering. Det er netop her, afhandlingens kritiske 
potentiale ligger.

Denne afhandling bidrager med en magtanalytisk tilgang til forståelsen af, hvordan 
eleven er blevet formet, samt hvordan eleven formes og skabes i dag. Afhandlingen 
inddrager perioden fra den indbyrdes undervisning i 1822 og frem til og med 2010 for 
netop at bidrage med et magtanalytisk blik, på hvordan eleven tidligere blev subjekti-
veret. Derudover tilfører afhandlingen en alternativ forståelse af subjektivering gennem 
begrebet subjektiveringsstrategi, som er baseret på Foucaults magtanalytik. 

Afhandlingens struktur 
For at sikre at jeg besvarer forskningsspørgsmålet, stilles der spørgsmål til hvert kapitel. 
Disse retningsanvisende spørgsmål, stilles for at sikre præcision i afhandlingen. 

Valget af Foucaults magtanalytiske blik og genealogi er kun ét blandt mange mulige 
magtperspektiver. Derfor har jeg valgt et kapitel, hvor alternative tilgange diskuteres. 
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Spørgsmålet til kapitel 2 lyder:

•	 Hvilke	andre	magtperspektiver	kunne	være	relevante?	

Jeg har valgt Foucaults magtanalytiske blik, og jeg vil ud fra dette konstruere en analy-
sestrategi, hvor jeg blandt andet bidrager med begrebet subjektiveringsstrategi. Spørgs-
målet til kapitel 3 lyder:
 
•	 	Hvordan	kan	en	analyseramme	udformes,	så	den	kan	anvendes	til	at	belyse	subjek-

tiveringsstrategien af eleven i barneskolen fra 1822 til 2010? 

Til afhandlingens metodiske tilgang er valgt følgende spørgsmål: 

•	 	Hvordan	kan	metodebegreber	og	empiri	konstrueres,	så	de	kan	danne	grundlag	 
for	 en	 analyse	 af	 subjektiveringsstrategien	 af	 eleven	 i	 barneskolen	 fra	 1822	 til	 
2010?

Nedenstående tre spørgsmål stilles til hvert analysekapitel.4 

•	 	Hvordan	anvendes	magtteknologier	og	teknikker	i	subjektiveringsstrategien	af	ele-
ven? 

•	 Hvordan	anvendes	viden	i	subjektiveringsstrategien	af	eleven?
•	 	Hvilke	politiske	styringsrationaliteter	anvendes	til	at	begrunde	subjektiveringen	af	

eleven?

Spørgsmålene fungerer som sagt som pejlemærker i kapitlerne, og er dermed centrale 
for afhandlingens struktur. Spørgsmålene gentages i kapitlerne. 

Hvordan subjektiveringsstrategianalyse?
Nærværende afhandling tager afsæt i de forskellige historiske måder, hvorpå eleven er 
blevet subjektiveret i den danske barneskole. Ved at inddrage fortiden styrkes den kon-
krete kritik af nutidens subjektivering. 

En historisk subjektiveringsanalyse på uddannelsesområdet har ofte været forbundet 
med pædagogisk idéhistorie eller videnskabshistorie.5 Det anderledes ved denne sub-
jektiveringsstrategianalyse er, at den lægger op til at analysere subjektiveringen af eleven 
i praksis. Samtidig inddrages samfundet gennem den måde, eleven problematiseres. 
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Derved overskrider analysen mikro/makro planet, og begge planer inddrages i, hvor-
dan subjektiviteten konstitueres i magtrelationer (Otto 2006: 1). 

Afhandlingens analytiske greb tager sit afsæt i den franske tænker, Michel Foucault og 
hans forståelse af magt, viden og subjektivitet.6 Foucault er en del af den poststruktura-
listiske tradition, hvor det ikke giver mening at beskæftige sig med ’det egentlige’ eller 
’kernen’ i et fænomen. Analysen er heller ikke i stand til at skelne mellem et ’fænomen’ 
som for eksempel undervisning, og menneskers forståelse heraf (Christensen 2008: 15). 
I stedet undersøges hvordan såkaldte ’sandhedseffekter’ skabes indenfor en praksis og 
indenfor en subjektiveringsstrategi – som kan bestå af flere praksisser.7 Det analytiske 
greb foreskriver nemlig, at elevens færdigheder og kundskaber ikke skabes i autonome 
processer, men tager form i pædagogiske, psykologiske og sociale magtrelationer og 
strategier, som bliver pålagt eleven, eller som eleven pålægger sig selv i forskellige prak-
sisser. Pointen i Foucaults forståelse af magt adskiller sig fra mere traditionelle forstå-
elser som noget, nogen besidder. Hos Foucault kan magt ikke besiddes. Magt betragtes 
ikke negativt, da den hverken begrænser, dominerer eller undertrykker eleven. Magt 
er derimod frugtbar og produktiv i skabelsen af elevens kundskaber, færdigheder og 
kompetencer, som udvikles og formes gennem for eksempel pædagogik og psykologi. 
Magt er ikke bare en tom skal, men indeholder vidensformer, da både magt og viden er 
hinandens forudsætning i forståelsen af, hvilken strategi der ligger til grund for subjek-
tiveringen af eleven. 

I afhandlingen udvikles begrebet subjektiveringsstrategi på baggrund af Foucaults 
magtforståelse. Udviklingen af dette begreb har sin berettigelse i, at Foucault gennem 
sine arbejder fandt flere forskellige magtteknologier, som gennem tiden har øvet indfly-
delse på skabelsen af mennesker. Magtteknologierne hører ikke én bestemt tidsperiode 
til, men kan optræde til alle tider, og de forskellige magtteknologier kan både optræde 
sammen eller enkeltvis. Derfor giver det et klarere og mere overskueligt udtryk at samle 
subjektiveringen i et subjektiveringsstrategi begreb. 

Der arbejdes med fire magtteknologier, som på forskellig vis gør eleven til subjekt. Der 
arbejdes med disciplinerende magt, biopolitik, pastoral magt og (selv)styring. Subjekti-
veringsstrategi dækker over forholdet mellem magtteknologier, vidensformer og ratio-
naliteter. Når der sker en transformation er det udtryk for en ændring i subjektiveringen 
af eleven. Det vil sige, at det er udtryk for en ændring i, hvordan eleven formes og ska-
bes. Subjektiveringsstrategibegrebet skal blandt andet tjene som et analytisk greb, der 
skal skelne klart mellem forskellige måder, hvorpå eleven formes og skabes. 
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Afhandlingens empiriske korpus omhandler praksisanvisende og reflekterende tekster. 
Det praksisanvisende aspekt henviser til at styre praksis i skolen, mens det reflekte-
rende henviser til, hvordan viden anvendes til at styre praksis i skolen. Teksterne kan 
både være normative eller deskriptive, men har det til fælles at de forsøger at påvirke, 
forandre og styre praksis. Søgningen efter praksisser tager udgangspunkt i Fagbladet 
Folkeskolen, fordi det er oplagt at begynde søgningen dér, hvor praksis etableres. Der-
udover anvendes lovformelle tekster såsom love, cirkulære og betænkninger, og ikke-
lovformelle tekster som eksempelvis hentes i tidsskrifter som ”Vor Ungdom” og ”Dansk 
Pædagogisk Tidsskrift”. Derudover er der også foretaget fire kvalitative interview af 
centrale aktører inden for folkeskolen og fire kvalitative interview af lærere. Det skal 
tilføjes, at interviewene ikke indgår i selve analysen. De blev foretaget for at styrke og 
målrette problematiseringen af nutidens praksisser. 

En subjektiveringsstrategianalyse af denne karakter kræver et bestemt metodisk greb og 
en særegen analysestrategi. Lige siden undervisningspligtens indførelse i 1814 og særligt 
formålsparagraffens indførelse i 1937 har dagsordenen været, at eleven subjektiveres i 
kundskabens, frihedens og selvstændighedens navn. Her har begreber som dannelse, 
selvvirksomhed, personlig og alsidig udvikling samt demokrati været toneangivende 
begreber, og der ved første øjekast virker indholdsløse, men som i en bestemt subjekti-
veringsstrategi gives en mening, en retning og et indhold. Grundlæggende skal eleven 
stadig lære dansk, som for 100 år siden, og et skoleskema ligner i store træk sig selv. 
Men hvis blikket vendes mod teknologien, teknikken og vidensformen, så dukker foran-
dringerne op i horisonten, og det er netop styrken ved denne analysestrategiske tilgang. 
Nærværende analysestrategiske tilgang går bag strukturer og diverse fortolkninger for at 
analysere de teknikker, der anvendes i subjektiveringen, samtidig med at der ikke sættes 
et normativt subjektiveringsideal i stedet. For at indfange strategien af hvordan eleven 
subjektiveres, fokuseres der på praksisser. De diskuteres i forhold til fag, relationen mel-
lem lærer og elev samt skolens arkitektoniske og indretningsmæssige principper. Ved at 
inddrage disse elementer, analyseres subjektiveringen i forskellige sammenhænge. 

For at trække de forskellige subjektiveringsstrategier frem og tydeliggøre dem, er ana-
lysen forankret i transformationer. Transformation af subjektiveringsstrategien frem-
kommer ved ændringer i, hvordan eleven problematiseres, ændringer i teknologier og 
teknikker. Det er et analysestrategisk greb, og analysen er inddelt i seks transforma-
tioner. De er 1822, 1880-1910, 1920-1930, 1960-1980, 1990-2000 og 2003- og frem. 
Transformationerne er som Hermann (2007: 20) fastslår, ”ikke vandtætte lukninger af 
strategier”. Det vil sige, at én praksis sagtens kan eksistere, selv om strategien har ændret 

PHD C.Drejer nr71-2012.indd   18 22/10/12   13.58



 Claus Drejer:  Elev og magt 19

sig, men der er bare kommet andre praksisser til, som forandrer selve strategien i sub-
jektiveringen af eleven. 

For at gøre kritikken af nutidens subjektiveringsstrategi af eleven konkret, prioriterer 
afhandlingen ’hvordan-spørgsmål’. Prioriteringen af ’hvordan-spørgsmål’ skal ses i re-
lation til forskningsspørgsmålet, som går på forholdet mellem magt, viden og subjekti-
vitet, for netop at komme hinsides begreber som dannelse, selvvirksomhed, personlig 
og alsidig udvikling samt demokrati. Derudover betyder ’hvordan-spørgsmål’, at det er 
muligt at identificere linjer og transformationer, som gør det muligt at skelne mellem 
forskellige strategier i subjektiveringen af eleven. ’Hvordan-spørgsmål’ er forskellige fra 
’hvorfor-spørgsmål’, ved at fokus ikke er på forklaringen af, hvorfor eleven subjektiveres 
på én bestemt måde, men fokus er snarere på, hvordan eleven subjektiveres, og hvilken 
magt og viden der er grundlaget for subjektiveringsstrategien af eleven. Afhandlingen 
er ikke en kritik af lærerne eller af deres arbejde. 

Hvorfor subjektiveringsstrategianalyse? 
Der eksisterer flere årsager til, hvorfor subjektiveringsanalyse har relevans. Den første 
årsag findes i den litteratur, der eksisterer om magt og uddannelse. Udover Stefan Her-
manns ”Magt og dannelse” og Gerd Christensens ”Individ og disciplinering”, er hoved-
parten af litteraturen om magt i uddannelse en beskrivelse af forholdet mellem politi-
kere og lærere. Disse undersøgelser kritiserer den stigende politiske styring og kontrol 
for ikke at tage hensyn til lærerens engagement og erfaring. Der er en generel kritik af de 
senere års styring af folkeskolen. Lejf Moos og John Krejsler (2003) beskriver den øgede 
evaluering som generel mistillid til lærerne og skolerne. Professor Peter Dahler-Larsen 
giver i sin bog ”Evalueringskultur – et begreb bliver til (2006) et råd mod ekstern eva-
luering ved at opfordre til, at skolen opbygger viden internt i lærerprofessionen. Disse 
undersøgelser beskriver styring og skole, men hæfter sig ikke ved, hvordan eleverne 
subjektiveres. I Lejf Moos et. al. (2007) berøres subjektiveringen. I antologien diskuteres 
forskellige sociale teknologier og deres indflydelse på skabelsen af eleven. Antologien 
fokuserer på den magtteknologi, der er indlejret i Folkeskoleloven fra 2006, og hvilken 
type elev der skabes. I analysen vil jeg ikke opsætte et ideal for, hvordan eleven skal 
subjektiveres. Der er med andre ord behov for en analyse, der inddrager fortiden, og 
beskæftiger sig med, hvordan nutidens elev subjektiveres, og hvordan fortidens elev 
blev subjektiveret. 

En anden årsag skal findes i teoretiske og praktiske diskussioner om uddannelse, hvor 
udtryk som ’vi skal frigøre os fra magten’, fremkommer ofte. Her forbindes magt med 
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noget negativt. Andre gange er magt fraværende, som det ofte er tilfældet i pædago-
gisk psykologisk læringsteori (Rømer 2004: 130). I denne afhandling anskues magt som 
produktivt, og ved at anvende subjektiveringsstrategibegrebet, skabes en analyse der 
kaster lys over de forskellige måder, som eleven er blevet subjektiveret på. Det giver en 
anderledes fortælling, som kan nuancere diskussionen om hvordan vi skal subjektivere 
eleven i dag. 

En tredje årsag henfører til forklaringskraften i nærværende afhandling. Som nævnt 
ovenover betragtes magt i afhandlingen som produktiv, og den overordnede hensigt 
med analysen er at finde frem til, hvordan eleven i et historisk perspektiv formes og 
skabes ved at fokusere på subjektiveringsstrategier i barneskolen. Som menneske i det 
(post)moderne samfund bliver vi til subjekter på en særlig måde, hvilket er et resultat af 
en historisk subjektiveringsproces. Vi bliver subjekter gennem både en objektiverings- 
og subjektiveringsproces. Objektiveringsproces, fordi subjektet i vores samfund er gjort 
til genstand for forskellige humanvidenskabelige projekter, og vi optager os selv som 
subjekter gennem de tilgængelige praksisser, således at vi konstituerer os selv gennem 
disse. Når vi mennesker konstituerer os selv som subjekter gennem praksisser, indop-
tager vi dem som vores egne. De bliver med andre ord en del af os selv, og det har den 
konsekvens, at vi ikke opfatter en praksis som for eksempel test, som noget der kommer 
til os udefra, men som en del af selvet. Som noget naturligt. Den viden som en subjek-
tiveringsstrategianalyse bidrager med, kan hjælpe os med at indse, hvilke praksisser og 
strategier der konstituerer os som subjekter, og derigennem give mere viden omkring 
os selv, og hvorfor vi er, som vi er. 

Konstruktionen af forskningsspørgsmålet og analysens tidshorisont er ligeledes en re-
levant årsag til at lave denne analyse. Der har ikke tidligere været foretaget en lignende 
analyse med samme tidshorisont og samme teoretiske fokus. Formålet med analysen 
er at problematisere den måde, undervisningen foregår på i dag, og hvordan love, ram-
mer og tendenser spiller ind, i den måde subjektiveringen udføres på. En analyse af den 
slags har ikke til formål at vurdere undervisningen i folkeskolen. Det er ikke hensigten 
at vurdere, om undervisningen er god eller dårlig, rigtig eller forkert. Det giver analy-
sen en berettigelse i en tid, hvor der lægges stor vægt på at måle og veje, om det ene er 
bedre end det andet. Afhandlingen placerer sig dermed inden for rammerne af kritisk 
samfundsvidenskabelig grundforskning, der ikke foreskriver rigtige eller forkerte hand-
linger, men som har den ambition at problematisere nutidige subjektiveringsstrategier 
ved at inddrage fortidens subjektiveringsstrategier. 
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Den sidste årsag henviser til den kritik, som afhandlingen bidrager med. Kritikformen 
er også relevant i en tid, hvor færdigheder, test og evaluering er omdrejningspunkt for 
mange uddannelsesdebatter. Afhandlingen bidrager med en særegen kritik, som ikke 
er problemløsende, men til gengæld giver information om de måder vi som mennesker 
skabes på i folkeskolen. 
 
Teoretiske og metodiske inspirationskilder til afhandlingen
Nærværende afhandling indskriver sig i en poststrukturalistisk tradition, der bidrager 
med viden om, hvordan subjektet historisk skabes og formes gennem magt og viden. I 
dette arbejde har jeg trukket på en bred vifte af poststrukturalistisk inspirerede teoreti-
kere, som hver især har bidraget til teori og metode på forskellig vis. Nedenfor nævnes 
de teoretikere, som har haft størst betydning for afhandlingen. 

Den teoretiske ammunition er hentet hos Foucault og hans genealogiske arbejder, så-
som ”Discipline and punish: The Birth of the Prison” og ”The History of Sexuality: The 
Will to Knowledge”. Førstnævnte værk har givet mig en del inspiration til at forstå, hvor-
dan mennesker formes samt en forståelse af, hvordan disciplinering virker. Det skal 
for eksempel ikke kun forstås ud fra negative påvirkninger, men også ud fra positive 
påvirkninger – selv om det kan synes marginalt ved første øjekast. Derudover har ”The 
History of Sexuality: The Will to Knowledge” også været inspirerende for arbejdet med 
magt i forbindelse med fremkomsten af seksualitet som videnskab. 

Interessen for at analysere hvordan subjektet formes i moderne vestlige samfund, blev 
udbredt op gennem 1990erne. Denne afhandling er især inspireret af Nikolas Rose og 
hans forståelse af psykologiens indflydelse på, hvordan vi mennesker formes. Det er 
især begrebet psy-teknologier, som anvendes i afhandlingens teoretiske kapitel, samt i 
analysekapitlerne. 

Derudover er jeg inspireret af den australske sociolog, Mitchell Dean og hans bog 
”Governmentality – Magt og styring i det moderne samfund”. Her giver Dean en sociolo-
gisk indføring i Foucaults begreber ved at sætte governmentality-litteraturen i relation 
til sociologiske tænkere som Weber, Elias, Habermas, Giddens og Ulrich Beck, som 
Kaspar Villadsen skriver i forordet til den danske udgave (Dean 2006: 9).

Jeg har også hentet inspiration i to danske studier, der begge har anvendt Foucault 
til netop at analysere uddannelsesområdet. I det følgende, vil jeg også afgrænse mig 
fra de to analyser. Den første inspirationskilde der trækkes frem er Stefan Hermanns 
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bog ”Magt & oplysning. Folkeskolen 1950-2006”. Hermanns bidrag er en governmen-
talitetshistorie over folkeskolen fra 1950 og frem til 2006, hvor fokus primært rettes på 
perioden fra 1990-2006. Dermed fokuseres der mindre på det historisk-genealogiske 
element, som tilfældet er i den foreliggende afhandling. Bogens formål er at problema-
tisere og diagnosticere forholdet mellem politik og pædagogik ud fra begreberne magt, 
viden og subjektivitet i den danske folkeskole med reformpædagogikkens gennembrud 
i 1960erne, og hvordan den har forskudt sig historisk i en bestemt retning (Hermann 
2007: 15). Stefan Hermann afslutter sin analyse med et normativt bidrag, som går på en 
relancering af oplysningen i folkeskolen. Der vil i denne afhandling ikke forekomme et 
normativt bidrag til, hvordan eleven bør subjektiveres. En anden forskel mellem Her-
mann og denne afhandling er, at Hermann fokuserer på relationen mellem pædagogik 
og politik, hvor fokus her er subjektiveringen af eleven ud fra bestemte kombinationer 
af teknologier, teknikker og vidensformer. Derudover bidrager nærværende afhandling 
med et nyt begreb – subjektiveringsstrategi – i den valgte teoretiske tilgang til analysen. 
En sidste væsentlig forskel er analyseperiodens længde, her går Hermann tilbage til 
2.verdenskrig, mens der her trækkes tråde tilbage til 1814. 

Den anden inspirationskilde er Gerd Christensens bog ”Individ og disciplinering” fra 
2008. Christensen analyserer den pædagogiske diskurs på uddannelsesområdet i Dan-
mark igennem det 20. århundrede og starten af det 21. århundrede. Christensen opbyg-
ger sin analyse omkring Gardner pædagogikken og classroom management, og det ud-
foldes omkring to akser; henholdsvis en individualiseringsakse og en struktureringsakse 
(Christensen 2008: 12). På den måde indkapsler Christensen tendenserne i pædagogik-
ken og lader det være udgangspunktet i analysen i ovennævnte tidsperiode. Christensens 
analyse er opbygget anderledes end Hermanns, da hun tager udgangspunkt i nutidige 
praksisser, og forfølger de spor 100 år tilbage i tiden, for ”at identificere nogle linjer, brud 
og forskydninger i de pædagogisk-psykologiske forståelser og deres videnskabs- og men-
neskesyn.” (Christensen 2008 20). Nærværende afhandling adskiller sig fra Christensens 
analyse på nogle afgørende punkter. Dels analyserer Christensen det pædagogiske sub-
jekt på hele uddannelsesområdet, hvorimod denne afhandling udelukkende fokuserer 
på eleven i folkeskolen. I og med at fokus er på hele uddannelsesområdet, sammenfattes 
praksisserne ikke i en egentlig strategi for, hvordan subjektet forsøges formet. Derudover 
anlægger Christensen et dobbelt-perspektiv, hvor hun forfølger et individuelt spor og et 
strukturerings spor. Denne afhandling gribes an på en anden måde.
 
Ovenstående bidrag har fungeret som inspiration til afhandlingens teoretiske, metodi-
ske og analytiske greb. Det har givet en forståelse af, at undervisningen i barneskolen 
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ikke kun handler om at lære eleverne at læse, skrive og regne, men at der også er nogle 
teknologier, teknikker og vidensformer på spil, som subjektiverer og objektiverer ele-
verne i bestræbelserne på at skabe bestemte subjekter. 

Empiriske inspirationskilder til afhandlingen 
Udover ovenstående bidrag, har jeg også ladet mig inspirere empiriske værker om ud-
dannelse og skole. 

Jeg er inspireret af det nok mest centrale værk om den danske barneskole, Joakim Larsens 
”Bidrag til den danske Skoles Historie”. Mellem 1893 og 1916 udgav Joakim Larsen tre 
bind som er inddelt i perioder (1. bd. 1536-1784, 2.bd. 784-1818 og 3. bd. 1818-1898). De 
tre bind fremstår som en slags biografi over folkeskolen. I 1984 blev bindene genudgivet 
af forlaget De Unge Pædagoger, og der blev tilføjet et fjerde bind, redigeret af Chresten 
Kruchov et. al. Det sidste bind fokuserer på tiden 1898-1984. Disse bind giver en samlet 
kronologisk og kontinuitetspræget gennemgang af den danske folkeskole. Joakim Lar-
sens bøger har givet mig en uundværlig indsigt i barneskolens forhold op gennem tiden, 
som jeg har kunnet anvende til at danne mig et overblik over begivenheder og love i 
barneskolen. Specielt perioden før år 1900, har Joakim Larsens bøger været en stor hjælp. 

Et nyere værk er ”Skolen, lærerne, eleverne og forældrene” af Ning de Coninck-Smith. 
Det er en hverdagshistoriefortælling om folkeskolen gennem 150 år, hvor begreberne 
magt, opdragelse, køn og krop, kultur og klasser indgår i fortællingerne. Bogen er op-
bygget i 10 kapitler og 3 fokusområder - skolen og lærerne, skolen og eleverne, skolen 
og forældrene. Der fokuseres altså på bestemte aktører, og det sættes ind i en social og 
kulturel kontekst (Connick-Smith 2002). Jeg er også inspireret af Ning De Coninck-
Smith og bogen ”For barnets skyld. Byen, skolen og barndommen 1880-1914”. Bogen 
giver et indblik i formgivningen af barndommen i tre danske købstæder, og hvordan 
hvilket syn der kom frem i de skolepolitiske debatter (ibid. 2000: 14). 

Et ældre værk, som også vakte min interesse var Ellen Nørgaards ”Lille barn, hvis er du?” 
fra 1977. Den giver et meget fint indblik i reformbestræbelserne i mellemkrigsårene. 
Derudover har Ellen Nørgaard også begået en interessant bog om ”Indoktrinering i folke-
skolen: historier og realiteter og spøgelser i kulturkampens arena” fra 2008. Disse to bøger 
gav mig et interessant tidsbillede af to spændende perioder i folkeskolens historie. 
 
Derudover er jeg også blevet inspireret af forskerne bag det store skoleprojekt, Ning de 
Coninck-Smith, Ellen Nørgaard og Charlotte Appel. De arbejder i skrivende stund på 
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et stort skoleprojekt som er planlagt til at udkomme i fem bind, og i den forbindelse 
har jeg deltaget i nogle af deres seminarer. Det har givet indsigt i de mange komplekse 
forhold i og omkring skolen. 

Indstigning i afhandlingen 
Dette afsluttende afsnit handler om afhandlingens opbygning. Overordnet er afhand-
lingen opbygget af et indledende kapitel, samt et kapitel hvor jeg diskuterer alternative 
tilgange til at analysere subjektiveringen af eleven. Herefter kommer et kapitel om de 
begreber, der anvendes samt et metode kapitel. Derefter seks analysekapitler og afhand-
lingen afsluttes med et diskuterende og konkluderende kapitel. Nedenfor er der en fyl-
digere indstigning i afhandlingens enkelte kapitler. 

Kapitel	2:	Magt,	styring	og	uddannelse
I dette kapitel diskuteres andre mulige tilgange. Blikket rettes mod Pierre Bourdieus 
felt- og kapitalteori,8 da tilgangen også kan forklare forskellige magtformers indflydelse 
på eleven og undervisningen i folkeskolen.Den anden teori der trækkes frem er Niklas 
Luhmanns systemteori.9 Hans magttilgang afsubjektiverer magten, ligesom det sker hos 
Foucault. Den sidste del af kapitlet handler om, hvorfor valget faldt på Foucault. 

Kapitel	3:	Subjektiveringsstrategi,	magt	og	viden
I dette kapitel fremlægges afhandlingens analytiske greb. Kapitlet begynder med en dis-
kussion af min magtforståelse. Jeg konstruerer en analytisk tilgang, som er baseret på 
Foucault. De begreber der diskuteres er henholdsvis disciplinering, biopolitik, pastoral 
magt og (selv)styring, vidensform, sandhed, politiske styringsrationaliteter og til sidst 
diskuteres og defneres subjektiveringsstrategi. Kapitlet afrundes med en tabel, som gen-
giver afhandlingens analytiske greb. 

Kapitel	4:	Praksis,	transformation	og	problematisering	
Metodekapitlet er opbygget i to sektioner. I den første sektion diskuteres de metodiske 
overvejelser, hvor jeg diskuterer problematisering, praksis, en effektiv analyse, den in-
stitutionelle afgrænsning af barneskolen, hvordan begivenheder skabes i subjektiverin-
gen samt transformation af subjektiveringsstrategien. I det sidste afsnit diskuteres det, 
om afhandlingen er videnskab eller ej. I den anden sektion diskuteres og fremlægges 
afhandlingens praksisinformerende datakilder. Sektionen begynder med diskussion af 
de tekster, der anvendes og forsætter med overvejelser om interviewene. Sektionen af-
sluttes med en fremlæggelse af, hvordan jeg har arbejdet med empirien, samt hvordan 
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jeg har taget praktiske valg i afhandlingen. Hele kapitlet afrundes ved at sammenkoble 
tabellen fra foregående kapitel med metoden. 

De næste kapitler er selve analysen. Det skal bemærkes, at hvert analysekapitel begyn-
der med en problematisering af felter, som den governmentale ledelsesform føler sig 
forpligtet til at finde løsninger på. Derefter dissekeres de praksisser, der definerer og 
transformerer eleven. Praksisserne analyseres i bestræbelserne på at finde frem til stra-
tegien bag subjektiveringen af eleven. For at gøre subjektiveringen komplet inddrages 
fagene, relationen mellem lærer og elev og til sidst diskuteres de arkitektoniske og ind-
retningsmæssige mekanismer i subjektiveringen af eleven. Analysekapitlerne afsluttes 
med diskussion af subjektiveringsstrategien. 

Kapitel	5:	Den	objektiverede	lærling
Dette kapitel er det første i rækken af analysekapitler. Kapitlet fokuserer på, hvordan 
den indbyrdes undervisning objektiverer lærlingen (eleven) og analyserer i den forbin-
delse hierarki og overvågning, som var en essentiel del af den indbyrdes undervisning. 
Fagene underlægges den indbyrdes undervisning, konkurrence og hierarki. Relationen 
mellem lærer og lærling var funderet i et hierarki. Klasselokalet blev indrettet, så lære-
ren kunne overvåge eleverne. Subjektiveringsstrategien i den indbyrdes undervisning 
objektiverede lærlingen.

Kapitel	6:	Den	disciplinerede	elev
I afhandlingens næste analysekapitel diskuteres anskuelsesundervisning, segregering af 
eleverne efter associationsevne, Kapers klasseundervisning og skolehygiejne, som alle 
har til hensigt at disciplinere eleven. Disciplineringen genfindes i fagene, hvor anskuel-
sesprincippet går igen, og fagrækken standardiseres. Relationen mellem lærer og elev 
fik en udvidet karakter. Læreren fik nye opgaver i forhold til eleven. Skolearkitekturen 
var disciplinerende på dette tidspunkt, og det samme var indretningen. Subjektiverings-
strategien er disciplinerende. 

Kapitel	7:	Den	individuelle	elev
I dette kapitel diskuteres emneundervisning, psykoanalyse og individualpsykologi, 
samt intelligenstest og standpunktsprøver. Disse praksisser er med til at forme eleven 
i mellemkrigsårene. Den nye tilgang til eleven, fik begrænset indflydelse på fagene. Til 
gengæld fik den nye individuelle tilgang til eleven indflydelse på relationen mellem læ-
rer og elev. Relationen blev især påvirket af psykologi. Skolearkitekturen er påvirket af 
hygiejne, og indretning er påvirket af den individuelle tilgang til eleven. Subjektive-
ringsstrategien tager højde for elevens individualitet. 
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Kapitel	8:	Det	myndiggjorte	barn
Udgangspunktet i dette kapitel er organisk undervisning, som er problemorienteret 
projektarbejde og værkstedsundervisning. Derudover var læringspsykologi og sam-
fundsforandrende teknikker en central del af subjektiveringen. Fagene underordnes 
eleven i denne strategi, og samfundet blev vigtigt i subjektiveringen. Relationen mellem 
lærer og elev forandres også, og blev en ligeværdig relation. Arkitekturen forandres en 
del i forhold til tidligere strategier. Indretningen af skolen blev mere fleksibel. Subjekti-
veringsstrategien var funderet i, at eleven skulle myndiggøres til at forandre samfundet. 

Kapitel	9:	Myndiggjort	til	livslang	læring
Myndiggørelse er også central i dette kapitel. Men nu skal eleven myndiggøres til livs-
lang læring. Eleven skal lære at bearbejde selvet for at lære at lære. I kapitlet diskuteres 
to praksisser, henholdsvis læring og MI-teori – en ny intelligensinddeling. Det er ele-
ven, der er i centrum, og det betyder, at fagene igen underordnes eleven. Stoffet er ikke 
det vigtigste, i stedet er eleven i centrum. Relationen mellem lærer og elev fokuserer på 
sidstnævnte, og læreren skal fortolke eleven i bestræbelserne på, at eleven lærer sig selv 
at kende. Skolearkitekturen følger det fleksible spor, og der skabes plads til elevernes 
forskellige måder at lære på. Der skabes med andre ord forskellige læringsrum på skolen. 

Kapitel	10:	Præstationseleven
Livslang læring er stadig et tema, men i dette kapitel tilføres det en faglighedsdimen-
sion, som understøttes af disciplinerende og kontrollerende teknikker, som eksempel-
vis nationale test. De praksisser, der diskuteres, er undervisning der ’virker’, evidens, 
sundhed og klasserumsledelse. Fagene er igen blevet vigtige i subjektiveringen, der er 
en anden forståelse af fagene i forhold til sidste kapitel. Relationen mellem lærer og elev 
funderes i faglighed, og der skabes et hierarki mellem lærer og elev. Arkitekturen for-
andres ikke væsentligt. Centralt i strategien er kontrol og synliggørelse. Der skal føres 
bevis for om subjektiveringen virker. Subjektiveringsstrategien fokuseres om elevens 
faglige præstation. 

Kapitel 11: Afsluttende diskussion
Afhandlingens afsluttende kapitel falder i to dele. Den første del diskuterer afhandlin-
gens metode, og den anden del sammenfatter delkonklusionerne fra de seks analyse-
kapitler. Kapitlet afsluttes med en sammenligning af samtidens subjektiveringsstrategi 
med den disciplinerende subjektiveringsstrategi. 

Afhandlingen afsluttes med et sammendrag på både dansk og engelsk. 
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Noter
1 Når der henvises til Fagbladet Folkeskolen, skrives årstal og nr., fordi arkivmetoden på Fagbladet Fol-
keskolen ændrer sig over tid. Mere om det i metodekapitlet. 
2 Jeg benytter betegnelsen barneskole, fordi analysen går tilbage til, før folkeskolen etableres. Barneskole 
er med andre ord en betegnelse for den offentlige skole. Dette valg uddybes i kapitel 4. 
3 Michel Foucault (1926-1984) var en fransk filosof. Foucault har en stor produktion bag sig (Lindgren 
1996: 315). Det er dog hans magtanalyser, hvor ”Overvågning og straf” og ”Viljen til viden. Seksualitetens 
historie 1” påtager sig særlig opmærksomhed i denne afhandling. Hans begreber forklares i kapitel 3 og 4. 
4 Begreberne magtteknologi, teknik og subjektiveringsstrategi, diskuteres udførligt i kapitel 3. 
5 Et eksempel på pædagogisk idéhistorie er Knud Grue-Sørensens ”Opdragelsens historie” fra 1966. 
6 Selvom Foucault ikke analyserede uddannelsessystemet, så er det ikke ukendt, at han anvendes netop 
her. I dansk sammenhæng har Stefan Hermann anvendt hans magtanalytik i bogen ”Magt og dannelse”, 
Gerd Christensen har også benyttet hans magtbegreber i ”Individ og disciplinering”. Derudover anven-
des han også i antologien ”Magtballader: 14 fortællinger om magt, modstand og menneskers tilblivelse” 
(Kofoed & Staunæs 2007). Lejf Moos og John Krejsler har også anvendt Foucaults magtanalytik på ud-
dannelsesområdet. Derudover har Ning de Coninck-Smith (2005) også anvendt Foucault i analysen af 
Harold E. Jones Child Study Center, Berkeley, Califonia, 1946-1960. Dette er blot et lille udpluk, men 
ikke desto mindre viser det, at Foucault ikke er ukendt på uddannelsesområdet i dansk sammenhæng.
7 Praksis er et domæne, hvor regler og rutiner bestemmes. Begrebet uddybes i kapitel 4. 
8 Pierre Bourdieu (1930-2002) var en fransk sociolog. Hans forfatterskab kan samles i tre overordnede 
dele. Han udviklede en metateori for sociologisk viden, en teori om praksis, og en kritisk sociologi. 
Det gennemgående tema i Bourdieus forfatterskab er magt, eller symbolsk magt (Sørensen 2006: 409). 
9 Niklas Luhman (1927-1998) var professor i sociologi ved universitetet i Bielefeld. Han arbejdede med 
systemteori (Hagen 1996: 368). 
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Kapitel	2 
Magt,	styring	og	uddannelse	
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Alternative magtperspektiver 
Magt er et centralt begreb i denne afhandling. Magt er også et centralt begreb i sam-
fundsvidenskaberne, og dets betydning kan sammenlignes med atomets betydning i 
fysik. Både magt og et atom har en central plads i hver deres videnskabsdisciplin. At 
magt er centralt, understreges med antallet af samfundsvidenskabelige forskere, der har 
beskæftiget sig med magt – lige fra Niccolò Machiavelli i 1400-1500-tallet til Michael 
Hardt og Antonio Negri i dag.1 I antologien ”Magtens tænkere. Politisk teori fra Ma-
chiavelli til Honneth” konstateres det i introduktionen, at magt er forudsætningen for 
politik. Det betyder, at magt er forudsætning for, at politiske beslutninger kan føres ud 
i livet (Laustsen & Myrup 2006:9). I afhandlingens optik kan det omskrives til, at magt 
er forudsætningen for uddannelse. Uddannelse handler om at bringe en person fra ét 
niveau og op på et andet niveau. I den proces indgår nogle processer, hvor der udøves 
pres på mennesket for eksempel i form af at få en person til at læse, skrive eller regne. 
Magt er med andre ord forudsætning for uddannelse. I dette kapitel diskuteres alterna-
tive magttilgange. Kapitlet er struktureret efter nedenstående spørgsmål: 

Hvilke	andre	magtperspektiver	kunne	være	relevante?

I kapitlet præsenteres to alternative magttilgange til, hvordan jeg kunne have grebet 
afhandlingen an.2 Jeg diskuterer Pierre Bourdieu og Niklas Luhmann, samt hvordan 
danske forskere har brugt de to til at undersøge uddannelsesområdet. Kapitlet bidrager 
med to alternative bud på, hvordan jeg ellers kunne gribe forskningsspørgsmålet an. 
Ved ’kun’ at fokusere på to teoretikere er der mulighed for at diskutere hver enkelt teo-
retiker mere indgående, og der bliver plads til en dybere diskussion i forhold til forsk-
ningsspørgsmålet. 

Der er en del teorier om magt og styring, som kunne være relevante. For eksempel 
kunne Louis Althusser, Alex Honneth, Michael Hardt og Antonio Negri være relevante, 
da deres analytiske greb virker interessante for afhandlingens forskningsområde.3 Jeg 
har dog valgt at diskutere Bourdieu og Luhmann, da begge teorier tidligere er blevet 
anvendt på uddannelsesområdet i Danmark. Derudover repræsenterer Bourdieu en 
magttilgang, som på nogle punkter læner sig op ad Foucaults magt, og det gør den 
nærliggende og interessant. Luhmann bidrager med en teori, hvor magt indgår som en 
del af teorien, men på en helt anden måde end hos Bourdieu og Foucault, og det gør den 
interessant på en anderledes måde.4 I det følgende introduceres Bourdieu og Luhmanns 
teorier, og hver teori diskuteres i relation til denne afhandlings forskningsspørgsmål. 
Ambitionen er at studere, hvilke erkendelser de to teorier giver, samt om de udgør et 
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reelt alternativ til den valgte teori. Kapitlet afrundes med en diskussion af, hvorfor Fou-
caults magttilgang er valgt. 

Kapital, felt og magt5 
Til forskel fra Foucault, har Bourdieu analyseret uddannelsessystemet. I bogen ”Repro-
duction in Education, Society and Culture” fra 1977 beskriver Bourdieu, hvordan ud-
dannelsessystemet gennem et fintmasket net reproducerer social ulighed, kulturel smag 
og social klasse for at legitimere tilegnelsen af magten i samfundet. Bourdieu viser, at 
uddannelsessystemet ikke er skabt for at nedbryde social arv, men tværtom fastholder 
den. I ”Refleksiv Sociologi” beskriver Bourdieu sit syn på den måde, uddannelsessyste-
met virker. Han skriver, at uddannelsessystemet producerer tankesystemer på samme 
måde som i et primitivt samfund. Blot i en mere raffineret form. I Bourdieus analyser 
af uddannelsessystemet defineres magten som kampen om at påtvinge klassifikations-
systemer, hvilket får magt og dominans til at tage sig naturlig ud (Bourdieu & Wacquant 
1996: 244f).

Selvom Bourdieus begreber om felt, kapital og habitus efterhånden er blevet allemands-
eje, er det på sin plads med en kort introduktion af begreberne. Men først vil jeg kort 
diskutere Bourdieus opfattelse af forholdet mellem forskeren og undersøgelsen. 

Bourdieu kalder sin tilgang for refleksiv sociologi. For at bedrive refleksiv sociologi 
skal forskeren foretage et såkaldt ’dobbelt brud’. Det første brud er et epistemologisk 
brud, hvor forskeren bryder med post-modernismens analyser, som ’kun’ beskriver den  
dominerende diskurs og ikke de dominerede diskurser. Den anden del af bruddet be-
står i, at forskeren objektiverer sin iagttagelsesposition. Forskeren skal synliggøre sin 
interesseorientering i forhold til analysegenstanden. Det kan foregå ved, at forskeren 
objektiverer sit uddannelsesforløb, sin arbejdsplads forskningstraditioner, og sin po-
sition i det videnskabelige felt (Bourdieu & Wacquant 1996: 61; Mathiesen & Højbjerg 
2003:293f). Denne synliggørelse af forskeren repræsenterer det, Bourdieu kalder prak-
selogisk videnskabsteori. 

Afgrænsningsværktøjet i Bourdieus forståelse af verden er feltbegrebet. Verden forstås 
og analyseres som felter: Uddannelsessystemet, staten, kirken, fagforeninger. Det er alle 
felter med helt særegen logik, regler og normer (doxa). Feltbegrebet har også en prak-
tisk betydning, forskeren ’tvinges’ til at se virkeligheden i et kritisk og refleksivt per-
spektiv (Bourdieu & Wacquant 1996:96; Mathiesen & Højbjerg 2003:310). Feltbegre-
bets ydre grænser er dynamiske og formuleres altid inden for feltets grænser. Feltet har  
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en slags autonomi i forhold til andre felter. Et felt er som en arena, hvor det som er på  
spil er selve belønningssystemet i feltet. Det vil sige, hvilke kapitaler godtager feltet  
som legitime. Nytilkomne i feltet vil atid forsøge at rokke ved feltets doxa for at få  
anerkendt den kapital, de selv repræsenterer. Feltet er et historisk fænomen i og med, 
at det er ramme for historiske konflikter, der trækker tråde tilbage i tiden (Bourdieu & 
Wacquant 1996: 89). 

Kapital er det middel, der kæmpes med i feltet. Kapitel optræder i flere forskellige vari-
anter: Henholdsvis en økonomisk, en social og en kulturel variant. Derudover opererer 
Bourdieu også med symbolsk kapital. Symbolsk kapital er den specifikke værdi af de 
øvrige kapitalformer i et bestemt felt. Symbolsk kapital er den mest grundlæggende  
kapitalform (Bourdieu & Wacquant 1996:104; Broady 1990:171). Symbolsk kapital er 
altså den kapitalkonfiguration, som anerkendes af feltet. Et felt anerkender eksempelvis 
personer, stillinger, eksamener, titler, videnskabeligt arbejde, uddannelsesinstitution, 
renommé og/eller prestige. Kapitalbegrebet er et værktøj, hvormed forskeren kan skelne 
mellem forskellige og divergerende positioner. For eksempel kan kapitalbegrebet skelne 
mellem forskellige feltpositioners stræben efter at monopolisere, hvilke værdier folke-
skolen skal indrettes efter. Med feltbegrebet bliver det muligt at anskueliggøre, hvilke 
kapitaler – økonomiske, sociale eller kulturelle - der trækkes på. 

For at binde felt- og kapitalbegrebet sammen, introducerer Bourdieu habitusbegre-
bet. Hvor felt (og kapital) teorien er en produktionsteori, er habitusbegrebet en social  
klassifikationsteori (Bourdieu & Wacquant 1996:105ff). Habitus ’bygger bro’ mellem 
feltet på den ene side og kapitalbegreberne på den anden side. Teoretisk er habitus  
en overskridelse af den klassiske sondring mellem weberianismen og durkheimia-
nismen.6 Et menneskes habitus er en socialhistorisk konstruktion, der er betinget af 
relationen mellem den sociale løbebane og den position, som den enkelte har i feltet 
(Bourdieu & Wacquant 1996:112). Habitus gør, at vi som mennesker subjektiveres på 
forskellig vis. 

Symbolsk magt er altså principperne for konstruktion af konstruktionen. Eller sagt på 
en anden måde: Alle mennesker konstruerer den sociale virkelighed, men vi når bare 
ikke frem til samme konstruktion, fordi vi har forskellig habitus. 

”Symbolic power – as power of constituting the given through utterances, of making people 
see and believe, of conforming or transforming the vision of the world and, thereby, action 
on the world and thus the world itself, an almost magical power which enables one to ob-
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tain the equivalent of what is obtained through force (whether physical or economic) […]” 
(Bourdieu 1991:170). 

Symbolsk magt virker gennem politik, videnskab, religion og sprog, der strukturerer 
verden for de subjekter, som deltager i magtspillet (Bourdieu 1991:128). Når det foregår 
gennem sproget, så er der nogle (grupper, klasser enkelt individer), der behersker spro-
get bedre og påfører andre bestemte meninger og ytringer. Derudover skal symbolsk 
magt forstås i relation til feltbegrebet. Symbolsk magt kræver nemlig at blive legitime-
ret for at virke. Denne magt kan kun virke, hvis den anerkendes af andre positioner i 
feltet. Det betyder, at når eksempelvis lærerne udsættes for symbolsk magt, bliver den 
en del af deres indforståethed, og de bliver selv bærere af den. For eksempel medførte 
PISA-testene en ændring af feltets kapitalkonfiguration. PISA-testene transformerede 
perspektivet på, hvad der er god undervisning, samt hvad der er en god folkeskole. 
Det perspektiv som vandt frem var funderet i færdighed og kundskab, og perspektivet 
mødte anerkendelse af andre positioner i feltet. Det var denne anerkendelse, som gjorde 
perspektivet til det dominerende perspektiv i 00erne.

Efter denne korte gennemgang af Bourdieus begreber, diskuteres der i næste afsnit, 
hvordan begreberne kan anvendes til at frembringe viden om hvordan eleven skabes. 

Hvordan kan Bourdieu anvendes?
Bourdieu er kendt i Danmark, og hans teorier er blevet anvendt på uddannelse og pæ-
dagogik. Staf Callewaert, Martin D. Munk og Anders Mathiesen er blot et lille udpluk af 
danske forskere, der har anvendt Bourdieu. Jeg vil kortfattet hæfte mig ved sidstnævntes 
anvendelse af Bourdieu, og sammentænke hans fortolkning af Bourdieu med afhand-
lingens forskningsspørgsmål. 

Anders Mathiesen har gennem en årerække anvendt Bourdieu i undersøgelser af ud-
dannelser i Danmark. Tilgangen til Bourdieu kalder Anders Mathiesen for sociologisk 
feltanalyse, og den repræsenterer et alternativ til Foucaults genealogi. 

Anders Mathiesen beskriver sin Bourdieu-inspirerede tilgang som sociologiske feltana-
lyser i ”Uddannelsernes sociologi” fra 2000 og ”Sociologisk feltanalyse – om at anvende 
Bourdieus feltbegreb i historisk konkrete analyse” fra 2003. Sociologisk feltanalyse går 
kort fortalt ud på at anvende Bourdieus feltbegreb i historiske analyser for at belyse, 
hvordan konkrete historiske sammenhænge gør sig gældende (Mathiesen 2002: 23). I 
sociologisk feltanalyse skal forskeren også foretage et såkaldt ’dobbelt brud’, og tilgangen 

PHD C.Drejer nr71-2012.indd   33 22/10/12   13.58



34 Claus Drejer:  Elev og magt

kan anvendes til at undersøge, hvordan skabelsen af eleven foregår i folkeskolen. I det 
følgende gives en række eksempler på, hvordan Bourdieus begreber vil kunne anvendes 
på en analyse som denne. 

Anvendelsen af feltbegrebet afdækker magtrelationer både blandt de dominerende og 
dominerede positioner i de forskellige analyserede felter. Sociologisk feltanalyse kan 
anvendes til at historisere divergerende positioner i feltet (Mathiesen 2000). For at få 
indblik i hvad der er på spil i skabelsen af eleven, kan mikro-, meso- og makroniveauet 
inddrages. I dette tilfælde kan det eksempelvis være det politiske felt, det bureaukrati-
ske felt og institutionsfeltet (folkeskolen). Hvordan eleven skabes kommer til udtryk på 
forskellig vis i de tre felter. I det politiske felt kan analysen fokusere på værdiorienterin-
gen i forhold til eleverne og folkeskolen. Hvordan ønsker politikerne at eleverne skal 
subjektiveres? I det bureaukratiske felt kan analysen fokusere på den organisatoriske 
indretning af folkeskolen. Det sidste felt er institutionsfeltet (folkeskolen). 

I forhold til afhandlingens forskningsspørgsmål, så udgør anvendelsen af sociologisk 
feltanalyse et alternativ. Analysen kan gå to veje: Enten kan analysen medtage alle tre 
niveauer og på den måde analysere, hvordan forandringer i formningen af eleven, gen-
nemsættes på de tre niveauer. Denne analysekonstruktion sammentænker mikro, meso- 
og makroniveauet samtidig med, at den giver viden om den organisatoriske indretning. 
Viden som ligger udover, hvad der spørges til i afhandlingens forskningsspørgsmål. En 
måde at komme ud over dette problem er udelukkende at fokusere på institutionsfeltet. 
Så undgås ’unødvendig’ viden, men det betyder igen, at analysen ikke er i stand til at 
sammentænke de forskellige niveauer. Det har som konsekvens, at analysen kan kom-
me til at ligne en idéhistorisk analyse, da de generelle samfundsforandringer udelades. 

I forhold til hvordan eleven skabes i skolen kan feltbegrebet i kombination med kapital-
begrebet give viden om, hvilke kapitaler der konfigurer feltet på et givent tidspunkt. Æn-
dringer i institutionsfeltets kapitalkonfiguration, for eksempel nye undervisningsmåder 
eller nye undervisningsmidler, kan give erkendelser om, hvordan eleven subjektiveres, 
samt hvilke kapitalvarianter der anvendes i subjektiveringen. De kapitalvarianter som 
anvendes i feltet er det, der genkendes som værdifuldt, og det betegnes som symbolsk 
kapital. Da symbolsk magt er konsekvensen af feltets ændrede kapitalkonfiguration, er 
begrebet et anvendeligt begreb i analysen af hvordan eleven skabes. 

Som nævnt ovenover bygger habitusbegrebet ’bro’ mellem felt og kapital. Habitus- 
begrebet kan anvendes på et overfladeniveau, hvor begrebet leverer viden om, hvilken 
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type elev der får gavn/ikke gavn af feltets ændrede kapitalkonfiguration. Er det den 
fagligt dygtige elev eller den sociale elev, eller måske en kombination af de to? Habitus-
begrebet kan anvendes til at klassificere, hvordan eleven skabes. 

Slutteligt kan det konkluderes, at sociologisk feltanalyse er i stand til at besvare forsk-
ningsspørgsmålet. I forhold til en analyse af hvordan eleven skabes i skolen, kan socio-
logisk feltanalyse være et muligt alternativ. Ved at anvende både feltbegreb og kapitalbe-
greb kan der opnås erkendelser på tværs af det klassiske mikro-, meso- og makroniveau.

System, kompleksitet og magt 
En anden alternativ tilgang er Luhmanns konstruktivistiske systemteori, som Lars  
Fuglsang (2003: 183) kalder den. Luhmann har også beskæftiget sig en del med ud- 
dannelsessystemet. Han har skrevet om dannelse, uddannelse og pædagogik, og hans 
sidste store værk handlede netop om uddannelsessystemet (Luhmann 2006). I denne 
bog indgår magt ikke som en del af analysen, hvilket fortæller meget fint, at magt hos 
Luhmann ikke har samme plads i hans teori, som magt har hos Bourdieu og Foucault. 
Årsagen til det skal findes i, at det moderne samfund opfattes som funktionelt dif-
ferentieret. Samfundet består af mange systemer, hvilket betyder, at magt er at sam-
menligne med andre symbolske generaliserende kommunikationsmedier. Med andre 
ord har samfundet ikke længere ét magtcentrum (Luhmann 2006: 9), men flere. Hvor 
Bourdieus teorier handlede om forandringer i feltets kapitalkonfiguration, handler 
Luhmanns konstruktivistiske systemteori om systemer og deres forhold til omverdenen 
(Luhmann 2000: 12). 

Luhmanns kernebegreber er udviklet i sammenhæng med det moderne samfund. Men 
til forskel fra Bourdieu, er Luhmanns teori ikke forbundet til empirisk forskning. Det 
ses for eksempel ved, at Luhmann ikke så ofte som Bourdieu henviser til konkrete em-
piriske eksempler. Luhmanns konstruktivistiske systemteori er centreret om nogle in-
teressante begreber i forhold til en analyse af subjektivering af eleven. I det følgende 
diskuteres autopoiesis, system, kommunikation, kompleksitet og magtbegrebet. 

Et begreb som autopoiesis er et centralt begreb i forholdet mellem system og omverden. 
Begrebet er hentet i biologien og sammensat af ’auto’ og ’poiesis’, og betyder henholdsvis 
’selv’ og ’skabelse’ (Hagen 1996: 372; Fuglsang 2003: 184). Et system skal ikke opfattes 
fysisk, for eksempel går folkeskolens grænser ikke til døren eller legepladsen, men ved 
undervisningspligten, hvor barnet skal starte i skolen. Derudover indeholder folkesko-
len flere selvskabende elementer såsom karakterer, eksamener, pædagogik, undervis-
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ning og regler. Som eksemplet viser, er systemet ikke afsondret fra omverdenen. Her 
opererer Luhmann med strukturel kobling, som betegner, hvordan to lukkede systemer 
kan komme i kontakt med hinanden (Rasmussen 2005: 260). 

System adskiller sig fra omverden ved at være mere enkelt, hvilket betyder at syste-
met forholder sig til bestemte pejlemærker. Ethvert system har sin helt egen kode, som 
adskiller systemet fra omverdenen. Folkeskolen vil for eksempel forholde sig til bedre 
uddannelse og vil ikke forholde sig til spørgsmål i andre systemer, netop for at nedtone 
samfundskompleksiteten. Folkeskolen vil for eksempel ikke forholde sig til spørgsmål 
om undervisningen på universitetet. Distinktionen system og omverdenen komprime-
rer samfundets uendelige kompleksitet, og på den vis bliver samfundets uoverskuelig-
hed mere overskueligt. Et system kan ikke forholde sig til samtlige alternativer, derfor 
skal et system for at skabe mening fokusere på ét alternativ. Det som kendetegner et 
system er dets selv-skabende funktion. Der findes både sociale systemer og psykiske 
systemer, hvor sidstnævnte henviser til bevidstheden. Det ene system er en nødvendig 
omverden for det andet system (Luhmann 2006: 98). I forhold til afhandlingens forsk-
ningsspørgsmål kan begge systemer være relevante.

Sociale systemer består af kommunikation. De producerer kun kommunikation og 
de reproducerer sig kun som kommunikation (Hagen 1996: 373). Kommunikation er 
eksempelvis en essentiel del af undervisningen og folkeskolen. Kommunikation skal i 
den konstruktivistiske systemteori ikke opfattes som en relation mellem afsender og 
modtager. Men skal forstås som en treleddet selektionsproces, hvor der skelnes mellem 
information, meddelelse og forståelse (succesforventning). Kommunikation er ikke et 
objekt, som alter modtager fra ego. De to første selektioner foretages af den ene part i 
kommunikationen, mens den tredje foretages af den anden part. Luhmann selv for-
klarer kommunikationsbegrebet med ego og alter, hvor førstnævnte er adressaten, og 
sidstnævnte er den meddelende. Kommunikationen mellem to systemer realiseres i det 
øjeblik, der er opnået forståelse. Dog er der først tale om kommunikation i det øjeblik, 
en anden part reagerer på kommunikationen (Luhmann 2000: 180f). 

Når kommunikation består af selektion efter selektion, bliver kommunikation kun mu-
lig som en selvreferentiel proces, hvor parterne konstant må afprøve, om deres selektion 
er blevet forstået (ibid.: 184). Kommunikation og handling er to forskellige elementer, 
som sociale systemer betjener sig af. Kommunikation kan betegnes som selvkonstitu-
tion, mens handling er selviagttagelse, hvilket er en interessant tilgang i en analyse som 
denne, hvor der fokuseres på, hvordan eleven skabes.
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Kompleksitetsbegrebet er en slags filter mellem verdens uendelige mange muligheder. 
Anskues forholdet mellem element og relation, vil det hurtigt stå klart, at når antallet 
af elementer, som holder et system sammen, eller omverdenen for et system stiger, vil 
antallet af relationer stige tilsvarende (Luhmann 2000: 61). Der er altså så tilpas mange 
elementer, at de kun kan forbindes selektivt. Kompleksitet betyder med andre ord se-
lektive relationer mellem elementerne. Kompleksitetsbegrebet forudsætter en metode, 
som etablerer modeller for at selektere (samt ekskludere) relationer (Hagen 1996: 380). 
Kompleksitetsbegrebet kan for eksempel anvendes til at afgrænse subjektiveringen af 
eleven. På den vis kan kompleksitetsbegrebet sammenlignes med Bourdieus feltbegreb, 
da begge begreber reducerer den sociale virkelighed. 

Magtbegrebet har særlig interesse i denne afhandling. Magtbegrebet hos Luhmann er i 
opposition til såkaldt traditionel magtopfattelse. Traditionel politologisk magtopfattelse 
lider under kausalitetsproblemet forstået som forholdet mellem handlinger i fortiden, 
i nutiden og i fremtiden - altså mellem tilstanden før og efter magtudøvelsen (Borch 
2006: 386f). Robert A. Dahls direkte magt er et eksempel på et sådan problem. Her 
sammenblandes nutid og fremtid, da aktør A kan få aktør B til at foretage en handling, 
som aktør B ellers ikke vil gøre (Frølund Thomsen 2000: 15). Ifølge Luhmann er denne 
magtopfattelse en fejlslutning, fordi det er umuligt at vide, om aktør B ville have foreta-
get handlingen under alle omstændigheder. 

I den konstruktivistiske systemteori foregår magt gennem kommunikation. Det som 
kendetegner magtmæssig kommunikation er, at den er knyttet til en trussel om sank-
tion. Sanktion skal her forstås som et undgåelsesalternativ og ikke, at der anvendes 
sanktioner. Det vil sige, at sanktioner er et ”alternativ, som både alter og ego helst vil være 
foruden” (Borch 2006: 392). 

Efter den korte gennemgang af konstruktivistisk systemteori, diskuteres der i næste 
afsnit, hvordan teoriens begreber kan anvendes til at frembringe viden om, hvordan 
eleven skabes. 

Hvordan kan Luhmann anvendes?
Luhmann og hans systemteoretiske tilgang har også været anvendt på uddannelsesom-
rådet. Både Ole Thyssen, Harry Hauge, Jens Rasmussen og Lars Qvortrup har arbejdet 
med den konstruktivistiske systemteori på det danske uddannelsesområde. 

Inspiration til besvarelse af forskningsspørgsmålet kan muligvis hentes i bogen  
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”Undervisning i det refleksivt moderne” fra 2005. Her skildrer Jens Rasmussen det  
politiske systems reformbestræbelser, styring af undervisningen fra 1978-2000, lære-
rens konstruktion af sig selv og konstruktivistiske teorier om læring. I bogens første 
del analyserer Rasmussen det politiske system (velfærdsstaten) ud fra et funktionelt 
differentieret perspektiv. Rasmussen viser blandt andet, hvordan den offentlige sektor 
transformeres over mod mere målstyring. Det er i denne del af bogen, at magt/styring 
optræder. 

Rasmussen indleder med en diskussion af kompleksitet, og hvordan begrebet er blevet 
fortolket af forskellige teoretikere. Hos Luhmann anvendes kompleksitet som et analy-
tisk afgræsningsredskab til at forstå det moderne centerløse samfund (ibid.: 36). Kom-
pleksitetsbegrebet er ret interessant i forhold til subjektivering, fordi begrebet kan an-
vendes til at selektere mellem de mange relationer. For at bestemme selektionsprocessen 
kan eksempelvis bestemte fag udvælges. I forhold til min afhandling kunne komplek-
sitetsbegrebet anvendes til at afgrænse folkeskolen i forhold til uddannelsessystemet, 
men også til at analysere hvilke andre systemer, der øver indflydelse på folkeskolen. 
Rasmussen anvender kompleksitetsbegrebet til at forstå historien efter 1700-tallet, og 
hvordan individet er blevet formet i en før-modernitet, simpel modernitet og refleksiv 
modernitet (ibid.: 55). Overordnet tjener kompleksitetsbegrebet samme funktion som 
feltbegrebet hos Bourdieu: Begge er afgrænsningsværktøjer. 

Analysen i denne afhandling foregår som bekendt fra 1822 til og med 2010. I den pe-
riode er der sket, det som Luhmann vil kalde en funktionel uddifferentiering af sam-
fundet fra det segmentære samfund til et funktionelt differentieret samfund. Denne 
udspaltning af systemer, og hvordan det influerer på subjektiveringen, er et område, 
som ligger indenfor den konstruktivistiske systemteoris forklaringsområde. Teorien 
kan bidrage med erkendelse af samfundstypernes påvirkning af subjektiveringen, og en 
sådan analyse kan give indsigt i forskellige samfundstyper i relation til subjektivering 
samt hvilken subjektivering, samfundstyperne prioriterede. Endelig kan tilgangen give 
indblik i hvordan subjektiveringen foregik (Hagen 1996: 369).

Forskningsspørgsmålet går på, hvordan eleven skabes. En mulig besvarelse af spørgs-
målet kan tage udgangspunkt i systemforståelsen. Folkeskolen er som bekendt en del af 
det sociale system. I undervisningen foregår der kommunikation mellem lærer og ele-
ver, og læring hører til det psykiske system. For at besvare spørgsmålet med anvendelse 
af systembegrebet kræves det, at både det sociale og det psykiske system inddrages. Det 
sociale system består som skrevet tidligere af kommunikation og ændringer i undervis-

PHD C.Drejer nr71-2012.indd   38 22/10/12   13.58



 Claus Drejer:  Elev og magt 39

ningskommunikationen. Her kunne en analyse af, hvilke begreber og hvordan de an-
vendes have relevans for, hvordan eleven skabes. Interessante og relevante begreber kan 
være ’demokrati’, ’selvvirksomhed’, ’personlig og alsidig udvikling’. Det psykiske system 
kunne supplere med elevens opfattelse af sig selv. Hvordan ser eleven sig selv i forhold 
til eksempelvis læreren?

Afhandlingen lægger vægt på magtbegrebet, og i den forbindelse påkalder Luhmanns 
magtbegreb sig ekstra opmærksomhed, da magt er sideordnet andre begreber. Hvori-
mod hos Bourdieu og Foucault er magt overordnet andre begreber i deres respektive 
begrebsunivers. Systemteorien opererer som bekendt ikke med aktører. Så for at kunne 
bruge teorien til at analysere subjektiveringen af eleven, skal det studeres gennem et 
symbolsk generaliseret kommunikationsmedium. Magtmediets funktion er baseret på, 
at alters handlen udløser egos handlen. Det vil sige, at alters handlen er præmis for egos 
handling. Ifølge Christian Borch (2006: 389) svarer det til Foucaults (selv)styring, hvor 
andre handler på individet, eller individet handler på sig selv.7 Nu skal Luhmann selv-
følgelig ikke anskues gennem Foucaults magtforståelse, men det interessante er her, at 
Luhmanns generaliserede kommunikationsmedium kan anvendes til at analysere både 
styring og selvstyring i undervisningen, hvilket giver viden om, hvordan eleven skabes 
– eller skaber sig selv – i undervisningen.

Et andet interessant begreb i forhold til forskningsspørgsmålet er sanktionsbegrebet. 
Ved at inddrage sanktionsbegrebet i analysen kan det give information om, hvordan læ-
reren gennem tiden har sanktioneret overfor eleven i undervisningen i bestræbelserne 
på at skabe en bestemt type elev. 

Christian Borch giver et bud på, hvordan den anti-subjektorienterede systemteori kan 
anvendes til at analysere subjektiveringen. For at begribe hvordan eleven formes og 
skabes i skolen, foreslår Christian Borch begrebet semantisk intrusion (Borch 2006: 
398-401). Borch drager en parallel til governmentality studier af avancerede liberale 
subjektiveringsmåder, hvor subjektet konstrueres som aktivt og selvlærende. Den kon-
struktivistiske systemteori kan belyse den form for styring ved at analysere, om der 
promoveres en bestemt semantik, som systemerne kan anvende til at betegne sig selv 
(ibid.: 400). På den vis bliver konstruktionen af det aktive og selvlærende subjekt en del 
af kernen af systemets reproduktion, og medvirker til at skabe bestemte forventninger 
til kommunikationen. Semantisk intrusion er et interessant begreb. Jeg tvivler dog på 
at begrebet kan være anvendeligt i en analyse der går tilbage til 1822. Som Christian 
Borch selv skriver, så holdes begrebet op mod liberale subjektiveringsformer i vor tids 
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samfund. Spørgsmålet er, om begrebet kan anvendes på tidligere samfundstyper, hvor 
styring kom til udtryk på anden vis?

I forhold til afhandlingens forskningsspørgsmål vil begreberne kompleksitet og kom-
munikationsbegrebet være relevante og interessante. Kompleksitetsbegrebet kan af-
grænse analysen og dermed målrette søgningen efter empiri. Afgrænsning kan fokusere 
på barnet som medie for subjektivering, hvor begreber som barnets frihed, selvbestem-
melse, færdigheder og kundskaber tages i betragtning. Derudover er Christian Borchs 
forslag til en systemteoretisk subjektiveringsanalyse en interessant og relevant del af 
denne diskussion. 

Bourdieu, Luhmann og Foucault
I dette kapitel spurgte jeg, hvilke andre magtperspektiver der kunne være relevante for 
afhandlingen? Det er både Bourdieu og Luhmann. Dog vil det give andre erkendelser 
end dem, jeg er ude efter. I dette afsluttende afsnit vil jeg gennemgå, hvorfor valget ikke 
faldt på Bourdieu eller Luhmann men på Foucault. Først diskuteres Bourdieu og Fou-
cault, efterfølgende diskuteres Luhmann og Foucault. 
 
Både Foucaults genealogi og Bourdieus feltbegreb er såkaldte overflade analyser. Det 
vil sige, at begge analyser kan anvendes til at dække en forholdsvis lang tidshorisont 
ved blandt andet at bevæge sig på tværs af den klassiske opdeling af samfundet i mikro, 
meso og makro. Men her hører ligheden også op. Feltoptikken som værktøj giver er-
kendelse om de forandringer, der sker i særskilte felter, qua dets inddeling af det sociale 
rum i felter. Feltbegrebet kan eksempelvis inddele det sociale rum i det politiske felt, 
bureaukratiske felt og institutionsfelt (folkeskolefeltet). Når måden at forholde sig til ek-
sempelvis undervisning omfatter en pædagogisk, en psykologisk, en social, en juridisk 
og en statslig side, så giver analysen en feltafhængig erkendelse om, hvordan kampene 
foregår i bestræbelserne på at skabe en bestemt elev. 

Både Bourdieu og Foucault ser magt som et strategisk spil, hvor det gælder om at defi-
nere sandheden i bestræbelserne på at forandre verden. Ifølge de to teoretikere er magt 
altid repræsenteret i en eller anden form, og den anvendes til at synliggøre det, som før 
var usynligt. Men enigheden hører op, når der spørges, ”hvorfra kommer magten?” 
Dette spørgsmål er uden interesse for Foucault. Han er ikke interesseret i magtens lo-
kalisering. Hos Bourdieu er magtens produktion og lokalisering to sider af samme sag. 
Bourdieus magtforståelse skaber en slags ’mere-vil-ha’-mere-effekt’: Den der har magt 
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har gennem sammenfald mellem feltets kapitalkonfiguration, og personens ditto, lettere 
ved at få mere magt, og den som er afmægtig, har nemt ved at miste den smule magt, 
han eller hun trods alt må have. Bourdieus magttilgang skaber en sammenhængende 
erkendelse om magtens produktion og lokalisering. I denne afhandling er interessen 
fokuseret på magtens produktion, og ikke magtens lokalisering. 

Anvendelsen af Luhmann vil give en helt anden analyse. Potentialet hos Luhmann lig-
ger i hans syn på kommunikation, som det eksempelvis kommer til udtryk gennem 
det sociale system. Det er vanskeligt at sidestille Luhmann og Foucault, og det er heller 
ikke hensigten. Men på ét punkt ligger Luhmann tæt op ad Foucault, og det er i hans 
afsubjektivering af magten, hvilket vil sige, at magten ikke kan besiddes af en person 
eller af en institution. Overordnet er der både store forskelle og ligheder mellem Luh-
mann og Foucault. En af forskellene er begrebet magt, som spiller en langt mindre rolle 
hos Luhmann, end den gør hos Foucault (Borch & Thorup Larsen 2003:149). Ligheden 
er, at de begge bidrager med analyser som er anti-humanistiske. Foucault mener, at en 
ideologi om mennesket er en illusion, hvorimod Luhmann tager udgangspunkt i kom-
munikation – og ikke mennesker. Forskellen mellem de to magtforståelser skal findes i, 
at Luhmann mener, at magt kan oplagres. Det mener Foucault ikke. Magt sker gennem 
handling, og kan derfor ikke oplagres (Foucault 1998: 99). 

Systemteorien inddeler som bekendt samfundet i tre typer, og en historisk orienteret 
analyse, som strækker sig over flere samfundstyper, er behæftet med problemer, da  
de forskellige samfundstypers kommunikationsprocesser er ordnet efter uidentiske  
distinktioner. For eksempel er det segmentære samfund ordnet efter slægt og bosted, 
men disse distinktioner anerkendes ikke i det moderne samfund. Det er min op- 
fattelse at systemteorien netop er udviklet til at forstå kompleksiteten i moderne  
samfund, og ikke udviklet til at forstå det før-moderne samfund. Dette forhold – altså 
forskel i kompleksitetsniveauet mellem samfundstyperne – kan give analysen et skævt 
udtryk. 
 
Foucaults magtanalytik kan også analysere arkitekturens indflydelse på subjektive-
ringen. Folkeskolen består blandt andet af bygninger og rum, og det er i disse fysiske  
rammer undervisningen foregår. Indretningen af skolens rum og af klasselokalet i sær-
deleshed er udslagsgivende for, hvilke undervisningsmetoder og -principper læreren 
kan anvende, og dermed også determinerende for kommunikationen i undervisningen. 
I ”Discipline and Punish. The birth of the prison” tillægges rummet betydning i disci-
plineringen af individet (Foucault 1989: 345). Luhmann inddrager ikke rummet og de 
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arkitektoniske princippers magtmæssige påvirkning af kommunikation, og han ind-
drager heller ikke rumbegrebet og dets gestaltninger i magtbegrebet, og derved udeluk-
kes et vigtigt aspekt i analysen om subjektiveringen. 

Derudover tilbyder Foucaults magtanalytik en skabende vinkel på magt. Hos Foucault 
kan magt kun udøves gennem handling, og det er karakteren af denne handling, som 
påvirker og former subjektet. Ved at anvende Foucaults magtanalytik bliver det muligt 
at skabe viden om, hvordan subjektet skabes eller skaber sig selv. Foucaults magtanaly-
tik tilbyder ikke kun én, men flere magtforståelser af, hvordan subjektet kan skabes (se 
Kapitel 3). Subjektet kan formes ud fra forskellige magtteknologier. Denne karakteristik 
genfindes dog også i Bourdieus kapitalbegreb. Kapitalbegrebet opererer med forskel-
lige kapitallogikker for at forklare, hvilke feltpositioner der står stærkest og dermed er 
vigtige i en subjektiveringssammenhæng. 

Foucaults begrebslige tilgang stræber mod at vise betingelserne for, hvordan viden og 
sandhed om subjektet skabes. Tilgangen viser, hvilke teknologier, teknikker og videns-
former der tages i anvendelse i subjektiveringen af eleven. Når fokus rettes mod betin-
gelserne, har det den konsekvens, at analysen ikke fokuserer på at finde frem til den 
’rigtige’ undervisningsteknik eller den ’korrekte’ subjektivering. Foucaults magtanalytik 
er fordelagtig til at indfange transformationen i subjektiveringen på en sådan måde, at 
det selvindlysende ved nutidens subjektivering problematiseres. Årsagen til, at jeg ikke 
har valgt at inddrage nogle af de pointer, som findes i henholdsvis Bourdieu og Luh-
manns teorier i Foucaults begrebsunivers, skal findes i afhandlingens ambition. Fokus 
er på analysen af subjektivering i folkeskolen. 

I dette kapitel har jeg redegjort for Bourdieu og Luhmanns teorier samt diskuteret, 
hvordan de kunne bruges til at besvare forskningsspørgsmålet. Jeg har ligeledes rede-
gjort for, at Bourdieu og Luhmann er blevet anvendt i dansk sammenhæng på skole- og 
uddannelsesområdet. I kapitlet har jeg også sammenlignet Bourdieu og Luhmanns teo-
rier med Foucaults teori, og argumenteret hvorfor valget faldt på Foucaults analytiske 
greb. I næste kapitel redegøres for afhandlingens analytiske greb. 

Noter
1 Niccolò Machiavelli (1469-1527) var italiensk/florentinsk politisk tænker. Machiavelli er kendt for 
princippet om, at ’målet helliger midlet’ (Aasdalen 2006: 47). Michael Hardt (1960) og Antonio Negri 
(1933) analyserede globaliseringen i nyklassikeren ”Empire” fra 2000 (Esmark 2006: 455). 
2 Jeg fokuserer ikke på historiske tilgange, da afhandlingen er et magtstudium af subjektiveringen af 
eleven. Derfor medtages kun magttilgange. 
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3 Louis Pierre Althusser (1918-1990) var en fransk marxistisk filosof. Alex Honneth (1949) er tysk filosof 
fra det berømte Institut für Sozialforschung i Frankfurt (Willig 2006: 433f). 
4 Luhmann har diskuteret magt. Det gjorde han i bogen ”Macht” fra 1975, samt i en række artikler og i 
nogle enkelte kapitler (Borch 2006: 385). 
5 Begrebet kapital kendes fra andre sammenhænge. Karl Marx (1818-1883) arbejdede udelukkende med 
økonomisk kapital. Robert David Putnam (1941-) arbejder med social kapital, som han anskuer fra et 
mikrosociologisk perspektiv og arbejder med begrebet for at anskueliggøre individuel civil engagement 
(Putnam 1995). Hvor Marx har et deterministisk syn på kapital, så har Putnam et kommunitaristisk og 
mikroorienteret syn på begrebet. Mens Bourdieu har et relationelt og pluralistisk syn på kapital. Når 
Bourdieu arbejder med flere kapitalvarianter, afviser han samtidig en overordnet økonomisk utilita-
risme som udslagsgivende for handlinger hos individer. 
6 Efter min overbevisning er habitusteorien en videreførelse af det ikke-intellektualistiske og ikke-intu-
itive perspektiv. Merleau-Ponty (1908-1961) og Heidegger (1889-1976) var de første, der ud fra dette 
perspektiv forklarede relationen mellem menneskelig handlen og verden. 
7 (Selv)styring forklares nærmere i næste kapitel. 
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Kapitel	3 
Subjektiveringsstrategi,	magt	og	viden
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Det analytiske greb 
Formålet med kapitlet er at diskutere samt definere de begreber, der skal anvendes i 
analysen for at begribe, hvordan subjektiveringen er foregået i barneskolen fra 1822 og 
frem til og med 2010. I dette kapitel stiller jeg følgende spørgsmål: 

Hvordan	kan	en	analyseramme	udformes,	så	den	kan	anvendes	til	at	belyse	subjekti-
veringsstrategien af eleven i barneskolen fra 1822 til 2010?

Ambitionen med den begrebslige tilgang er at analysere subjektiveringsstrategien fra 
den indbyrdes undervisnings indførelse i 1822 og frem til 2010. Fokus rettes mod, hvor-
dan subjektet skabes gennem teknologier, teknikker og vidensformer og politiske sty-
ringsrationaliteter. Det begrebslige perspektiv er i stand til at belyse subjektiveringen 
gennem analyse af de forskellige programmer, regler, rutiner, teknologier og teknikker, 
der konstituerer et subjekt med bestemte egenskaber og karakteristika. Dette begrebs-
perspektiv belyser, hvordan skabelsen af subjektet foregår gennem relationer af magt og 
viden, og samtidig problematiseres subjektiveringsstrategien i dagens folkeskole.1

Subjektet anskues som et produkt i dette perspektiv. Teoretisk er perspektivet hverken 
mikro eller makro. Tværtimod ophæves den ’kunstige’ sondring mellem mikro og ma-
kro ved at fokusere på relationen mellem etik og politik. Det betyder, at formningen af 
subjektet sker i en subjektiveringsstrategi, som hverken er mikro eller makro. 

Som skrevet tidligere tager jeg afsæt i Foucaults arbejder, men han udviklede aldrig no-
gen egentlig magtteori, og hans begreber er udviklet på baggrund af analyser af galskab 
(Foucault 2003, Foucault 2005), fængselspraksis (Foucault 1991), medicinens opkomst 
(Foucault 2000) og seksualitetens historie (Foucault 1998).2 Udover at begreberne er 
udviklet på baggrund af vidt forskellige problematiseringer, er de også udviklet i en 
helt anden empirisk kontekst end den, der arbejdes med i denne afhandling. Foucault 
brugte for eksempel begreberne til at undersøge fængslet i Frankrig fra ca. 1780-1830. 
Begreberne er med andre ord udviklet til at begribe overgangen fra det klassiske sam-
fund til det moderne. Eftersom jeg undersøger perioden fra 1822 og frem til 2010 og 
dermed undersøger en del af den periode, Foucault selv undersøgte, er det min opfattel-
se, at begreberne kan anvendes. Derudover er det min formodning, at nogle af de magt-
teknologier, der fandtes dengang, kan genfindes i en eller anden form i nutidens skole. 
 
Det centrale i nærværende kapitel er diskussionen af begreber til at forstå, hvordan 
subjektet formes og skabes i barneskolen. For at vise hvordan subjektet skabes, henter 
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jeg inspiration i begreberne disciplinering, pastoral magt, biomagt og (selv)styring, som 
er overordnede magtteknologier. Derudover medtager jeg sandhedseffekter, vidensfor-
mer samt politiske styringsrationaliteter. Det er ud fra disse begreber, jeg vil konstruere 
subjektiveringsstrategien. Foucault arbejdede ikke selv med begrebet subjektiverings-
strategi. Jeg har valgt at arbejde med begrebet, fordi det skal give en samlet forståelse af, 
hvordan subjektiveringen er foregået på et bestemt tidspunkt, samt hvilke teknologier, 
teknikker, vidensformer og politiske styringsrationaliteter der er anvendt i subjektive-
ringsstrategien. 

Kapitlet begynder med en introduktion til de overordnede overvejelser om magt. 
Herefter følger en nærmere diskussion af de enkelte magtteknologier (disciplinering, 
biopolitik, pastoral magt og (selv)styring. Dernæst diskuteres vidensformer, sandheds-
effekter og politiske styringsrationaliteter. Det hele munder ud i en definition af sub-
jektiveringsstrategier, som er et begreb, der skal indfange, hvordan subjektiveringen er 
foregået på et givent tidspunkt. 

Hvordan studeres subjektivering i skolen?
For at belyse hvordan subjektet formes og skabes, vil jeg udvikle en begrebsramme, der 
betragter magt produktivt. Foucault sagde i en forelæsning i slutningen af 1970erne 
følgende: ”Hvad vil en magt være, hvis funktion, mål og berettigelse ikke var at gøre godt?” 
(Foucault 2008a: 136). Det er ikke hensigten, at denne magttilgang skal tage stilling til, 
hvorvidt magt er godt eller dårligt. Magt skal forstås produktivt - som en skabelse af 
subjektet. I dette afsnit skildres afhandlingens overordnede betragtninger på magt. 

For god ordens skyld vil jeg begynde de overordnede betragtninger på magt ved kortfat-
tet at fremlægge udgangspunktet for afhandlingens magttilgang: 

”We must cease once and for all to describe the effects of power in negative terms: it ‘exclu-
des’, it ‘represses’, ‘censors’, it ‘abstracts’, it ‘masks’, it ‘conceals. In fact, power produces; it 
produces reality; it produces domains of objects and rituals of truth” (Foucault 1991: 194). 

Citatet indfanger netop den forskel til andre teoretikere, som Robert A. Dahl, Peter Ba-
chrach, Morton S. Baratzs og Steven Lukes havde til fælles, at der skal opstå en interesse-
konflikt, og magtpåvirkningen skal basere sig på tvang, kontrol og sanktioner (Frølund 
Thomsen 2000: 11). Foucault tager et andet udgangspunkt, idet han forstår magt som 
noget, der producerer og skaber. På den baggrund anser jeg nærværende magttilgang 
som meget anvendelig på subjektiveringen i barneskolen.
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Magt skal i nærværende tilgang opfattes nominalistisk. Det vil sige, at det er et navn for 
et sæt af praksisser, hvor nogle handler på andres handlinger.3 Magt eksisterer ikke uden 
for eksempel pædagogik, men eksisterer immanent heri. (Foucault 1998: 99). Det har 
den betydning i forhold til afhandlingens empiri, at magt ikke forhindrer læreren i at 
anvende en bestemt undervisningsteknik. Magt er snarere forudsætningen for, at lære-
ren anvender netop dén undervisningsteknik. Magt eksisterer altså i selve handlingen. 
Immanent i handlingen forekommer der bestemte regler og rutiner, og på den vis kan 
jeg for eksempel adskille forskellige undervisningsteknikker. 

I dette perspektiv placeres magt i selve handlingen, hvorimod marxismen placerer magt 
i produktionen, mens psykoanalysen placerer magt i begæret. Selvom magt ikke grund-
lægges i noget bestemt, fritages den dog ikke for problemer. Ved at placere magt i selve 
handlingen, har Foucault en a priori tilgang til magt. Magt eksisterer altså, uden at for-
skeren behøver at bevise det empirisk. Det kaldte Dag Heede (2010) for en ontologisering 
af magt. I belysningen af magt anlagde Foucault ikke den kritiske tilgang, som generelt 
kendetegner hans andre begreber (blandt andet sandhedsbegrebet). Selvom Foucault lag-
de sig tæt op af Nietzsches kritiske begrebsforståelse, så er det ikke tilfældet med magt. 
Nietzsche mente, at det var bedre at betvivle magt, end at tage den for givet (Nietzsche 
1989: 30f). Min tilgang til magt antager, at magt er allestedsnærværende i vores samfund. 

Konsekvensen ved at tage magt for givet er, at den findes overalt i samfundet. For at se 
hvad der konstituerer selve kernen i magtbegrebet, vendes blikket mod ”The Subject 
and Power”, her beskriver Foucault kernen i magt: 

”The exercise of power is not simply a relationship between partners, individual or col-
lective; it is a way in which certain actions modify others. Which is to say, of course, that 
something called Power, with or without a capital letter, which is assumed to exist univer-
sally in a concentrated or diffused form, does not exist. Power exits only when it is put into 
action, even if, of course, it is integrated into a field of possibilities brought to bear upon 
permanent structures.” (Foucault i Dreyfus & Rabinow 1983: 219 – min understregning). 

Nærværende magttilgang søger at belyse de praksisser, hvor nogle handler på andres 
handlinger (politik/styring), og hvordan vi handler på os selv (frihed/etik) (Triantafil-
lou 2005:17). Når magt udøves, sker det gennem handlinger, som strukturer andres 
handlinger. Det betyder, at magt strukturerer andres handlerumsbetingelser og ændrer 
mulighedsfeltet for, hvordan subjekter kan handle. For eksempel når en ny lov om flere 
test i undervisningen ser dagens lys, er det med til at strukturere lærerens undervisning. 
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Læreren skal forholde sig til loven, og på den baggrund kan han/hun ændre undervis-
ningsteknik. Det er, som nævnt tidligere, gennem handling, magt udøves. 

Ikke alene ser denne tilgang magt overalt. Den ser også frihed og modstand overalt 
(ibid.). Magt og frihed er to uadskillelige størrelser i dette magtperspektiv. Det kræver 
en forklaring. Eftersom magt eksisterer i handlingen, kan subjektet altså ikke flygte fra 
magt og ’ud i friheden’. Det betyder, at hvor der er magt, er der også frihed. Frihed skal 
ikke forstås på samme måde som frihed hos liberalismen, hvor det enkelte individ frit 
kan forfølge sin egen lykke. I stedet er frihed en handling udført af ’selvet på selvet’ eller 
andres handling på selvet. Subjektet har i begge tilfælde et mulighedsrum til at handle 
frit. Subjektet skal frivilligt lade sig lede. Hvis subjektet er under tvang og dermed ikke 
er frit, kan det ikke betegnes som magt, men snarere som tvang eller dominans. Der skal 
være rum for alle parter til at handle – og den hvis handlinger søges styret skal kunne 
øve modstand. Foucault udtrykte det således: ”Power is exercised only over free subjects, 
and only insofar as they are free.” (Foucault 1983: 221). Magt udøves kun i relationer 
mellem frie subjekter, det vil sige subjekter, der har flere handlemuligheder.4 

 
Modstand står ifølge Foucault aldrig i en ydre relation til magtudøvelse, tværtimod er 
modstand indlejret i selve magtudøvelsen. Eller sagt på anden vis så produceres mod-
stand i selve magten. Det kræver endnu en forklaring. Subjektet kan som sagt ikke 
undslippe magt, da det ligger i selve handlingen. I ethvert netværk indgår der nogle 
modstandspunkter, som er magts irreduktibles modstykke (Foucault 1998: 101f). Men 
hvorfor er det interessant at analysere magt, når subjektet er frit til at udøve modstand? 
Det er interessant, fordi frihedsbaseret magt stadig er magtudøvelse, som skaber et sær-
egent subjekt med bestemte egenskaber. Selvom der er tale om frihedsbaseret magt, så 
er der stadig indlejret refleksioner om regler, normer, rutiner og teknikker om, hvordan 
undervisningen bør forløbe for at skabe subjekter med bestemte kendetegn. Derudover 
kan frihedsbaseret magt stadig slå over i dominans, som kendetegnes ved, at subjektet 
ikke har handlemuligheder. 

Kendetegnende ved nærværende magtforståelse er, at magtrelationer cirkulerer (Fou-
cault 1980: 99) og gennemsyrer hele samfundet. De er dermed virkelige og ikke blot en 
normativ abstraktion. Barneskolen er en del af samfundet, og dermed en del af sam-
fundets magtstrategier. Magt skal altså ikke opfattes udelukkende som et internt anlig-
gende i barneskolen, men også som et eksternt anliggende. Det er vigtigt at huske på, 
at barneskolen varetager en samfundsmæssig opgave og ikke underviser subjektet for 
institutionens egen overlevelses skyld. Magttilgangen skal altså konstrueres, så den både 
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rummer mulighed for at undersøge interne og eksterne magtrelationer. Magt udøves i 
en konstant transformeringsproces og skaber hele tiden forskellige effekter, hvilket æn-
drer og omdanner praksisser i barneskolen. Foucault beskriver det meget rammende: 

”Magt er allestedsnærværende: ikke fordi det er dens privilegium at sammenfatte alt i sin 
uovervindelige enhed, men fordi den skabes hvert øjeblik, på alle punkter, eller snarere i 
ethvert forhold mellem to eller flere punkter. Magten er overalt; hvilket ikke skyldes, at den 
omfatter alt, men at den kommer alle steder fra. Og magten er, hvad dens permanente, 
gentagende, træge og selvproducerende aspekter angår, ikke andet end helhedsvirkningen, 
som aftegner sig gennem alle de mobile elementer, og sammenkædningen, som støtter sig 
til ethvert af dem og, omvendt, søger at fiksere dem.” (Foucault 1998: 98f). 

Nærværende tilgang anskuer magt som omnipresent. Det vil sige, at magt fungerer både 
oppefra og ned, nedefra og op, samt udfra ind og omvendt. Og magt udøves fra et utal af 
punkter i samfundet i et spil mellem et utal af forhold (ibid.). Magt som relation udgøres 
altså af mangfoldige forbindelser mellem teknologier, teknikker, vidensformer, politiske 
styringsrationaliteter. Det er igennem disse relationer, subjektiveringen finder sted. Magt 
er ligeledes (re)produktiv gennem sin praksis i barneskolen (og i samfundet generelt). 

Selvom magtrelationerne gennemsyrer hele samfundet og dermed også barneskolen, er 
det ikke ensbetydende med, at alle magtrelationer er nødvendige. Derfor fordrer denne 
magttilgang, at der stilles spørgsmål til: ’Hvordan magt udøves i skabelsen af subjektet’.5 
Spørgsmålet illustrerer, at fokus rettes mod skabelsen af subjektet. Årsagen til at jeg 
konstruerer min magttilgang til at favorisere hvordan-spørgsmål, skal ses i det lys, at 
jeg ikke selv bidrager til produktionen af sandhed. Tværtimod stiller jeg spørgsmål til 
produktionen af sandhedseffekter. Når jeg fokuserer på effekten af sandheden, betyder 
det, at fokus er på, hvad sandhed gør ved subjektet; hvordan skabes subjektet. Dette 
perspektiv er med andre ord ikke leveringsdygtigt i en universel gyldig forklaring på, 
hvorfor vi handler, som vi gør. 

I forordet til den danske oversættelse af ”Galskabens Historie” indfanger Anders Fogh 
Jensen relationen mellem magtteknologierne på følgende vis: 

”Det, som nemlig tegner sig som et ansigt i sandet ved overgangen til det moderne, er en 
menneskeledelse, der på samme tid leder objekter og subjekter på videnskabelig vis. Men-
nesket ledes af mennesket gennem objektiverende videnskaber og psykologiserende inder-
liggørende teknikker; gennem disciplinering, indretning og overvågning på den anden side 

PHD C.Drejer nr71-2012.indd   50 22/10/12   13.58



 Claus Drejer:  Elev og magt 51

(Overvågning og straf, Talens forfatning 1971) og gennem moralisering på den anden side 
(Galskabens Historie, Seksualitetens Historie bind I); gennem statistik og biopolitik på 
den ene side og gennem bekendelse og selvledelse på den anden side.” (Foucault 2003: 20). 

Citatet sammenfatter relationen mellem de fire forskellige magtteknologier, som der 
fokuseres på i dette kapitel. Det er på sin plads at nævne, at styring og selvstyring er slået 
sammen til et afsnit. Figuren nedenunder er en illustration af de magtteknologier som 
anvendes i nærværende afhandling.

Figur 1: Magtteknologier

Ovenstående figur sammenfatter de magtteknologier, som diskuteres i dette kapitel. 
Pilene i figuren symboliserer, hvordan subjektet påvirkes af de forskellige magttekno-
logier. Disciplinering påvirker subjektet udefra, hvorimod i pastoral magt er subjektet 
selv med i subjektiveringen. Det samme er tilfældet ved selvstyring. Ved styring sker 
påvirkningen på samme vis som i disciplinering. Biopolitik adskiller sig fra de andre 
magtteknologier (derfor den røde farve). Biopolitik fokuserer ikke på det enkelte sub-
jekt, men på hele (eller dele) af populationen. 

Magtteknologier skal anskues som indbyrdes forbundne. Relationen mellem magttek-
nologier er ikke af universel karakter, men kan variere fra tid til anden. Derudover kan 
de over tid bytte plads, hvilket betyder, at på et bestemt tidspunkt i historien kan den ene 
magtteknologi være subjektiverende, dog uden at de to andre magtteknologier mister 
produktionskraft. De forskellige magtteknologier supplerer altså hinanden i bestræbel-
serne på at skabe og forme subjektet. Suveræn magt er ikke medtaget i begrebsperspek-
tivet, fordi interessen i analysen samles om de andre magtteknologier, da jeg finder dem 
mest interessante i forhold til subjektiveringen. 

Styring

 
 

 

 

 

 

  

Disciplinering

Pastoral magt
Selvstyring

BiopolitikSubjekt/population
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Det skal også nævnes, at teknologi henviser til materielle, sociale og selvrefleksive må-
der at forme og skabe subjektet på. Nikolas Rose skriver at teknologi må forstås som 
afgrænsede komplekser af viden og teknik, der er strategisk rettet mod at frembringe 
bestemte resultater (Rose 1999: 51f). Hvorimod teknik former subjekter med speciel-
le evner, kendetegn og rettigheder. Opsummerende skal teknologi forme den sociale 
praksis, ved at forme subjektets handlerum og mulighedsbetingelse (den materielle di-
mension), og subjektets etiske selvforhold (den ideologiske dimension) (Otto 2006: 3). 
Denne skelnen mellem teknologi og teknik minder om den, Michell Dean (1994: 187f) 
anvender. Teknologi er en større samling, mens teknik er metode til at rationalisere 
subjektiveringen. 

Disciplinering 
Disciplinering er kendetegnet ved, at den virker gennem individualiserende og objekti-
verende teknikker og mekanismer, der retter sig mod at regulere, dirigere og lede indi-
viders adfærd i en bestemt ønskelig retning (Sørensen 2006: 44). Ifølge Dean (2006: 18) 
sætter Foucault disciplinering op overfor feudal magt for at vise forskellen. Feudal magt 
udøves over et territorium og dets produkter, hvorimod disciplinering udøves over ti-
den og kroppen og betjener sig af overvågning og afretning. 

Disciplinering er relevant, fordi analysen fokuserer på subjektivering i barneskolen. 
Skolen er kendetegnet ved at være et aflukke, på samme vis som en fabrik eller kaserne 
er et aflukke. I et aflukke er det vigtigt at have kendskab til, hvor individerne befinder 
sig, og dette gælder specielt en skole, som har med børn at gøre. Derudover drejer det 
sig i skolen om at lære bestemte kundskaber og færdigheder, og i den forbindelse er det 
nærliggende at analysere, hvordan disciplinering indgår i skolen og i undervisningen, 
samt hvordan disciplineringsteknikker anvendes. I Bogen ”Discipline and Punish. The 
Birth of the Prison” anvender Foucault eksamen som eksempel på disciplinering. 

”A relation of surveillance, defined and regulated, is inscribed at the heart of the practice 
of teaching, not as an additional or adjacent part, but as a mechanism that is inherent to 
it and which increases its efficiency.” (Foucault 1991: 176). 

Citatet viser, at overvågning har relevans og interesse. Panoptikon er især interessant.6 
Ifølge Heede (2010: 98) anvender Foucault panoptikon som et konkret, om end for-
kastet projekt, og som metafor for disciplineringens konkrete og arkitektoniske virke-
måde. Det panoptiske princip afskaffer den kollektive masse til fordel for adskilte og 
kontrollérbare subjekter. Der er en række mekanismer i panoptikonmodellen, som gør 
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det muligt at styre individernes tid, rum og aktivitet (adfærd), og som gør denne magt-
teknologi relevant for analysen. 

Panoptikon er en kombination af flere forskellige regimer. Det første regime er det vi-
suelle regime - overvågning og kontrol. Det følges op af det sproglige regime (Deleuze 
2006: 50). Det visuelle regime er et overvågnings- og kontrolsystem, der etableres ved 
arkitektonisk at indrette barneskolen på en sådan måde, at overvågede subjekter belyses 
og kan ses fra alle vinkler, samtidig med at overvågeren selv er usynlig (Foucault 1991: 
200). Panoptikon etablerer en streng rumlig kontrol. Panoptikon synliggør det usyn-
lige, og heri består den disciplinerende effekt, da der kastes lys over et felt, som før var 
usynligt. Den synliggørende teknik er omdrejningspunktet i panoptikon, fordi det gør 
det muligt for magt at virke, uden at den reelt bliver udøvet. Det er netop dette princip, 
som markerer overgangen fra tidligere tiders ydre disciplinering til indre disciplinering 
(ibid.: 170-194). Det panoptiske princip betjener sig af inddeling og opdeling som giver 
mulighed for kontrol. Disciplineringen gør individer føjelige, lydige og samfundsnyttige. 
 
Det sproglige regime kommer til udtryk gennem dokumentation. Alle oplysninger skal 
dokumenteres, de skal synliggøres for andre end de involverede. Der produceres jour-
naler, registre og karakterbøger om subjektet, og det gør subjektet til en case (ibid.: 191). 
Ved at opsamle data om subjektet gøres dets præstationer og adfærd synligt for andre 
samtidig med, at der udvikles et sprog, som inddeler og opdeler subjekter i bestemte 
kategorier. Når subjekter inddeles i bestemte kategorier, muliggøres styring gennem in-
dividualiserende eller objektiverende teknikker. 

Det panoptiske princip er konstrueret som et usynligt spindelvæv af disciplinære for-
anstaltninger, og er et system af tanker, mønstre, metoder og teknologier til beherskelse 
af det enkelte individ. Disciplinerende teknikker inkluderer og ekskluderer, og effekten 
kan forstærkes af belønning og/eller straf. Som skrevet ovenover er fundamentet i mo-
dellen, at det betjener sig af nogle arkitektoniske principper om at gøre det usynlige syn-
ligt (ibid.; Foucault 2003). Det kan for eksempel være en bestemt inddeling af rum, som 
gør, at de overvågede subjekter gøres synlige eller teknikker til at overvåge fagligheden. 

Den fysiske og direkte kontakt mellem individer repræsenterer en mikromagt, der 
fungerer ved overvågning og kontrol. Mikromagt fungerer uafhængigt af, om der er 
personer tilstede eller ej. Det er med andre ord et vikarierende princip, hvor individer 
kan erstattes af andre individer, hvis det er nødvendigt. Det er ikke muligt for det over-
vågede subjekt at identificere, hvem der overvåger, samt hvornår overvågningen finder 

PHD C.Drejer nr71-2012.indd   53 22/10/12   13.58



54 Claus Drejer:  Elev og magt

sted. Dette princip automatiserer og afindividualiserer magt (Foucault 1991: 190). Der 
er ingen krav til, hvem som skal udføre overvågningen. I princippet kan det være hvem 
som helst. Den disciplinære subjektivering tjener til at opretholde ro og orden og sikre 
føjelige og dygtige subjekter. 

I forhold til subjektivering i barneskolen, kan tid eksempelvis være relevant i analy-
sen. Hvordan tiden anvendes, samt hvordan den ordner og inddeler den menneskelige 
mangfoldighed, er relevant, fordi opdeling og inddeling gør individer og pædagogiske 
processer synlige og giver mulighed for overvågning og kontrol. Derudover kendeteg-
nes skolen ved at være inddelt i forskellige rum, såsom klasselokaler, gangarealer og 
udearealer. Dette kan give en form for rumlig kontrol, hvor hvert individ inddeles og 
tildeles sin plads, og derved skaber inddelingen en form for individualisering, som er 
vigtig for disciplineringen. Den anden teknik er styring af aktiviteterne, og hvilke mid-
ler der anvendes. Foucault gør opmærksom på, at lønarbejdets med fremkomst blev det 
nødvendigt med et strammere opsyn med tiden (Foucault 1991: 141-156) Tiden er en 
teknik, som skal styres og/eller kontrolleres. 

Den normaliserende sanktion skal forstås sådan, at træder subjektet udenfor discipli-
nens grænser, sanktioneres der. Disciplineringen skaber et mikro-straffesystem, hvor 
selv den mindste foreteelse straffes. Disciplineringens straffesystem har referencer til 
den suveræne magts juridiske sfære, så der straffes både for fejl såsom uorden, snak i 
timerne, for sent fremmøde til timen og manglende faglighed. Subjektet skal ikke kun 
gøre sit bedste, men skal også gøre det rigtige. Den normaliserende sanktion kan tage 
forskellig form. Det kan for eksempel være en motiverende sanktion (belønning) eller 
en afrettende sanktion (karakter, påtale eller fysisk afstraffelse). Karaktersystemet er et 
eksempel på en afretnings- og belønningsteknik. 

Selvom det kan se ud, som om disciplinering er en altomfattende og effektiv tekno-
logi, er det ingenlunde tilfældet. Disciplinering kan for eksempel ikke få subjektet til 
at bekende om sig selv som de magtteknologier, som diskuteres senere i dette kapitel. 
Derudover kan disciplinering heller ikke være sikker på, at subjektet er afrettet, når det 
forlader skolen. Det kan vel tænkes, at subjektet vænner sig til overvågning og kontrol, 
og lærer at agere i relation til situationen. 

Opsummerende kan det konkluderes, at disciplineringen hierarkiserer, inddeler og 
rangordner subjekter. Disciplinering hverken undertrykker, afviser eller marginaliserer 
subjektet, men sliber blot ’kanterne’ hos subjektet på en måde så samfundet kan få gavn 
af nyttige og lydige borgere i fremtiden. 
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Biopolitik 
Biopolitik er en magtteknologi, som indebærer administration af befolkningens livs-
processer. Bios betyder liv, og biopolitik er koblingen mellem liv og politik, og kende-
tegnes ved at fokusere på biologiske processer såsom forplantning, fødsler, dødelighed, 
sundhed og levetid (Foucault 2008; Dean 2006).7 Varetagelsen af disse forhold sker i 
stigende grad gennem intervenerende og regulerende kontrolforanstaltninger. Gennem 
biopolitik bliver befolkningens krop politiseret, og grænsen mellem privat og offentligt 
overskrides. Det biologiske liv anses for at tilhøre den private sfære, mens politik er et 
offentligt anliggende. Biopolitik er med andre ord en magtteknologi, der overskrider 
dette skel. 

Biopolitik er både relevant og interessant for denne analyse, fordi biopolitikkens op-
komst identificeres til cirka 1800-tallet (Foucault 1998: 144). Det moderne samfund 
kendetegnes blandt andet ved biopolitikkens opkomst, og det er i selvsamme periode, 
denne analyse begynder. Biopolitik er dog ikke kun interessant, fordi analysen og bio-
politikkens opkomst deler samme begyndelsestidspunkt. Det er relevant at analysere, 
hvordan biopolitik kommer til udtryk på subjektiveringen i barneskolen. I en analyse 
som denne, der strækker sig over mange år, vil det være interessant at undersøge, om og 
hvordan teknikker udvikler sig. Nedenstående citat sammenfatter det problem, staten 
mødte i overgangen til det moderne samfund: 

”I løbet af den klassiske tidsalder udvikles hurtigt forskellige discipliner – skoler, internater, 
kaserner, værksteder; ligeledes opstår på de økonomiske overvejelsers og politikkens prak-
sisfelt, problemer med fødselstal, levetid, offentlig sundhed, bolig forhold og migrationer, 
og der sker følgelig en eksplosion i de talrige, forskellige teknikker til underkastelse af lege-
merne og kontrol af befolkningen. Således indvarsles en bio-magts æra.” (ibid.). 
 
Hvis denne magtteknologi sammenholdes med disciplineringen, er der forskelle. Hvor 
disciplineringen dresserer det enkelte subjekts legeme (ibid.: 143), sigter biopolitik mod 
hele befolkningen som menneskerace. Men de to magtteknologier deler også ligheds-
punkter. De har begge det tilfælles, at dokumentation er en integreret del af den viden, 
som begge magtteknologier betjener sig af. I disciplineringen skal viden gøres synlig for 
alle andre end de involverede, så præstation og adfærd bliver synligt. I biopolitik skal 
statistik anvendes til at styre befolkningen og optimere deres velfærd og liv (ibid.: 143f). 
Biopolitik kan ikke give information om det enkelte subjekt, men kan derimod give 
information om befolkningen som helhed samt i undergrupper. 
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Med biopolitik introduceres helt nye styringsformer:

1.  Der introduceres en ny opfattelse af de styrede. Som skrevet er befolkningen 
ikke længere subjekter, der er bundet sammen qua territorialt tilhørsforhold, 
som er mål for styringen. De er levende væsener, der arbejder og har et socialt 
liv ved siden af. De levende væsener adskiller sig fra hinanden via skikke, vaner, 
historie, arbejde og fritid.

2.  Derudover introduceres en ny form for viden, som definerer befolkningen ud 
fra liv og død, sundhed, sygdom og forplantning via teknikker såsom statistik, 
demografi og andre epistemologiske instrumenter (Dean 2006: 180). En befolk-
ning er ikke blot en masse, men består af levende væsener med en risiko for 
at udvikle patologier. Denne risiko kan minimeres med biopolitisk styring, til 
gavn for arbejdsmarkedet og økonomien. I ”Viljen til viden. Seksualitetens hi-
storie 1” anvender Foucault betegnelsen ”centrum i kroppen som art” (Foucault 
1998: 143) i beskrivelsen af biopolitik. 

3.  Det sidste element udspringer af befolkningen som ’art’. Befolkningen er en kol-
lektiv størrelse og indeholder viden, som kan minimere risikoen for patologier 
indenfor ’arten’. Den viden omhandler hele befolkningen, og er ikke blot viden, 
som hvert enkelt individ måtte have om sig selv. Befolkningen som kollektiv har 
sin egen historie. Som Dean udtrykker det, så er befolkning en speciel objektiv 
realitet, og man kan spørge befolkningen om deres skikke og vaner (familie-
skikke, deres lykke og antallet af børn) (Dean 2006: 180). 

Biopolitik introducerer ny viden, som lægger fundamentet til helt nye måder at inddele 
befolkningen på. Den biopolitiske viden inddeler befolkningen i undergrupper, som 
bidrager til at forbedre befolkningens generelle velfærd. Det har ført til opdagelsen af 
undergrupper såsom kriminelle, sindssyge, seksuelle afvigere, usunde, degenererede og 
arbejdsløse. Ved at opdele befolkningen i undergrupper, samles som skrevet ovenover 
viden om befolkningen, men samtidig mulighed for at forebygge, forhindre og/eller eli-
minere dem. Det er netop på den baggrund, Foucault anvender begrebet statsracisme, 
da forestillingen om race anvendes som forsvar for befolkningens ve og vel (Dean 2006: 
170). I denne analyse fokuseres der på biopolitik som en magt, der udøves på et na-
tionalt niveau, og hvor argumentet ofte er forsvar for befolkningens liv. Den viden og 
rationalitet, som biopolitik anvender, har som teoretisk genstand forestillingen om en 
national økonomi som et selvregulerende system (ibid.: 171). 
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Pastoral magt
Pastoral magt er en teknologi, hvor det overordnede formål er at indhente den ’sande 
viden’ om subjektet. Viden er knyttet til bestemte teknikker for selvbeherskelse, selvran-
sagelse og omsorg. 

For at forstå pastoral magt er det at regere ikke lig med det at herske forstået som befa-
linger eller love (Foucault 2008a: 125). Det betyder, at der ikke eksisterer en suveræn, 
der udstikker befalinger eller love, til gengæld eksisterer der en bestemt metodik. 

For at opnå en kvalitativ forståelse af denne magtteknologi, er det på sin plads med et 
kort historisk tilbageblik. Foucault går i sin beskrivelse af pastoral magt helt tilbage til 
de ægyptiske, babyloniske og hebræiske samfund, da det er her, hyrdemetaforen har 
sit udgangspunkt. Hyrdemetaforen rummer i kort skitseret form følgende kendetegn: 

1. Hyrden leder flokken.
2. Hyrden samler flokken gennem sin tilstedeværelse og sine handlinger.
3. Hyrden våger over alle og enhver.
4.  At våge over flokken og hver enkelt kræver kendskab til detaljen (Foucault 

2008a: 139f; www.filosoffen.dk, 2012). 

Pastoral magt er både totaliserende og individualiserende. Hyrden våger over alle (to-
taliserende) og enhver (individualiserende). Hyrden skal ikke kun have kendskab til 
flokkens tilstand, men også den enkeltes. Denne magtform bygger på relationen mellem 
det kollektive og det individuelle (Foucault 2008a: 139f.). Hvis ovenstående punkter 
omskrives, så det passer til afhandlingens fokus, betyder det, at læreren leder klassen 
og samler den gennem sine handlinger. Læreren skal holde øje med klassen samt hvert 
enkelt subjekt. For at gøre det, skal læreren have et indgående kendskab til klassen og 
den enkelte. Et andet aspekt i pastoral magt er forpligtelse. Hyrden vurderer normalt/
unormalt og bestået/ikke-bestået. 

Det tidligere kristne pastorat adskiller sig fra det hebræiske hyrdetema på tre overord-
nede punkter: 

1.  Pastoratet er forenet med frelsen. Det grundlæggende mål er at lede individerne 
og menigheden til frelse. 

2.  Pastoratet er relateret til loven, altså med henblik på loven og frelsen, da indivi-
derne og fællesskaberne er underlagt Guds vilje. 
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3.  Pastoratet er relateret til sandheden, da subjektet ikke kan tage mod frelse, ”med-
mindre man godtager, tror på og forkynder en vis sandhed.” (ibid.: 178f). 

Som det fremgår, overtager og udvikler det tidlige kristne pastorat hyrdemetaforen ud 
fra ovenstående tre abstrakte punkter. Relationen mellem hyrde og hjord er udskiftet 
med relationen mellem Gud og menighed. Det leder frem til følgende konkrete princip-
per om det kristne pastorat: 

1.  Flokken splittes op i individer, som ikke skal behandles ens. De skal med andre 
ord ikke underkastes samme regel eller handling. Hvert enkelt subjekt skal have 
individuel omsorg og pleje. Her sker der et brud med hyrdetemaet, da der sker 
en individualisering af lydigheden, og bekendelse bliver et mål i sig selv. Omsat 
til nærværende afhandling betyder det, at bekendelsen bliver individuel og kan 
benytte teknikker såsom selvbiografiske fortællinger eller lærer/elev samtaler. 
Bekendelsesteknikken kendes eksempelvis fra arbejdspladsens MUS-samtaler 
(medarbejder- og udviklingssamtaler). 

2.  Selvbeherskelse og selvransagelse. Disse to teknikker er inspireret af stoikerne og 
epikuræernes apatheia, hvilket betyder, at de gav afkald på kødets lyster og sig 
selv. I antikken var sjælransagelse et beherskelsesinstrument, men i det kristne 
pastorat bliver det til et afhængighedsinstrument. Det betyder, at selve tilstanden, 
hvor individet stræber mod noget bedre, normaliseres. Denne tilstand kan for 
eksempel være en tilstand mod mere demokrati i skolen eller bedre karakterer. 
Det er altså ikke handlingen, der er i fokus men det som leder op til handlingen. 

3.  Sandhedsproblemet henviser til det kristne pastorats forhold til sandhed og 
frembringelse af skjulte sandheder. Sandheden om flokken og det enkelte subjekt 
kan indhentes via bekendelse og fortolkning (ibid.: 185-196). 

Det kristne pastorat anvender frelserelementet som overordnet tematik, hvor fortjene-
stens økonomi, som særegen teknik, sikrer cirkulation, overførelse og inversion. Det 
kristne pastorat indfører en permanent lydighedsrelation. Der er ikke tale om lydighed 
til loven, men til en bestemt sandhed (ibid.: 196). Kombinationen af lydighed og sand-
hed gør det kristne pastorat specielt, da det både er en magtteknologi og en undersø-
gelsesteknik, hvor subjektet skal adlyde en given sandhed via selvransagelse. Frelsen 
skal ikke længere være forbeholdt det hinsides, men skal være en del af dette liv. Frelsen 
flyttes til dennesidige (eksempelvis i form af sundhed, sikkerhed og faglighed). 

Med det kristne pastorat fødes en ny magtteknologi og med den nye former for indivi-

PHD C.Drejer nr71-2012.indd   58 22/10/12   13.58



 Claus Drejer:  Elev og magt 59

dualisering. Det individualiserende aspekt kommer til udtryk ved, at balancen mellem 
fortjeneste og fejl defineres. Det er altså læreren, som ud fra sin analyse af subjektets per-
sonlighed eller faglighed vurderer forholdet mellem fortjeneste og fejl. En slags analytisk 
identifikation. Dernæst anvender pastoral magt en form for individualisering, hvor der 
kræves total underkastelse. For det tredje er der tale om en individualisering, som søger 
efter den indre og for øjet skjulte sandhed (ibid.: 197). Det kristne pastorat udvikler en 
særegen individualitet, som giver indblik i, hvilket subjekt der efterstræbes. Derudover 
er det på sin plads at tilføje, at magten ikke besiddes af hyrden eller i dette tilfælde lære-
ren. Magt kan ikke besiddes af konkrete fysiske personer. Derimod er det den position, 
den enkelte indtager, der giver magten til at definere sandheden om subjektet. 

I forhold til viden tager Foucault udgangspunkt i undervisningssituationen og nævner 
to grundlæggende ting: 1. Undervisningen skal være ledelse af hverdagslivets adfærd. 
Undervisningen skal være funderet i iagttagelse, overvågning og en ledelse, der kan 
styre subjekterne fra start til slut. 2. Sjæleledelsen. Det vil sige, at sjælelederen ikke bør 
lære sandheden fra sig men i stedet skal lede sjælen. Undervisningen og dagligdagen 
skal kontrolleres og iagttages således, at sjælehyrden kan indhente viden (ibid.: 193f). 

Der er forskel mellem pastoral magt, disciplinering og biopolitik. Dette til trods for at 
pastoral magt ikke besidder nogen form for specificitet, da det at:

”[…] lede, foreskrive, undervise, frelse, befale, opdrage, bestemme det fælles mål, formulere 
den overordnede lov, præge bevidsthederne, fore- eller pålægge dem de sande og rette me-
ninger, alt det er noget, en hvilken som helst magt gør, […]” (ibid.: 179). 

I disciplinering går tilgangen gennem overvågnings- og kontrolforanstaltende teknik-
ker, hvor formålet helt overordnet er en adfærdsændring nu og fremover. Hvor bio-
politik kendetegnes ved rationel biologisk ledelse af befolkningen, så er ledelse i pastoral 
magt mere karismatisk end rationel. For at bruge hyrdemetaforen så er flokken lederens 
ansvar, det vil sige både flokkens ydre og indre liv. Men biopolitik og pastoral magt 
understøtter også hinanden. Dean (2006: 137) gør opmærksom på, at magtens virk-
ning forstærkes gennem biopolitik, da subjekterne ’normaliseres’ gennem videnskabelig  
viden, som det for eksempel sker i disse år med anti-ryge kampagner og diverse sund-
hedskampagner. 

Hvad er relevansen med at inddrage pastoral magt i en analyse af subjektiveringen i 
barneskolen? Ifølge Foucault (1994: 76) har pastoral magt oplevet en reaktualisering i 

PHD C.Drejer nr71-2012.indd   59 22/10/12   13.58



60 Claus Drejer:  Elev og magt

den moderne velfærdsstat, hvilket teolog Mads Peter Karlsens bog ”Pastoralmagt – om 
velfærdssamfundets kristne arv” er et konkret eksempel på. Mads Peter Karlsen disku-
terer, hvordan den pastorale magts teknikker er blevet en del af velfærdssamfundet, 
og da skolen er en del af velfærdssamfundets grundpiller, er det nærliggende også at 
anvende pastoral magt som analytisk greb. Derudover kan det være analytisk interes-
sant at undersøge, hvilke sandhedseffekter der pålægges subjektet, og hvordan subjektet 
konstitueres. Ydermere betjener pastoral magt sig af vidensformer hentet fra samfunds- 
og humanvidenskaberne, og set i et subjektiveringsperspektiv er det meget relevant at 
undersøge, hvordan disse vidensformer kommer i spil. 

Styring og governmentality 
Den korte og rammende definition af styring er ’conduct of conduct’ (Foucault 1983: 
220-221, Gordon 1991: 2). Ved at bruge ’conduct of conduct’ åbnes der op for flere be-
tydninger. Den ene betydning kan defineres som andres styring af subjektet. ’Conduct’ 
betyder at føre, dirigere eller lede, og det kan betegne en eller anden slags kalkulation 
eller metode om, hvordan det skal foregå. Den anden betydning fremkommer, når der 
tilsættes et verbum, ’conduct oneself ’. Det får en etisk betydning i og med, der er tale 
om selv-ledelse eller selv-læring (Dean 2006: 43). Det er vigtigt at bemærke, at Foucault 
spiller på den dobbelte betydning af det franske verbum ’conduire’ – at lede, at dirigere 
eller at styre, og se (se=sig/hinanden) ’conduire’ – at føre sig/hinanden (fører sig selv), at 
lede sig/hinanden (leder sig selv), at opføre sig (www. ordbogen.com, 2011). Foucault 
spiller her på begrebets ambiguitet om, at eller subjektet styres samtidig med, at subjek-
tet styrer sig selv. 
 
Som skrevet ovenover diskuteres to styringsteknologier i dette afsnit. Den første tek-
nologi som jeg vil diskutere, er styring. Styring som ’conduct’ er en magt, hvor andre 
handler på subjektet. Det er med andre ord en handling, der former subjektets mulig-
hedsrum på en sådan måde, at den former friheden. Den der søges styret er fri, under-
forstået at vedkommende er fri til at tænke og handle på mange måder. Når subjektet er 
frit til at tænke og handle betyder det også, at det er frit til at øve modstand. Modstan-
den udøves indenfor rammerne af frihed. 

Hvor pastoral magt og disciplinering er individualiserede og subjektiverede, forholder 
det sig anderledes med styring. Styring er forskellig fra disciplineringens overvågnings- 
og kontrolmekanisme, som indirekte programmerer subjektets adfærd, og forskellig fra 
pastoral magt, som indhenter den ’sande viden’ om subjektet. Disciplineringens pan-
optikon markerer meget fint forskellen til styring, hvor det ikke handler om en direkte 
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udefrakommende faktor i bestræbelserne på at få subjektet til at handle på sig selv. Sty-
ring virker, som skrevet tidligere, gennem frihed. 

Jeg vil bruge mere plads til at diskutere styring som ’conduct of conduct’, da den er analy-
tisk interessant. Selvstyring (eller selvteknologi) forudsætter levende mennesker, og målet 
er at myndiggøre subjektet til at handle på sig selv. Det at myndiggøre subjekter er kendt 
fra liberal styring, hvor det i mange tilfælde gælder om at ’empower’ individet til at klare 
sig selv (Dean 2006: 48). ’Life-coaches’ er et konkret eksempel på ’empower’-tendensen, 
hvor coachen bidrager med konkrete teknikker (ofte hentet fra positiv psykologi) til, hvor-
dan individet selv kan gøre sit liv bedre. Selve tanken, om at individet skal kunne klare 
sig selv, er ikke af ny dato. Allerede i det antikke Grækenland fokuserede Sokrates, Platon 
og Aristoteles på selvet som genstand for undersøgelse, som et problem, som locus for 
spørgsmål om viden, handling og etik (Besley & Peters 2007: 3, Foucault 1988). 

Selvstyring omfatter den måde, subjektet problematiserer sin egen adfærd. Ergo hvor-
dan subjektet mener, at han/hun kan blive bedre til for eksempel læsning eller regning. 
Det er en række operationer, som subjektet kan udføre på egen krop, sjæl, tanker, ad-
færd og væremåde i bestræbelserne på at transformere sig selv med henblik på at opnå 
et bestemt mål. Målet kan eksempelvis være optimering af læsefærdighed. Relationen 
mellem menneskekroppens kræfter og praktiske ting som læsning transformerer intel-
lektet og selvopfattelsen. Subjektet lærer bestemte teknikker for at få bestemte kapaci-
teter til selvrefleksion, selvdisciplinering og selvkontrol. Subjektet gøres i stand til at 
udøve sin frihed ved at kunne udøve kontrol over sine basale impulser (Otto 2006: 8). 

Selvstyring kræver, at subjektets egen autonomi og kreativitet kanaliseres over i læ-
ringsprocessen. På den måde bliver subjektet medansvarlig og medejer af resultatet. 
Populært sagt handler det om at subjektet i denne magtteknologi har en aktie i sin egen 
livssituation eksemplificeret ved, at subjektet styres gennem ønsker, forhåbninger, inte-
resser og overbevisning (Dean 2006: 43-51). Selvstyring eller selvteknologier, som det 
kaldes i nedenstående citat, gør individerne til frie subjekter, der selv er ansvarlige for at 
vedligeholde, forandre og forbedre egen læring. Foucault udtrykker det meget elegant 
i nedenstående citat: 

“Technologies of self, which permit individuals to effect by their own means, or with the 
help of others, a certain numbers of operations on their own bodies, souls, thoughts, con-
duct, and way of being, so as to transform themselves in order to attain a certain state of 
happiness, purity, wisdom, perfection, or immortality.” (Foucault 1988: 18). 
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Hvis det skal overføres til afhandlingen, så har selvstyring som mål, at subjektet skal 
være selvstyrende, selvledende og selvlærende. Ligesom de ovenstående magtteknolo-
gier er selvstyring også en produktiv magt, hvor den enkelte skal forme og skabe sig 
selv gennem forskellige teknikker med henblik på at forholde sig til sig selv, sin egen 
læringssituation og forbedre sin faglighed, gøre sig selvansvarlig og selvlærende. For at 
subjektet kan forme og skabe sig selv og blive selvansvarlig og selvlærende, kræves der 
selv-viden. Sagt på en anden måde, så gives subjektet teknikker til at reflektere over sig 
selv og sine handlinger, samt genoverveje tidligere handlinger (selvevaluering). En så-
dan teknik kan for eksempel være at skrive dagbog, hvor subjektet reflekterer over sine 
egne handlinger. Subjektet skal med andre ord undersøge og diagnosticere sig selv i for-
hold til egen læringssituation og finde ud af, hvordan læringssituationen kan forbedres. 

Rose har arbejdet videre med selvstyring, og han mener, at selvstyring i det moderne 
samfund er blevet psykologiseret. Rose (1998) selv kalder det psykologisering af etik-
ken. Med det mener han, at mange moderne styringsteknologier hjælper subjektet med 
at opdage den indre sandhed om sig selv, styrke subjektets autonomi samt realisere sig 
selv. Derudover lukker disse styringsteknologier, der også tilbyder frihed, subjektet inde 
i relationer af autoritet og afhængighed. Samtidig lærer subjektet at forstå sin frihed ud 
fra begreber om selvlæring og selvledelse (Otto 2006: 15). På den vis kan frihed define-
res med udgangspunkt i bestemte vidensformer. 

De teknologier der anvendes i dag er, ifølge Rose, informeret af psykologi, psykiatri 
og psykoanalyse, som kan benævnes psy-teknologier. Det skal tilføjes, at jeg anskuer 
psy-teknologier som en videnskabeliggørelse af pastoral magtens bekendelsesteknik. 
Psy-teknologier giver lytteren konkrete teknikker (sprog, normer og metoder) til at få 
bekenderen til at udlevere sine inderste tanker og følelser, samt teknikker til at drage 
konklusioner. Disse psy-teknologier bygger på ekspertiser, der er blevet en del af andre 
praksisser: 

”…psychology here is seen as offering something to and deriving something from, its capa-
city to enter into a number of diverse human technologies” (Rose, 1998: 87). 

Selve subjektiveringsstrategien indeholder flere mekanismer. Én mekanisme er den 
som Rose bidrager med, nemlig psykologi, som tilbyder konkrete subjektiverende psy-
teknologier til, hvordan subjekter produceres med en bestemt vilje til selvudvikling, 
selvansvarlighed og selvlæring. Psy-teknologier former subjektets etiske praksisser. Etik 
forstået som:
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”…in terms of specific ’techniques of the self ’, practices by which individuals seek to im-
prove themselves and their lives and the aspirations and norms that guide them” (Rose 
1998:95). 

Det etiske bidrager med et normativt ideal om, hvordan et menneske skal være, og 
hvad det skal stræbe efter. Rose mener, at psy-teknologier spiller en rolle i forståelsen 
af os selv – af det moderne menneske - grundet kendskab til vores indre. Ud fra Rose 
forståelse kan det konkluderes, at det moderne menneske får en terapeutisk forståelse 
af sig selv, som hviler på en etik, der er frigjort fra autoriteter. Psy-teknologier spiller en 
rolle i selvsubjektiveringen:

”The self-steering capacities of individuals are now construed as vital resources for achie-
ving private profit, public tranquillity, and social progress, and inventions in these areas 
have also come to be guided by the regulatory norms of the autonomous, responsible sub-
ject, obliged to make its life meaningful through acts of choice” (Rose 1998: 160).

Hvis de to betydninger af ’conduct’ lægges sammen, så sigter begge teknologier på at 
ændre bestemte aspekter ved vores adfærd. De sigter begge på at omskabe og omforme 
dele af vores adfærd i bestræbelserne på at opnå bedre resultater. Med udgangspunkt i 
Michell Dean (2006: 44) kan styring sammenfattes med, at det er en aktivitet, der betje-
ner sig af en mangfoldighed af vidensformer og teknikker. 

Ligesom Foucault mener Rose, at der ikke eksisterer en sandhed om selvet. Dog eksiste-
rer en normativitet i forståelsen af selvet: 

”… in the regulative ideals concerning persons […] ideals concerning our existence as in-
dividuals inhabited by an inner psychology that animates and explains our conduct and 
strives for self-realization” (Rose 1998: 3).

Psykologi definerer, hvordan vi som mennesker skal opføre os. Vi opfatter vores liv og 
etiske dilemmaer ud fra at være et frit og autonomt individ. Vi er blevet vores egne eks-
perter, understøttet af psykologer som bidrager til sandheden om, at et moderne individ 
er selvrealiserende og lærende, hvilket resulterer i en individualiseret etik. 

Hvis der trækkes en parallel til andre teoretiske forståelser, så kan selvstyring ikke sam-
menlignes med ideologi som hos Marx eller ideologiske statsapparater som hos Althus-
ser, da selvstyring netop er operationer, vi frivilligt påtager os og ikke noget, der bliver 
pålagt os (Otto 2006: 3). Selvstyring består af selvoperationer, som vi påfører os selv 
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ud fra en ambition om at transformere os selv. Det sker for eksempel, når vi ændrer 
kostvaner og går på slankekur. I den forbindelse udfører vi operationer på os selv i be-
stræbelserne på at blive slankere og få en sundere livsstil. 

Subjektiverende vidensformer 
Ifølge Foucault virker de ovennævnte magtteknologier gennem ’sand’ viden om det 
styrede (Foucault 1983, 2008a). Viden om det styrede er specielt vigtig i biopolitik, 
pastoral magt og styring. Magt og viden er gensidig afhængige, det vil sige, at magt 
producerer viden samtidig med, at magt produceres af vidensformer. Det skal ikke op-
fattes som kausalitet, hvor der er en årsag til en virkning, og der på den baggrund kan 
findes lovmæssigheder i det observerede. Det skal opfattes sådan, at magt og viden er 
hinandens forudsætninger. Viden er vigtig for at belyse, hvordan subjektet konstitueres 
og konstituerer sig selv. Rose og Miller betragter human-, samfundsvidenskab og psy-
kologi som ”a kind of intellectual machinery for government” (Rose & Miller 1992: 280). 

Den viden, der fokuseres på i analysen, er den som anvendes i subjektiveringen. Pro-
duktionen af viden har en konkret fakticitet og udgør en del af subjektets virkelighed. 
Viden forstået som abstrakte forklaringer og akademiske teorier har altså ingen inte-
resse for analysen. Meningen med at inddrage vidensformer er at analysere, hvordan vi-
densformerne har indgået i eksempelvis undervisningen og arkitekturen og indretnin-
gen, netop for at tydeliggøre de normer og værdier der ligger til grund for en bestemt 
subjektivering/objektivering. Det er både relevant og interessant at undersøge, hvordan 
et subjekt gøres til passiv genstand for viden. For eksempel objektivering af elever i krea-
tive elever, boglige elever og musiske elever ud fra psykologisk viden. 

Viden som gøres til genstand er hverken neutrale og a-historiske repræsentationer 
(Brinkmann & Triantafillou 2008:17). Indlejret i en vidensform er der et bestemt syn 
på eksempelvis undervisning. Viden er en vigtig og konkret realitet i subjektiveringen. 
I forlængelse heraf er det vigtigt at huske på, at barneskolen som bekendt er en meget 
gammel uddannelsesinstitution. Gennem tiden er der blevet anvendt forskellige pæda-
gogiske tiltag og samt undervist på mange forskellige måder. Disse forandringer har haft 
indflydelse på både undervisningen og konstitueringen af det moderne subjekt. 

Vidensformer er relevante at analysere i denne afhandling fordi de producerer teknik-
ker. De er dermed en del af virkeligheden og fundamentet for, hvornår vi opfatter noget 
som sandt eller falsk (Burchell 1996: 31f). Inddragelsen af viden gør analysen konkret 
og partikulær i sit udsagn (Foucault 2003: 6ff). Slutteligt skal det nævnes, at der i ana-
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lysen ikke tages stilling til, hvorvidt den viden der anvendes i subjektiveringen enten er 
gammel, glemt eller bare forkert. 

Politiske styringsrationaliteter
Et helt andet, men ikke mindre vigtigt greb, er politiske styringsrationaliteter. Ved  
at inddrage politiske styringsrationaliteter i begrebsuniverset bliver det muligt at  
analysere, hvordan subjektet i barneskolen gøres til et problem. Det kan være over-
vejelser om, hvad og hvordan der skal undervises i barneskolen og hvad der er ef-
fektiv undervisning i forhold til subjektets faglige indlæring. Disse overvejelser åbner  
bestemte mulighedsrum for handling. Styrken ved politisk styringsrationalitet er  
netop, at begrebet overskrider mikro/makro planet, uden at der indskydes en slags 
super-diskurs mellem de to planer. Der indskydes ingen ekstra institutioner for at 
forklare politiske styringsrationaliteter (se for eksempel Rose & Miller 1990, 1992 & 
Lemke 2002). 

Politiske styringsrationaliteter har været udsat for kritik. En af kritikerne af begrebet 
er Kaspar Villadsen. I en artikel fra 2002 tildeler han begrebet en særlig opmærksom-
hed. Villadsens kritik af begrebet henter inspiration hos O’Malley et. al. (1997) og Dean 
(2002) og deres kritik af governmentality studiernes kritiske potentiale. Kritikken går 
på, at begrebet indeholder nogle svagheder på grund af begrebets uklare status i ana-
lysen, og anvendelsen af begrebet fremkalder totaliserende og metafortællende studier 
(Villadsen 2002). Med den kritik in mente vil jeg bestræbe mig på et mere konkret 
begreb, så analysen undgår at blive metafortællende. 

Foucault brugte første gang begrebet i en forelæsning den 1. februar 1978. Forelæsnin-
gen handlede om de liberale staters styreform. Foucault brugte ikke begrebet rationali-
teter, i stedet brugte han begrebet ”regeringskunst”, som det kom til at hedde på dansk, 
og henviste samtidig til de brud der skete mellem det 16. og 18. århundrede (Foucault 
2008a: 95-119) – noget som Dreyfus & Rabinow (1983: 136) også bemærker. Foucault 
brugte ”Fyrsten” af Machiavelli til at illustrere dette brud, ved at vise, at der mellem 
16. og 18. århundrede skete en forandring i opfattelsen af, hvad der var en fornuftig 
og hensigtsmæssig måde at regere på. Foucault sammenligner det feudale styringspro-
blem og den moderne regeringskunst for at illustrere de forskellige rationaliteter i de to 
styringsformer (Foucault 2008a: 95-119). Som Kaspar Villadsen gør opmærksom på, 
bunder forandringerne i dels styringens målsætning (fyrstens magt/befolkningens vel-
færd), styringens objekt (territorium eller undersåtter/samfundsøkonomi) og mediet 
(lov/statsvidenskab) (Villadsen 2002: 80). 
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For at gøre analysen effektiv, konkret og partikulær anvendes begrebet politiske sty-
ringsrationaliteter. Årsagen, til at der lægges vægt på flertalsformen, skal findes i den 
kendsgerning, at det ikke er hensigten at beskrive det danske samfunds generelle ratio-
nalitet på et givent tidspunkt, eller skolens for den sags skyld. Ved at anvende begrebet i 
flertal sendes der et signal om, at en subjektiveringsstrategi sagtens kan indeholde flere 
forskellige rationaliteter i og med, at en subjektiveringsstrategi kan være informeret af 
flere forskellige (og antagonistiske) teknologier, teknikker og vidensformer. Politiske 
styringsrationaliteter er en essentiel del af subjektiveringsstrategien. Der skabes med 
andre ord en empirisk sammenhæng mellem politiske styringsrationaliteter og magt. 

For at konkretisere anvendelsen af politiske styringsrationaliteter, vil jeg med udgangs-
punkt i Rose og Millers (1992: 276f) tilgang, beskrive begrebets karakteristika:

1.  Politiske styringsrationaliteter indeholder et moralsk aspekt. Hvad er styringens 
målsætning? Er det bedre læsefærdigheder eller bedre sociale kompetencer? 
Derudover indeholder dette punkt overvejelser om, hvad der er legitimt for sko-
len. 

2.  Derudover har begrebet også et epistemologisk aspekt. Politiske styringsrationa-
liteter kommunikeres i forhold til en bestemt viden om barneskolen. Dette punkt 
diskuterer, hvordan subjektet anskues ud fra eksempelvis pædagogisk teori.

3.  Der er også en sproglig dimension. Den sproglige udtryksmåde som konstituerer 
subjektiveringen af subjektet er meget andet end blot retorik. Enhver form for 
styring indeholder en særlig måde at udtrykke sig på, hvor specifikke ord og 
vendinger anvendes som er et kendemærke for en bestemt type magt. 

Rose og Miller sammenfatter de tre punkter på følgende vis: ”morally coloured, groun-
ded upon knowledge, and made thinkable through language.” (ibid.: 277). Ovenstående 
tre punkter er essentielle i politiske styringsrationaliteter. I analysen vil jeg prioritere de 
to første punkter. 

Ved at anvende politiske styringsrationaliteter og dermed inddrage samfundet i analy-
sen af subjektiveringsstrategien sikrer jeg også, at jeg ikke blot analyserer barneskolens 
overlevelseskamp. Det er vigtigt at huske, at analysen strækker sig over en lang tidshori-
sont, og der er sket ændringer og forskydninger mellem uddannelsessystemets forskel-
lige institutioner. Ved at inddrage de forskellige rationaliteter i samfundet undgår jeg 
den problematik. 
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Subjektiveringsstrategi af subjektet
Da afhandlingen handler om subjektivering i en uddannelsesinstitution, finder jeg det 
påkrævet at definere subjektiveringsstrategi i forhold til dannelse og socialisering, da 
de to begreber ofte forbindes med uddannelse. Dannelse og socialisering er to alter-
native måder at forstå det, som udføres i denne afhandling. Forskellen er blot den, at 
jeg følger Foucaults spor om ikke at definere dannelse og socialisering, og derved gøre 
mig til dommer over, hvad der er korrekt dannelse/socialisering, og hvad der er forkert. 
Subjektiveringsstrategi giver indsigt i, hvordan subjektiveringen er informeret af tekno-
logier, teknikker, vidensformer og politiske styringsrationaliteter på et givent tidspunkt. 
Når subjektiveringsstrategien kan være informeret af forskellige teknologier, teknikker, 
vidensformer og politiske styringsrationaliteter, betyder det, at strategien ikke nødven-
digvis består af heterogene elementer. Det er forskelligt fra Dean (1994: 158), som me-
ner, at en strategi er en promiskuøs samling af heterogene elementer. 

Årsagen til kombinationen af subjekt og strategi skal findes i forståelsen af ovenstå-
ende magtteknologier. De forskellige magtteknologier subjektiverer på hver sin særegne 
måde. Men der er mange forskellige teknologier, teknikker og vidensformer i spil i sub-
jektiveringen, og for at gøre analysen præcis, anvendes strategibegrebet. Ambitionen er, 
at begrebet kan indfange mangfoldigheden af teknologier, teknikker og vidensformer i 
subjektiveringen. Ved at benytte strategi- begrebet integreres de forskellige teknologier, 
teknikker og vidensformer i et informerende begreb, som indfanger denne mangfol-
dighed. 

Subjektiveringsstrategi hæver sig også over den enkelte praksis (praksis diskuteres i næ-
ste kapitel), og kan være sammensat af flere forskellige praksisser. Subjektiveringsstrate-
gi kan siges at være sammenfattende i forhold til strategier af flere forskellige praksisser. 
Hårdt trukket op kan det konkluderes, at en subjektiveringsstrategi fortolker verden i et 
binært system – rigtig/forkert, godt/dårligt, sund/usundt. 

Når subjektiveringsstrategi hæver sig over den enkelte praksis, kan det betegnes som en 
strategi af politiske styringsrationaliteter, vidensformer, magtteknologier og teknikker, 
som anvendes i barneskolen. Det er en strategisk koordinering mellem de magttekno-
logier, teknikker og vidensformer i bestræbelserne på at forme ét bestemt subjekt på 
et givent tidspunkt. Ligesom tilfældet er ved magtteknologierne, så er en subjektive-
ringsstrategi ikke inhuman eller frihedsberøvende. Tværtimod er det netop gennem 
subjektivering, at vi kommer til at forstå os selv og vores handlinger. Det giver subjektet 
et mulighedsrum, hvori det kan handle (på sig selv). 
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Ligesom Dean (1994: 158) betragter jeg strategi som intentionel. Det betyder, at der er 
et formål med netop at subjektivere på én bestemt måde. Der er et formål med netop at 
vælge én bestemt strategi på løsningen af et problem. Det er ingen tilfældighed, at der 
på et givent tidspunkt efterspørges bestemte løsninger. 

Et subjekt kan øve modstand mod en subjektiveringsstrategi. Det sker ikke ved at ind-
drage autonome vidensformer eller alternative politiske styringsrationaliteter. Tværti-
mod vil modstanden finde sted indenfor strategiens rammer. Modstanden vil ske inden-
for de vidensformer og politiske styringsrationaliteter, hvorigennem magt søges udøvet. 

Ved at anvende subjektiveringsstrategi begrebet tillægges et særegen perspektiv på Fou-
caults magt/viden tilgang. En tilgang som åbner op for en anderledes analyse. 

Sandhed og subjektiveringsstrategi 
Relationen mellem sandhed og subjektivering er relevant for denne analyse. Formålet 
med at inddrage et sandhedsbegreb er at vise, hvordan sandhedseffekter produceres i 
subjektiveringsstrategien. I nærværende afhandling knyttes sandhed til strategi. Sand-
hed skabes og afgøres i en eksakt subjektiveringsstrategi. Sandhed er med andre ord 
indlejret i selve subjektiveringsstrategien. 

Jeg vil stille spørgsmålet, hvorfor sandhed egentlig er vigtig i et begrebsunivers, der 
tager udgangspunkt i magt? Det er vigtigt at slå fast, at interessen ikke fokuserer på at 
beskrive sandhed. I stedet er fokus på, hvad sandhed gør ved subjektet, eller hvordan 
sandhed konstituerer mennesker som subjekter? Det er med andre ord den performa-
tive side af sandhed, der har relevans for afhandlingen (Triantafillou 2005: 15f). Hvis 
blikket vendes mod vores samfund, bemærkes det, at praksis er afhængig af sandhed. I 
samfundet eksisterer magtfulde vidensformer, som grundet kulturelle, uddannelses- og 
samfundsmæssige forhold, informerer subjektiveringsstrategien, og giver information 
om, hvilke handlinger og vidensformer der er ’rigtige’. Derfor er forskellige magttekno-
logier ofte funderet til forskellige videnskabelige sandheder som medicin eller psyko-
logi. Det er med andre ord et vidensregime, der udpeger, hvad der er sandt. Foucault 
definerer sandhed således: 

“Truth’ is to be understood as a system of ordered procedures for the production, regula-
tion, distribution, circulation and operation of statements. Truth’ is linked in a circular 
relation with systems of power which produce and sustain it, and to effects of power which 
it induces and which extend it. A ‘regime’ of truth.” (Foucault 1980a: 133). 
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Citatet viser, at der er en cirkulær relation mellem magt, viden og sandhed. Sandhed er 
relateret til magt. Det betyder, at sandhed også skal opfattes nominalistisk. Denne rela-
tion genfindes hos Rose (2003) i hans governmentality studier. En af de centrale pointer 
hos Rose er, at individualiseringen er foregået samtidig med (neo)liberale styreformers 
indtog. Gennem selvstyring er det moderne individ kommet til at arbejde og uddanne 
sig i overensstemmelse med politiske mål, da disse mål fremstår som værende for in-
dividets bedste (Kirkeby 2004: 34). Sandhed er ikke bare en semantisk definition, men 
mere konkret vidensformer som i subjektiveringsstrategien bliver til sandhedsregimer. 
Der fokuseres på magt, som definerer sandheden, det er med andre ord den sandhed, 
som kommer til udtryk i subjektiveringen. 

I bogen ”Inventing Our Selves” fra 1998 beskriver Rose (1998:170ff) psykologien som et 
resultat af én bestemt magt-viden konstellation, der dels styrer det enkelte subjekt, og 
subjektet styrer sig selv ud fra. Rose beskriver, hvordan disse psy-discipliner har været 
med til at omdefinere anvendelsen af politiske magt. På den måde er ’psy’ disciplinerne 
meget mere end ’blot’ abstrakte teoretiske begreber. Den viden som er indlejret i psy-
disciplinerne er med til at omdefinere os mennesker via sandheden om os selv og ver-
den. Det vil sige, at der skabes en ny måde at forstå os selv – en slags ny ’indre sandhed’ 
om os selv. 

Konstruktion af det analytiske greb
I dette kapitel har jeg redegjort for, hvordan en analyseramme kan konstrueres for at 
belyse subjektiveringen i barneskolen fra 1822 til og med 2010. Hovedbegreberne i ana-
lyserammen er disciplinering, biopolitik, pastoral magt, (selv)styring, vidensformer, po-
litiske styringsrationaliteter, sandhed og subjektiveringsstrategi. Disse begreber udgør 
afhandlingens analytiske greb. Jeg vil kortfattet genopfriske kapitlets vigtigste punkter. 

Som drøftet ovenover, kan magt skabe subjektet på forskellig vis. Disciplinering er en 
magtteknologi, der rettes mod kroppen. Disciplinering betjener sig for eksempel af 
panoptikon, som er et effektivt styringsredskab. Panoptikon gør det usynlige synligt, 
som skrevet tidligere, og det er netop denne synliggørelse, der virker disciplinerende. 
Den synliggørende effekt gør det muligt for magt at virke uden reelt at blive udøvet. 
Panoptikon kendetegnes ved et visuelt regime, det vil sige en bestemt kontrollerende 
indretning af et område. Dernæst indeholder panoptikon et sprogligt regime. Det be-
tyder, at der på baggrund af dokumentering udvikles et sprog til at inddele og opdele 
subjekterne. 
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Biopolitik har som mål at ændre populationens livsprocesser. Det er en magtteknologi, 
som sigter på at administrere befolkningens livsprocesser, det kan for eksempel være 
forplantning, fødsler, dødelighed, sundhed og levetid. Biopolitik opfatter de styrede 
som levende væsener, og anvender statistisk viden, som skal hjælpe de levende væsener 
til et bedre liv. 

Pastoral magt har som sit mål at indhente den ’sande viden’ om subjektet. Pastoral magt 
benytter teknikker som selvbeherskelse, selvransagelse og omsorg. I bestræbelserne på 
at skabe det selvlærerende subjekt, søges der viden om subjektets inderste tanker og 
følelser. Det vigtige i pastoral magt er at få subjektet til at bekende om sig selv. Dernæst 
skal subjektet undervises til at være selvlærende og selvstyrende gennem indøvelse af 
teknikker som for eksempel bekendelse. Pastoral magt er på én og samme tid totalise-
rende og individualiserende, da for eksempel en lærer både skal tage sig af omsorgen for 
den enkelte samt for hele klassen. 

Selvstyring og styring adskiller sig ved, at sidstnævnte henviser til at andre handler på 
subjektets handlinger (magt). Selvstyring er derimod, når subjektet handler på sig selv 
(frihed). Selvstyring bygger videre på principperne fra pastoral magt. Målet med selv-
styring er at myndiggøre subjektet til at handle på sig selv. Subjektet kan handle på sig 
selv via operationer på egen krop, sjæl og tanker. Det er altså en måde, hvorpå subjektet 
kan forandre sig selv for at opnå et bestemt mål.

Viden er en del af magtteknologierne. Der skal viden til for at styre. Det er med andre 
ord den performative viden, der medtages i analysen. Viden er altså ikke blot en teori 
men noget konkret, som kommer frem i subjektiveringen. 

Politiske styringsrationaliteter klarlægger, hvordan subjektet gøres til et problem. Hvor-
dan problematiseres subjektet, det vil sige, hvordan anskues subjektet, hvilke ord og 
begreber anvendes samt styringens målsætning. 

Det sidste analytiske greb er subjektiveringsstrategi. Subjektiveringsstrategien kan være 
sammensat af én eller flere praksisser. Derudover foregår subjektiveringen intentionelt, 
der er med andre ord en mening med at subjektivere lige netop på den måde. 

Det er udelukkende den performative del af subjektiveringen og sandhed, som har in-
teresse. Det har den, fordi den er muligt at analysere. I tabel 1. trækker jeg de punkter 
frem i hver magtteknologi, som jeg anvender i analysen. 
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 Magtteknologier Subjektiverende  Subjektivering 
 og teknikker vidensformer & strategi

Disciplinering
Teknikker og mekanismer der 
muliggør synliggørelse, kontrol  
og segregering af subjekter  
og dermed normalisering af  
adfærd og præstation 

 

Viden der søger at kategorisere, 
klassificere og sortere subjektet 
samt hvilke faglige og pædagogiske 
tiltag anvendes. Hvilke stimuli inci-
tamenter anvendes og hvordan?

Viden om synliggørelse af kroppe 
samt synliggørelse af elevernes 
præstationer

Viden om sprog og adfærd. 

Måder hvorpå de fysiske omgi-
velser, skolen og indretningen af 
klasselokalet kommer til udtryk

 

Subjektet konstitueres ud fra 
binære systemer såsom god/ 
dårlig og bestået/ikke-bestået

Disciplinær internalisering.
Subjektet bliver selvovervågende, 
selvkontrollerende, og dermed 
føjelig og lydig

Biopolitik 
Teknikker og mekanismer der 
muliggør administration af elev 
populationens biologiske processer 
og dermed minimerer patolo-
gier indenfor elev populationen. 
Observation og undersøgelse af 
forplantning, fødsler, dødelighed, 
sundhed og levetid. Det er teknik-
ker såsom statistik, demografi og 
andre epistemologiske mekanismer 
 

Viden om elev populationens 
livsprocesser 

Viden der definerer populationen 
ud fra liv, død, sundhed, sygdom 
og forplantning  

Subjektet bliver til et levende  
væsen med et socialt liv. Subjek-
tiveringen sker gennem ændring  
af livsprocesser 

Pastoral magt
Teknikker og mekanismer der 
leverer bekendelse om subjektet. 
Fortrolighedsrelationen mellem 
den, der bekender, og den, der 
bekendes til 

 

Viden om teknikker for bekendel-
se, selvbeherskelse, selvransagelse 
og omsorg. Det er viden om indi-
videts inderste tanker, følelser og 
forestillinger  

Det bekendende, selvbehersken-
de eller selvransagende subjekt, 
som søger i sig selv efter den 
indre sandhed. Selvforbedring 
og selvhelbredelse gennem viden 
(sandhed) om sig selv

Styring og governmentality
Teknikker der styrer gennem  
frihed deler sig i henholdsvis 
styring (’conduct’) og selvstyring 
(’conduct of conduct’)

Styring  
Teknikker og mekanismer 
hvor andre handler på subjektet. 
Handlinger der strukturerer mulig-
hedsrummet for subjektet

Selvstyring
Teknikker og mekanismer der 
konstruerer subjektet via instal-
lering af selvdisciplinerende- eller 
selvstyrings principper

Det selvstyrende, selvansvarlige  
og selvlærende subjekt 

 Viden og træning i refleksive 
processer, selvstyringsteknikker. 
Indlæring af faglige, psykologiske 
og almendannende kompetencer. 
Træning i egne læringsmuligheder

Viden om hvordan subjektet 
handler på sig selv i forhold til 
læring og tager ansvar for sin egen 
læringssituation  

Etisk og politisk dannelse af 
selvet. Det selvstyrende, selvan-
svarlige og selvlærende subjekt, 
som påtager sig ansvaret for 
undervisning, og uddannelse

Tabel 1: Det analytiske greb
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Noter
1 Foucaults fokus på subjektet er inspireret af Althusser. Både Althusser og Foucault forsøger at begribe 
de relationelle forudsætninger for subjektivitet. Dog på forskellig vis. Althusser anvender ideologi til at 
begribe subjektets forestillinger (se Beck 2006). 
2 Det kan altid diskuteres om termen ’magt’ i grunden er velvalgt. Begreber som magt, kontrol og ind-
flydelse bruges meget forskelligt af diverse teoretikere. Det nogle kalder magt er indflydelse eller kontrol 
hos andre (se eksempelvis Frølund Thomsen 2000). Post-strukturalisterne og herunder Foucault mener, 
at magt ikke kan begrænses. Andre teoretikere som Steven Lukes (1941-) og Jürgen Habermas (1929-) 
mener, at magt kan begrænses. Lukes (1974) sætter lighedstegn mellem magt og tvang, og dermed er 
magt det modsatte af frihed. Lukes sondring mellem magt og frihed deles af Habermas, hvor magt ek-
sempelvis kan destruere den herredømmefri dialog og undergraver derved den demokratiske præmis 
(Habermas 1984). Denne sondring mellem magt og frihed strider mod Foucaults opfattelse af magt, 
som ligger til grund for dette kapitels magttilgang. Det kaldes magt i denne afhandling for netop at vise, 
at magt ikke nødvendigvis er det samme som tvang, dominans, manipulation eller kontrol. 
3 Som nævnt i kapitel 1, diskuteres praksis i næste kapitel. Kort fortalt henviser praksis til de steder i 
empirien, hvor regler, ritualer og rutiner defineres, og dermed giver indblik i, hvordan subjektet sub-
jektiveres.
4 Denne sondring mellem magt og tvang deler Foucault med Luhmann (Borch 2006: 390). 
5 Foucaults hvordan-spørgsmål er i et direkte modsætningsforhold til ontologiens hvad-spørgsmål og 
metafysikkens hvorfor-spørgsmål (Thorup Larsen 2006: 370). 
6 Ordet pan-optisk er græsk og betyder alt-seende. Ordet henviser også til Jeremy Benthams oprindelige 
panoptikon, et fængselsdesign, der giver mulighed for en konstant overvågning af fangernes aktiviteter 
(Foucault 2002: 217).
7 Foucault er ikke den eneste, som har arbejdet med begrebet biopolitik. Michael Hardt, Antonio Negri 
og Giogio Agamben (1942-) er inspireret af koblingen mellem liv og politik. Derudover har Antonio 
Giddens og Nikolas Rose ligeledes arbejdet med denne kobling i begrebet livspolitik, som er nært be-
slægtet med biopolitik. 
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Kapitel	4 
Praksis,	transformation	og	problematisering	
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Det metodiske greb
I dette kapitel diskuteres og fremlægges afhandlingens metodiske begreber og empiri. 
Til dette kapitel stilles derfor følgende spørgsmål: 

Hvordan	kan	metodebegreber	og	empiri	konstrueres,	så	de	kan	danne	grundlag	for	
en	analyse	af	subjektiveringsstrategien	af	eleven	i	barneskolen	fra	1822	til	2010?

For at besvare spørgsmålet, er kapitlet inddelt i to sektioner. I den første sektion diskute-
res afhandlingens metodiske begreber og overvejelser. Her diskuteres blandt andet pro-
blematiseringsbegrebet, praksis og subjektiveringsstrategi, afgrænsning af analysen og 
begivenhedsskabelse. Det afsluttes med en diskussion af videnskab i relation til denne 
form for analyse. I den anden sektion diskuteres og fremlægges afhandlingens data-
kilder. Sektionen begynder med de tekster, der anvendes i analysen og forsætter med 
overvejelser om interviewene. Derefter fremlægges de praktiske valg, jeg har foretaget 
i arbejdet med afhandlingen, samt hvordan jeg har arbejdet med empirien. Kapitlet af-
rundes med en tabel, hvor begreberne fra det foregående kapitel forenes med begre-
berne i dette kapitel. 

Jeg bruger Foucault på samme måde, som han brugte Nietzsche. Foucault sagde om 
genealogien, at det står enhver frit for: ”[…] to use it, to deform it, to make it groan  
and protest” (Foucault 1980b: 54). Selvom jeg tager udgangspunkt i Foucaults fortolk-
ning af genealogi, så adopterer jeg ikke metoden fuldt ud men bidrager med min egen 
læsning. 
 
Valget faldt på genealogi, fordi jeg vil skrive om subjektiveringens historie i barne-
skolen. Jeg fokuserer på historiske måder, hvorpå subjektet er blevet subjektiveret. De 
historiske måder sammenfattes i subjektiveringsstrategier, som danner fundament for 
en kritik af nutidens subjektiveringsstrategi. Genealogien genererer en form for kritik, 
der er funderet i empirien og historien, hvilket gør dens udsagnskraft konkret og par-
tikulær. Selve tilgangen til analyseobjektet får forskeren til at tænke i magt, og hvordan 
magten udøves i subjektiveringen. Det opfatter jeg som en styrke ved tilgangen. Med 
andre ord forstår jeg genealogien som en tilskyndelse til at tænke videre. Dermed opfat-
ter jeg ikke genealogien som en ’klar-til-brug’ metode. 

Genealogien om subjektiveringsstrategien af subjektet er således en kritisk tilgang, der 
konkretiseres ved at fremvise de forskellige historiske måder, subjektet er blevet sub-
jektiveret fra 1822 og frem til 2010. Fokus rettes mod de steder, hvor fornuften skifter 
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karakter. Ved at fokusere på transformationer er det muligt at vise slægtskab mellem de 
forskellige praksisser.

Problematisering af subjektiveringen 
I afhandlingen analyseres forskellige historiske måder at subjektivere på i barneskolen. 
I den proces er hvad og hvordan nutiden problematiseres retningsgivende og strukture-
rende for analysen (Rabinow & Dreyfus 1983, Castel 1994, Villadsen 2002, Triantafillou 
2005).1 

Det rejser spørgsmålet om, hvad det vil sige at problematisere? Den måde jeg anvender 
problematisering er at stille spørgsmål til subjektiveringen i dag. Jeg stiller spørgsmål 
ved den nutidige politiske styringsrationalitet. Det er den viden, der er genereret om 
eleven og folkeskolen, der problematiseres. Dermed stilles der spørgsmål ved subjekti-
veringsstrategien af eleven gennem den måde, magt eller ’conduct of conduct’ anven-
des på i folkeskolen.2 Problematiseringsbegrebet refererer til historisk betingede måder, 
hvorpå vi som mennesker har været en del af andre sandhedsregimer, andre objektive-
ringsmåder og i det hele taget andre subjektiveringsstrategier (Burchell 1996: 31). 

Problematiseringen foregår indenfor en strategisk relation af tematikker. Det er inden-
for denne relation, stridigheden foregår om, hvordan der skal problematiseres. Som 
eksempel kan nævnes en strategisk relation mellem frihed og humanisme (se kapitel 7), 
og det er så indenfor denne relation, problematiseringen tematiseres. 

Analysens afsæt er problematisering af subjektiveringen i barneskolen. Det som pro-
blematiseres er undervisningen og de erkendelsesformer, objekter, mål og midler samt 
diverse praksisser, som subjektiveringen er informeret af. Problematiseringen tager ud-
gangspunkt i den nutidige subjektiveringsstrategi. Siden årtusindeskiftet er der indført 
nye teknologier og teknikker i forbindelse med den ny folkeskolelov fra 2006. Der er 
eksempelvis indført nationale test, Fælles Mål, skriftlige elevplaner. Disse tiltag frem-
maner bestemte kapaciteter hos subjektet, hvilket er med til at forme og skabe subjektet 
på en helt specifik måde. 

Problematisering – en konkret kritik 
Analysen går tilbage til den indbyrdes undervisning, og når fortid og nutid inddrages 
i samme analyse, stiller det krav til formålet med at inddrage fortiden. Ved at proble-
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matisere subjektiveringen i et historisk lys åbnes der op for nye alternative og konkrete 
måder for, hvordan subjektiveringen ellers kunne foregå. Analysen af tidligere subjekti-
veringsstrategier tjener to kritiske formål: 

1.  Fortiden medtages for at anskueliggøre, at intet i subjektiveringen er fundamen-
talt, oprindeligt eller endegyldigt (Foucault 2001: 52; Foucault 1983a: 86f). Nær-
værende analyse undersøger subjektet som noget, der har forandret sig over tid. 
Ud fra den betragtning er subjektet ikke ’bare’ et subjekt, men informeret af en 
bestemt strategi.

2.  Dernæst bidrager analysen af fortiden med konkrete analytiske pointer, der kan 
sammenholdes med nutidens subjektivering, som giver ’ammunition’ til at kriti-
sere samt problematisere nutidens sandhedsregime og dets stærke tro på PISA-
viden, test og evaluering. 

Problematiseringen går tilbage til den indbyrdes undervisning, da denne undervis-
ningsteknik er genealogisk relevant og interessant i bestræbelserne på at hente viden til 
at destabilisere den nutidige subjektiveringsstrategi. Det skal tilføjes, at problematisere 
historiske subjektiveringsstrategier ikke betyder, at analysen er problemløsende. Jeg vil 
ikke pege på en subjektiveringsstrategi, som er bedre eller mere frigørende end andre 
strategier. Det ligger udenfor denne tilgangs rækkevidde, og er heller ikke mit ærinde. 
I stedet udlægges det historiske terræn for, hvordan subjektiveringen er foregået, som 
kan drages ind i en nutidig diskussion.3 Den kritik adskiller sig fra ideologkritik ved 
ikke at tilbyde frigørelse, Foucault skriver det meget rammende i ”Questions of Method”:

”Critique doesn’t have to be the premise of a deduction which concludes: this then is what 
needs to be done. It should be an instrument for those who fight, those who resist and re-
fuse what is. Its use should be in processes of conflict and confrontation, essays in refusal. 
It doesn’t have to lay down the law for the law.” (Foucault 1991a: 84). 

Jeg vil kalde afhandlingens kritik en historisk-transcendental kritik af nutidens sub-
jektivering af eleven i folkeskolen. Med det menes en form for kritik, der inddrager 
fortidens subjektivering for at problematisere nutidens subjektivering. Kritikken leverer 
”indsigt i fænomenernes historicitet og tilblivelsesprocesser” samt de magtrelationer, ”der 
uddestilleres igennem denne proces” (Christensen 2008: 19). Der åbnes op for, hvordan 
fornuften har indvirket på subjektiveringen gennem historien – og det giver indsigt i det 
moderne menneske. Problematiseringen er styrende for analysens afsæt, og er dermed 
et metodisk afgrænsningsredskab for samtlige analysekapitler.
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Praksis og subjektiveringsstrategi 
Når forskningsspørgsmålet er formuleret forholdsvis bredt, er der risiko for, at analysen 
taber præcision og retning, og at der i stedet afdækkes overfladiskheder og selvfølgelig-
heder – specielt når analyseperioden er lang, som det er tilfældet her. Dette er løst ved 
at præcisere, hvad der fokuseres på. 

For at konkretisere analysen studeres de praksisser, der har betydning for subjektiverin-
gen. Praksis er central i læsningen af genealogi. Genealogien er ikke ’blot’ en diskurs-
analyse, hvis der med diskursanalyse forstås en analyse, som udelukkende fokuserer på 
sproglige enheder og semantikker. Derimod rettes det kritiske blik mod ”de historiske 
betingelser for vores væren” mod den måde, vi formes og skabes af andre og af os selv 
(Triantafillou 2005: 13). Analysen bevæger sig ikke blot på det epistemologiske niveau 
– som diskursanalyse, men også på det ontologiske niveau – hvordan vores væren er et 
udtryk af historiske praksisser.4 
 
Som vist i sidste kapitel, eksisterer der ikke et stiftende subjekt. Tværtimod konstitu-
eres subjektet gennem praksisser, hvor teknologier, teknikker og vidensformer kommer 
i spil i subjektiveringen. Inddragelsen af vidensformer i konstitueringen af subjektet 
har medført kritik af Foucaults analyser. Bourdieu mente, at Foucault reducerede sam-
fundsvidenskaberne til ”inferiøre vidensformer” (Bourdieu 2005: 162). I Bourdieus uni-
vers anvendte Foucault samfundsvidenskaberne til at underminere samfundsvidenska-
berne (ibid.: 164). Denne kritik er i min optik ikke helt korrekt, da Foucaults intention 
ikke er at underminere samfundsvidenskaberne, men blot at påvise deres rolle i forhold 
til magt og subjektiveringen. 

Fokus rettes mod beskrivelsen af den konkrete handling i udførelsen af subjektiverin-
gen, netop for at analysere, hvordan magt anvendes. Praksis kendetegnes ved et særligt 
niveau, der adskiller det fra eksempelvis ideologi. I forelæsningsrapporten, ”Viljen til 
viden. Seksualitetens historie 1” siger Foucault, at praksis kendetegnes ved et særligt ni-
veau som muliggør at analysere vidensformen indlejret i praksissen (Foucault 2001: 51), 
hvilket leder frem til følgende definition af praksis: 

“[…] practices being understood here as places where what is said and what is done, rules 
imposed and reasons given, the planned and the taken for granted meet and interconnect.” 
(Foucault 1991a: 75). 

Praksis legemliggør sig som en samling handlinger forstået som, hvad der bliver sagt, og 
hvilke regler, normer og principper der handles efter. 
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Forskellen mellem det der bliver sagt, samt hvilke regler, normer og rutiner der til-
lægges værdi, er hvad der adskiller praksisser fra hinanden. Citatet markerer også for-
skellen mellem Foucaults anvendelse af begrebet praksis og Bourdieus anvendelse. Hos 
Bourdieu er praksis lig menneskelig handling (Bourdieu 1977: 1-30). 

Praksis er informeret af politiske styringsrationaliteter, da regler, normer og principper 
henviser til bestemte tankemåder og kalkuler om, hvad og hvordan der skal styres (Tri-
antafillou 2005: 13). For at genopfriske kernepunkterne i politiske styringsrationaliteter 
i foregående kapitel, så indeholder det både et moralsk aspekt (styringens målsætning), 
et epistemologisk aspekt (hvordan anskues subjektet i barneskole) samt et sprogligt 
aspekt (hvordan italesættes subjektet). Politiske styringsrationaliteter er sammenvævet 
med praksisser. Der skal med andre ord være en praksis for, at der kan være tale om 
politiske styringsrationaliteter. 

Hvilke praksisser analyseres? 
Ligesom tilfældet er med mange konkrete samfundsvidenskabelige analyser, er nær-
værende analyse også selektiv i udvælgelsen af praksisser. Det rejser spørgsmålet om, 
hvilke selektive kriterier der ligger til grund for udvælgelsen af praksisser? De praksis-
ser, som udvælges i analysen, understøtter forskningsspørgsmålet om, hvordan magt 
anvendes til at skabe eleven, og dermed også strategien med at problematisere den 
måde, subjektiveringen foregår på i dag. Det er praksisser, som indeholder discipline-
ring, biopolitik, pastoral magt eller (selv)styring. 

Arbejdet med at konstruere en subjektiveringsstrategi begynder ved praksisser, og de 
analyseres i relation til, hvilke magtteknologier, teknikker og vidensformer de indehol-
der, samt hvordan de influerer på henholdsvis:

•	 Undervisning	
•	 Fag
•	 Relationen	mellem	lærer	og	elev	
•	 Arkitektur	og	indretning	af	skolen

Analysegenstandene er alle kendetegnet ved, at de foregår i barneskolen samtidig med, 
at de er en del af samfundets tankemåder og kalkuler på et givent tidspunkt. I det føl-
gende diskuteres, hvorfor de netop er udvalgt til at udgøre fundamentet i subjektive-
ringsstrategien. 

PHD C.Drejer nr71-2012.indd   80 22/10/12   13.58



 Claus Drejer:  Elev og magt 81

Praksis er central i analysen, og hver subjektiveringsstrategi er ofte informeret af 
flere praksisser. Det skal nævnes, at én af praksisserne i hver subjektiveringsstrategi 
altid er om undervisningsteknikker. Dette valg er foretaget for at give indblik i den  
pågældende subjektiveringsstrategis undervisning. Undervisning kan organiseres ud 
fra forskellige principper, som hver især tilstræber, at subjektet skal lære bestemte 
arbejdsteknikker samt erhverve bestemte kompetencer. Som eksempel på forskel-
lige undervisningsteknikker kan nævnes individuel undervisning, tværfaglig, klasse  
eller gruppeundervisning, problembaseret læring og case undervisning. Dels indehol-
der det et element om læreren i selve undervisningen, og dels om lærerens autoritet 
overfor eleverne. Det rejser interessante spørgsmål om opdragelse og disciplinering  
af eleven. 

Fagene optager en stor del af tiden i barneskolen, og det er oftest sådan, at det er i 
fagene, at en stor del af subjektiveringen foregår, netop fordi fagene fylder meget. I ana-
lysen studeres et udpluk af de fag, hvor der sker forandringer i forhold til sidste sub-
jektiveringsstrategi. I analysen af fagene prioriteres, hvordan udvalgte fag udvikler sig, 
og hvad der skal læres. De pædagogiske og faglige rationaliteter i subjektiveringen har 
en afsmittende effekt på indholdet af et fag. Vægten i et fag kan for eksempel lægges på 
elevens tilegnelse af kundskaber, løsning af problemer eller sansningen. Fagets indhold 
samt hvordan indholdet vægtes har indflydelse på formningen af subjektet. De fag der 
optræder i analysen, er udvalgt, fordi de er under forandring. Forandringer som kan 
være med til at understrege, hvordan subjektiveringen er foregået i en given strategi. 
Derfor er det ikke nødvendigvis de samme fag, der optræder i hver subjektiverings-
strategi. Dog optræder ’dansk’ i alle strategier. ’Dansk’ eller læsning og skrivning har 
altid haft en central plads i barneskolens fagrække. Det er et fag, der har haft mange 
timer - specielt efter 1899. 

Relationen mellem lærer og elev og herunder lærerens arbejde er ligeledes central i 
subjektiveringsstrategien. Hvordan læreren gør sit arbejde, samt hvilke teknikker der 
lægges vægt på i dette arbejde, giver viden om, hvordan der handles på eleven, og hvor-
dan eleven handler på sig selv. I afsnittet diskuteres hvordan forskellige teknologier, 
teknikker og vidensformer påvirker relationen. Afsnitter leder frem til hvilken form for 
relation der er gældende mellem lærer og elev. 

Det fysiske miljø er ligeledes væsentligt i konstruktionen af en subjektiveringsstrategi. I 
et interview udtrykker Foucault det meget præcist: 
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“I think it is somewhat arbitrary to try to dissociate the effective practice of freedom by 
people, the practice of social relations, and the spatial distributions in which they find 
themselves. If they are separated they become impossible to understand. Each can only be 
understood through the other.” (Foucault 1989: 340). 

De fysiske omgivelser som skolen og indretningen af klasselokalet har en afgørende be-
tydning i subjektiveringen. Selve undervisningsprocessen påvirkes af rummet og giver 
muligheder eller begrænsninger for, hvilken undervisningsteknik der anvendes. Byg-
geriet af skoler er præget af skiftende tiders strømninger og afspejler tillige ændringer 
i synet på eleven, ændringer i opfattelsen af undervisningen samt mere generelt sam-
fundets holdninger til skolen. I Forordet til ”Skolen finder sted” af Inge Mette Kirkeby 
(2006: 9) skriver hun, at de fysiske omgivelser bliver vigtigere, fordi børnene tilbringer 
flere timer i skolen. Arkitektur og indretning er med andre ord en væsentlig ingrediens 
i subjektiveringsstrategien. 

Ovenstående bidrager til en alsidig analyse af subjektiveringsstrategien i barneskolen. 
Jeg kunne også finde andre analysegenstande, som kunne have interesse for subjekti-
veringsstrategien. Et eksempel kunne være relationen mellem skole og hjem, og hvor-
dan den har udviklet sig, samt hvilken indflydelse det har haft på subjektiveringen.5 Jeg 
medtager ikke relationen mellem skole og hjem, fordi den ikke kun giver information 
om subjektiveringen i barneskolen, men også om relationen mellem barn og forældre. 

En effektiv subjektiveringsstrategianalyse
Denne analyse, som henter inspiration i Foucaults forståelse af genealogi, kendeteg-
nes ved at fokusere på nogle selektive praksisser med henblik på at fremstille den mest 
effektive historie af subjektiveringsstrategien. Begrebet effektiv henviser til analysens 
begyndelsestidspunkt, i forhold til at problematisere nutidens subjektiveringsstrategi. 

Genealogien giver ingen entydige retningslinjer for, hvor langt forskeren skal tilbage 
i historien for at skrive den mest effektive historie. Foucault selv gav ingen metodiske 
retningslinjer, for hvor langt han selv gik tilbage i tiden i bestræbelserne på at skrive den 
effektive historie. Analysen i ”Viljen til viden. Seksualitetens historie 1” er cirka 2500 år 
lang, mens den i ”Overvågning og straf” er cirka 350 år lang. Det er analyseobjektet, som 
bestemmer hvor langt forskeren skal tilbage i tiden for at skrive den effektive historie. 
Det er med andre ord et selekteringsprincip, baseret på, hvad der problematiseres og 
hvordan det problematiseres. I dette tilfælde vil det sige, at det er problematiseringen af 
praksisser, der afgør, hvor langt jeg går tilbage i tiden. 
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Ud fra ovennævnte overvejelser begynder analysen med den indbyrdes undervisning, 
som blev indført ved lov i 1822. Den indbyrdes undervisning er interessant, da teknik-
kerne i undervisningsteknikken er let genkendelige – set ud fra nutidens perspektiv. 
Trods det at teknikkerne er let genkendelige, så er der samtidig noget ’fremmed’ over 
teknikkerne, som kan være med til at sætte nutiden i et andet lys. Dette ’snit’ foretages 
til trods for, at anordningerne for almue-skolevæsenet kom i 1814. Det var 1814-anord-
ningerne som indførte undervisningspligten, og derfor påbegyndes en del analyser om 
skolen netop i 1814 (se eksempelvis Kampmann et. al. 1989). Dog vil jeg også inddrage 
anordningerne for almue-skolevæsenet og tiden omkring vedtagelsen af anordningerne 
for at diskutere politiske styringsrationaliteter. Årsagen til, at analysen ikke går længere 
tilbage i tiden, og for eksempel medtager de Lutherske Kirkeskoler, klipskoler eller pri-
vate pogeskoler, skal findes i den kendsgerning, at disse skoler var mangfoldige i, hvor-
dan og hvem de underviste (se eksempelvis Larsen 1984a). Undervisning i 1700-tallet 
var meget opdelt på forskellige skoletyper, og set ud fra min problematisering har den 
tid mindre betydning for at forstå og problematisere subjektiveringen i dag. Der var in-
gen undervisningspligt, og derfor var det kun et fåtal af eleverne, der blev subjektiveret 
i skoleregi, og dernæst betød antallet af forskellige skoler en mangfoldighed af subjekti-
verende praksisser, som ligger uden for denne afhandlings formåen. Undervisning var i 
mange tilfælde forbeholdt et lille velbjærget mindretal. 

Selvom analysens begyndelsespunkt er sat til 1822, er det ikke ensbetydende med, at 
tidspunktet markerer en hermetisk lukning af tiden før 1822. Som skrevet ovenover 
medtages 1814-anordningerne, men det kan sagtens tænkes at de vidensformer som 
forskellige praksisser er informeret af i subjektiveringsstrategien kan dateres tilbage til 
tiden før 1822. I disse tilfælde vil analysen gå tilbage og medtage disse vidensformer i 
analysen. 

Analysens ambition er, som skrevet tidligere, at rokke ved nutidens subjektivering. For 
at stille spørgsmål ved nutidens subjektivering på en effektiv måde kræver det, at forti-
den kun absorberes og fordøjes på en sådan måde, at fortiden fremstår som et alternativ. 
Subjektiveringsstrategi er et begreb, som netop kumulerer fortiden i samlinger ud fra de 
anvendte teknologier, teknikker og vidensformer. På den vis er analysen i stand til på en 
effektiv måde at nuancere samt problematisere nutidens subjektivering. 

Subjektiveringsstrategiens institutionelle ramme
Jeg skal analysere subjektiveringsstrategien i barneskolen, og det stiller også krav til den 
institutionelle afgrænsning. I det følgende vil jeg afgrænse analysen i forhold til insti-
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tutionelle forhold samt undervisningspligten. Foucault (1983: 222) mente, at magtrela-
tioner i institutioner kunne være genstand for analyse. Men det krævede en omhyggelig 
definition af institutionen: 

”One can analyze such [power] relationships, or rather I should say that it is perfectly 
legitimate to do so, by focusing on carefully defined institutions.” (ibid. – min understreg-
ning). 

Der skal være en klar afgrænsning af barneskolen. Barneskolen har ændret institutionel 
karakter ad flere omgange over de sidste 200 år, og det gælder også undervisningsplig-
ten. Disse forandringer har indvirkning på subjektiveringen. Derfor er det på sin plads 
med en nøjere definition af, hvad der helt præcist er de institutionelle rammer. 

Det nuværende navn, folkeskole, blev vedtaget i 1899. Før den tid hed skolen borger- og 
almueskolen. I perioden fra 1814 og til 1899 er det altså undervisningen i borger- og al-
mueskolen, der er genstand for analysen. Det skal tilføjes, at jeg her ikke skelner mellem 
borger- og almueskolen på landet og i købstæderne. Jeg vil generelt ikke sondre mellem 
landsbyskoler og byskoler i analysen. 

I en afhandling som denne er der en del andre skoletyper, som kunne være interessante 
at analysere, men som jeg har afgrænset mig fra. Realskolen blev oprettet i 1814 og ned-
lagt i 1975 og er således en skole, der har eksisteret i en stor del af analyseperioden. Jeg 
medtager ikke realskolen, fordi den ikke er omfattet af undervisningspligten. Dog vil 
der i analysen være henvisninger til realskolen, men kun i det omfang det kan tjene som 
afklaring. Mellemskolen blev oprettet i 1903, og i 1937 kom den eksamensfri mellem-
skole. Begge mellemskoletyper blev nedlagt med folkeskoleloven af 1958 (LBK nr. 220, 
1958). Ligesom med realskolen, så medtages begge mellemskoletyper kun i begrænset 
omfang. 

I dag er undervisningspligten 10 år, den blev ændret i 2008 (Lov nr. 369, 2008). Under-
visningspligten blev også ændret i 1972, hvor den blev hævet til 9 år således at skolegan-
gen begyndte i 1. og kunne slutte efter 9. klasse (Lov nr. 121, 1972). Før 1972 var under-
visningspligten 7 år. Undervisningspligten ændrer sig over tid, og eleverne bliver ældre, 
jo nærmere vi kommer nutiden. Det giver ligeledes overvejelser om de udvidelser, som 
undervisningspligten har gennemløbet over årene, og hvordan det påvirker praksis-
serne. Udvidelsen af undervisningspligten har naturligvis haft indflydelse på, hvilke 
magtteknologier, teknikker og vidensformer der er blevet anvendt i subjektiveringen. 
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Det kan for eksempel tænkes, at udvidelsen af undervisningspligten har haft indflydelse 
på relationen mellem lærer og elev. Det kan ligeledes tænkes, at udvidelsen af undervis-
ningspligten har haft indflydelse på, hvordan undervisningen tilrettelægges og organi-
seres. Disse punkter har selvfølgelig været en del af mine overvejelser i afgrænsningen 
af analysen. Selvom undervisningspligten gradvist er blevet udvidet, har børn fra 7 år og 
til konfirmationsalderen været en del af barneskolen. Eftersom undervisningspligten er 
blevet udvidet gradvist og med et enkelt år ad gangen, er det min opfattelse, at det ikke 
har haft den store indvirkning på praksisserne eller udtrykket i analysen. 
 
I analysen fokuseres der på subjektiveringsstrategier siden 1822 i barneskolen. Det vil 
sige, at analysen både diskuterer subjektiveringsstrategier i folkeskolen og borger- og 
almueskolen. Subjektiveringen i andre skoleformer såsom realskolen og mellemskolen 
medtages i det omfang, en praksis kan uddybes. Afgræsningen følger undervisnings-
pligten. 
 
At skabe begivenheder i subjektiveringen 
Arbejdsprocessen med analysen handler om at overeksponere hidtil oversete, blegnede 
eller glemte praksisser samt analysere nye og alternative forbindelser mellem handlin-
ger og vidensformer (Triantafillou 2005: 16). Den relation, som skabes, analyseres på 
baggrund af teknologi, teknik, vidensform, politiske styringsrationaliteter, som samles i 
en subjektiveringsstrategi. Der er altså tale om at analysere en mangfoldighed af forbin-
delseslinjer mellem praksis, teknikker og viden. 

Dette arbejde er afhængigt af spørgsmålene der stilles til det empiriske materiale, og 
denne form for analyse stiller ’hvordan-spørgsmål’ for netop at belyse sandhedseffekter 
(Burchell 1996: 32). Begivenhedsskabelse går ud på at kortlægge procedurer og ritualer, 
som anvendes i barneskolen. Det kan eksempelvis være undervisningsteknikker. For 
at klarlægge dette, arbejdes der ud fra en tilgang, der benævnes ”causal multiplication” 
(Foucault 1991a: 76). Arbejdet med causal multiplication følger to betingelser: 

1.  De praksisser, som indgår i subjektiveringsstrategien, skal synliggøres. Teknikker 
og vidensformer, som praksisserne er informeret af, skal trækkes frem og beskri-
ves netop for at vise, at det ikke er nødvendigt at anvende dem. 

2.  Begivenhedsskabelse henviser til, at jeg (gen)skaber forbindelserne mellem sub-
jektiveringen og viden. Det betyder, at strategier, blokeringer og magtspil skal 
optrævles, så det der fremstår som en selvfølgelighed og nødvendighed, ja som 
noget universelt, udfordres (ibid.). 
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Arbejdet med at skabe begivenheder ud fra et historisk perspektiv på subjektiverings-
strategier er ikke ensbetydende med, at praksis, teknikker og mekanismer føres tilbage i 
historien, til de rammer det samme oprindelsespunkt (Foucault 2001: 57-82). 

Fokus rettes mod subjektiveringen, som (gen)skaber informerede forbindelser, hvilket 
har den praktiske konsekvens, at det nogle gange er påkrævet at søge andre steder end 
barneskolen for at kunne (gen)skabe en bestemt begivenhed. Det leder frem til det, som 
Foucault (1991a: 77) benævner polymorfisme. Denne ned-gearingsoperation har som 
ambition at dissekere begivenheden. Polymorf-operationen følger nedenstående trin:

1.  Fokus er på subjektiveringen, men de anvendte teknikker kan i visse tilfælde vise 
sig at komme udenfor skolens mure. Det gælder om at (gen)skabe relationen 
mellem praksis i barneskolen og teknikker, viden og politiske styringsrationali-
teter. Som et tænkt eksempel kan nævnes pædagogiske praksisser i barneskolen, 
psy-teknologier og nye arbejdsdelingsmetoder. 

2.  En polymorfisme af relationer beskriver forbindelsen mellem strategier, taktik-
ker og teknikker. Et eksempel kan være en forbindelse mellem indførslen af en 
bestemt undervisningsteknik, som skal give eleven bestemte færdigheder og 
kundskaber, som reaktion på én bestemt situation, for eksempel dårlige PISA-
resultater. 

3.  Det sidste punkt omhandler domæner af referencer. Det gælder om at stille nye 
alternative spørgsmål til subjektiveringen. Det punkt er i mit tilfælde vigtigt, da 
barneskolen er et velstuderet objekt, og ved at stille alternative spørgsmål generes 
ny viden (ibid.). 

Begivenhedsskabelse af subjektiveringsstrategien multiplicerer forståelsen i endeløse 
profusioner, i stedet for at reducere forståelsen af praksisser. Det henviser til, at be-
givenhedsskabelsen kan føre mig til nye ukendte områder, som på forhånd ikke kan 
afgrænses, da jeg jo ikke har kendskab til praksissens sammensætning af teknikker og 
vidensformer (ibid.). En betydning som de involverede i analysen ikke har adgang til. 
Den genealogiske analyse tager udgangspunkt i en magtforståelse, som anskuer begi-
venhederne anderledes, end de opfattes af de involverede. 

I arbejdet med begivenhedsskabelse belyses relationen mellem elev og teknologier, tek-
nikker og vidensformer. Jeg har valgt at kalde denne relation for en subjektiverende 
relation, da jeg i analysen tydeliggør en relation, der giver viden om, hvordan eleven 
skabes og formes i barneskolen. De forbindelseslinjer der skabes og gøres synlige mel-
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lem for eksempel én teknik og bestemte egenskaber, som subjektet tildeles eller påfører 
sig selv, har som formål at forandre subjektet og skabe et andet og ’bedre’ subjekt. 

Transformation af subjektiveringsstrategien 
På samme måde som transformation i forståelser og værdier var centralt i Nietzsches 
arbejder, så var det også tilfældet med Foucaults genealogier over fængslet, seksualitet 
samt den psykiske syge. Fokusering på transformation er ligeledes central i nærværende 
afhandling, dog udfærdiger jeg min egen konkretisering af transformation. 

Disse transformationer kan ikke føres tilbage til én bestemt opdagelse eller til ét jom-
frueligt sted, hvor strategien eller praksissen udgår fra. Dog er det heller ikke tilfreds-
stillende at karakterisere en transformation som en global mentalitetsændring eller 
ændring af Folketingets sammensætning (Foucault 2001: 52). Transformationen af en 
subjektiveringsstrategi er ofte forbundet med modifikationer af praksisser. Modifikatio-
nen af subjektiveringsstrategien kendetegnes ved følgende transformationer:

•	 	Politiske	styringsrationaliteter	og	teknologier	transformeres.	Det	kan	for	eksem-
pel være, at det er andre felter, der problematiseres end tidligere, eller at proble-
matiseringen finder nye udtryk, begreber eller diskurser. Den strategiske relation 
forandres, og det kan eksempelvis komme til udtryk gennem ændring i målsæt-
ningen med styringen, eksempelvis fra sundhed til demokrati. Subjektet itale-
sættes på en anden måde end før. Derudover ændres ambitionen med, hvordan 
subjektet skal formes og skabes til fremtiden, det italesættes på en anden måde 
og der anvendes andre ord og begreber til at definere subjektet. Der sker med 
andre ord en ændring i politiske styringsrationaliteter, som er med til at trans-
formere subjektiveringsstrategien. 

•	 	Der	sker	ligeledes	forandringer	i	måden,	subjektet	undervises	på.	Forandringen	
manifesteres ved ændringer i undervisningsteknikker, denne forandring skal 
frembringe subjekter med andre evner og kendetegn end tidligere. 

•	 	Derudover	 gennemsættes	 andre	 praksisser	 i	 subjektiveringen:	 Praksisser	 som	 er	
forskellige fra de praksisser, der kendetegnede sidste subjektiveringsstrategi, og som 
har som ambition at transformere subjektet i en anden retning end førhen. Der 
sigtes efter at producere subjekter med andre evner og kendetegn end tidligere. 

Ovenstående punkter definerer transformationen i subjektiveringsstrategien af subjek-
tet. Når disse punkter er opfyldt, sker der et skift i måden, hvorpå subjektet formes 
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og skabes samt skaber sig selv. Transformationen af ovennævnte punkter sker sjældent 
samtidig, det er oftest en forandringsproces, der sker over en længere årrække – dog 
med undtagelse af den første transformation, da den var lovbestemt (den indbyrdes 
undervisning). Men generelt tager det tid, før transformationerne sætter sig igennem 
og en ændring af subjektiveringsstrategien kan registreres. Nedenstående figur illustre-
rer de forskellige brud i analysen, samt visualiserer, at brudene ikke sker samtidig i de 
forskellige praksisser. 

Figur 2: Kontinuitet og diskontinuitet i subjektiveringsstrategien 

Den måde de genealogiske principper anvendes på i nærværende afhandling er del-
vist inspireret af Kaspar Villadsen (2003) og Gerd Christensen (2008). Figuren læses 
fra venstre mod højre, hvilket markerer en forskel fra Christensen (2008), som skal 
læses modsat. Yderst til venstre ses ’praksis’ samt de analysegenstande, som er udvalgt 
til at analysere subjektiveringsstrategien. Dette markerer ligeledes en anden tilgang til 
genealogien i forhold til Christensen. Christensen (2008: 21f) har udvalgt skolelæring 
og praksislæring, som konstituerende for subjektiveringen af det pædagogiske subjekt. 
Øverst i figuren ses de seks subjektiveringsstrategier. Yderst til højre ses ’Problemati-
sering af subjektiveringsstrategien’. I figuren repræsenterer de lodrette og snoede blå 
punkterede linjer de transformationer, der sker i subjektiveringsstrategien. Punkterin-

Kontinuitet/diskontinuitet

Subjektiveringsstrategi

Problem
atisering af subjektiveringsstrategien

Praksis

Undervisning

Fag

Relation mellem
lærer og elev

Arkitektur
og indretning

Analyseretning 20101822

Den disciplinerede elev
(ca. 1880-1910)

Det myndiggjorte barn
(ca. 1960-1980)

Præstationseleven
(ca. 2003- frem)

Den objektiverede lærling
(1822-)

Den individuelle elev
(ca. 1920-1930)

Myndiggørelse til livslang
læring (ca. 1990erne)
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gen samt snoningen af linjerne markerer, at transformationen ikke nødvendigvis sker 
på samme tid i de forskellige analysegenstande. De vandrette røde linjer symboliserer 
analysegenstandenes mulige forløb. De illustrerer, at det at være elev skifter karakter i 
takt med, at praksisserne forandres. 

Analysen fokuserer på subjektiveringsstrategier og for at eksponere diskontinuiteten 
mellem de forskellige historiske måder at subjektivere på, anvendes dette greb. Forskel-
ligheden i praksisser, teknologier, teknikker, vidensformer og politiske styringsrationa-
liteter trækkes frem, og derved fremhæves transformationens særegne måde at subjek-
tivere på. Ved at fokusere på historiske subjektiveringsstrategier undgår jeg at afsøge 
terrænet for sandhedseffekter om eleven. I stedet fremvises forskellige subjektiverings-
strategier og dermed også forskellige sandhedseffekter. Den tilblivelsesfortælling som 
der fokuseres på i nærværende analyse, er formentlig blot én blandt mange. At knytte 
sandhedseffekter til subjektiveringsstrategi, har den konsekvens, at nærværende tilgang 
ikke mener, at der eksisterer en endegyldig sandhed om subjektiveringsstrategien. Når 
der sker en transformation i subjektiveringsstrategien, så transformeres sandheden li-
geledes. Denne tolkning af sandhed taler eksempelvis op i mod både Bourdieu og Ha-
bermas, som begge mener, at en universel og objektiv sandhed er en mulighed, og den 
skal tilstræbes. Dog er Bourdieu enig med Foucault i, at viden nødvendigvis må dekon-
strueres for at få indsigt i verden (Bourdieu & Wacquant 2001: 48). I analysen knyttes 
sandhed og dens effekter til den enkelte subjektiveringsstrategi og ikke til en universel 
og objektiv sandhed om subjektet. 

Årstallene, for hvornår transformationen sker, er angivet som omtrentlige, netop for at 
vise, at transformationen af en subjektiveringsstrategi ikke kan føres tilbage til én enkelt 
begivenhed. Det skal igen påpeges, at årstallene som markerer en transformation, ikke 
skal opfattes som hermetisk lukkede perioder. En praksis kan sagtens forsætte ind i 
næste periode. Inddelingen markerer, at der kommer andre praksisser til, som ændrer 
selve subjektiveringsstrategien. 

Analysen sigter på at anskueliggøre og fremstille subjektiveringens tilblivelse og frem-
vækst i et aftryk af ”herredømmeforholdets tilfældige spil” (Foucault 2001: 65). Det gæl-
der om at undersøge transformationer i subjektiveringsstrategien, netop for at:

”[…]afsøge tilfældene, de bittesmå afvigelser – eller tværtimod totale omvendinger – fejl-
tagelserne, fejlvurderingerne, fejlberegningerne, som har affødt det, som eksisterer og er 
gyldigt for os; det gælder om at finde roden til det, vi kender, og det, vi er.” (ibid.: 63). 
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For at finde frem til hvordan vi er blevet til dem, vi er, så skal analysen fokusere på, 
hvordan vi skabes gennem magtteknologier, teknikker og vidensformer. Dog går jeg 
en smule på kompromis med udfærdigelsen af genealogien som den fremstilles i ”Ni-
etzsche – genealogien, historien”. Som beskrevet i artiklen skal søgningen tage udgangs-
punkt i nutiden. Et princip jeg følger, men på en lidt anden måde end for eksempel 
Gerd Christensen (2008: 23), som ikke følger et historisk kronologisk spor. Selve analy-
sen fremstilles historisk kronologisk, så forskellige historiske subjektiveringsstrategier 
skaber fundament for kritik af nutiden. Analysen fremstilles kronologisk og ikke ge-
nealogisk, som der ellers er tradition for. At fremstille subjektiveringsstrategihistorien 
kronologisk giver indblik i strategier om, hvordan eleven er blevet subjektiveret på et 
givent tidspunkt i historien. 

Nærværende tilgang giver ingen policy anbefalinger til, hvordan subjektiveringen skal 
foregå. Stefan Hermann (2007) forsøger i sin governmentality analyse af folkeskolen 
1950-2006 at relancere oplysningen som en policy anbefaling. Oplysning skal ifølge Ste-
fan Hermann være en hjørnesten i uddannelsespolitikken for folkeskolen. Jeg vil ikke i 
nærværende analyse opstille policy anbefalinger, fordi det ikke er min opgave at vægte, 
hvad der er korrekt policy, og hvad der ikke er. Formålet med denne analyse er at tegne 
et billede af magt, viden og subjektivitet, og hvordan transformationer i subjektiverings-
strategien foregår.

Subjektiveringsstrategianalyse og det videnskabelige ideal
Jeg har fremlagt afhandlingens metodiske overvejelser, og afhandlingen skal leve op til 
videnskabelige krav. Derved trænger der sig et uundgåeligt spørgsmål på: Er dette vi-
denskab? Spørgsmålet er ofte blevet stillet, og har været stillet til marxismen, psykoana-
lyse og semiologi (Foucault 2003: 9). Disse vidensformer har det til fælles med denne 
afhandling, at ingen af dem leverer kausale forklaringer i deres respektive analyser. 

Hvorvidt en vidensform har status af videnskab eller ej er netop dét, som genealogien 
problematiserer og kritiserer. Genealogien søger netop ikke at bekendtgøre sandheden, 
men er snarere koncentreret om hvilke sandhedseffekter den skaber. Denne afhandling 
forsøger at belyse sandhedseffekter gennem ’hvordan-spørgsmål’. 

Om genealogi er videnskab? (Villadsen 2006: 102f) er et spørgsmål, som også kan stilles 
til denne afhandling, da den betjener sig af genealogiens metoder. Spørgsmålet bliver 
ikke mindre relevant, da Foucault i en forelæsning fra den 7. januar 1976 sagde: 
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”Genealogies are therefore not positivistic returns to a form of science that is more attentive 
or more accurate. Genealogies are quite specifically, antisciences” (Foucault 2003: 9 – min 
understregning). 

Spørgsmålet bliver endog mere relevant, da han i et interview udtaler, at hans arbejde 
kan betragtes som fiktioner; ”I am well aware that I have never written anything but fic-
tions.” (Foucault 1980c: 193) Det fik en del forskere til at drage forhastede konklusioner 
om videnskabeligheden i hans arbejder (Burchell 1996: 31). Hvis videnskab defineres 
som lineær årsagssammenhæng, hvor eksplanans fører til eksplanandum, hvilket bety-
der at der er tale om universelle love (eksempelvis i form af statistik), er denne afhand-
ling ikke videnskab.6 Denne afhandling forsøger ikke at levere årsagssammenhænge. 

Betyder det så at ’anything goes?’ Nej, det gør det ikke. Denne afhandling er trods alt ikke 
fritaget fra konventionelle videnskabelige krav om dokumentation og logisk konsistens. 
I analysen vil argumentationen kunne dokumenteres via litteraturhenvisningerne. Det 
er med andre ord ikke rent opspind, men derimod en fortolkning af virkeligheden, som 
selvfølgelig er valgt ud fra forskningsspørgsmål og den metodiske tilgang. Der er en 
logisk konsistens, som går fra forskningsspørgsmålet gennem arbejdsspørgsmål over 
opstillede analytiske begreber og metode, videre til analysen for til sidst at slutte med 
en konklusion. 

Videnskab bliver ofte forbundet med værdifrihed. Værdifrihed betyder, at forskningen 
ikke må underordnes eksisterende værdipositioner om, hvad der er godt, og hvad der 
er dårligt (Burchell 1996: 32). I modsætning til Habermas søger genealogien at undgå 
et moralsk grundlag for analysen (Triantafillou 2005: 21).7 Den forsøger heller ikke at 
forsvare en bestemt politik, som det er tilfældet hos Bourdieu (Bourdieu 2001). Det be-
tyder dog ikke, at forskeren er fuldstændig værdifri i sine analyser, eller at etik ikke spil-
ler en rolle i analysen (Burchell 1996: 32). Bourdieu løser ’problemet’ med forskerens 
værdifrihed ved, at forskeren skal objektivere sin position i forhold til forskningsfeltet, 
sin uddannelse og livsforløb i erkendelse af ikke at kunne være objektiv. Derfor skal 
forskerens værdier blotlægges (Mathiesen & Højbjerg 2003: 294).8 Jeg er dog ikke af den 
opfattelse, at mine valg tidligere i livet vil give læseren en nødvendig information om, 
hvorfor jeg har valgt at problematisere bestemte praksisser. 

Selvom nærværende analyse ikke har et moralsk grundlag, så har den et normativt grund-
lag. Som skrevet tidligere vil jeg ikke plædere for en bestemt praksis eller subjektiverings-
strategi. Det er i denne afhandlings interesse at vise, at subjektiveringen kan foregå ander-
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ledes end tilfældet er i dag. De vidensformer, som er indlejret i teknologier og teknikker, 
skal udfordres af alternative vidensformer i bestræbelserne på at klarlægge, hvordan vi er 
skabt som subjekter. Heri ligger en normativ dimension i den genealogiske tilgang, som 
sjældent beskrives. Det normative består i ambitionen om at blotlægge, hvordan vi er 
blevet skabt som mennesker gennem problematisering af udvalgte praksisser. 

Jeg giver Habermas ret i, at genealogien indeholder en form for krypto-normativisme. 
Med krypto-normativisme mener Habermas, at genealogien er begrundet i oplysnin-
gens principper i og med, at udgangspunktet for genealogien er spørgsmålet ’Hvad er 
oplysning?’. Habermas’ kritik er funderet i det synspunkt, at genealogien både trækker 
på Kant og Nietzsche (Habermas 1986: 105). Genealogien er bestemt normativ, når 
udgangspunktet er at problematisere vores måder at tænke og handle på, og hvordan 
magt udøves i subjektivering i barneskolen. Og denne tilgang til analysegenstanden er i 
sig selv normativ, da valget af praksisser ikke er tilfældigt valgt. 

Det er værd at bemærke i forbindelse med spørgsmålet om, genealogi er videnskab, 
at nærværende subjektiveringsstrategianalyse orienterer sig mod andre mål end den 
årsagsforklarende videnskab. Analysen orienterer sig mod betingelserne for at erkende, 
altså hvilke procedurer, ritualer, teknikker der på et givent tidspunkt producerer viden, 
som opnår status af sandhed i bestræbelserne på at tildele subjektet bestemte kapacite-
ter. Hvorimod traditionel naturvidenskab orienterer sig mod resultatet, det vil sige selve 
sandheden. Denne analyse forholder sig kritisk overfor al sandhed – også den videnska-
belige - ved at analysere ovenstående betingelser for sandhed og dens effekter. På den 
baggrund kan metoden også ses som et opgør med årsagsforklarende metoderegler i 
deres søgen efter videnskabelig sandhed. 

Jeg har fremlagt mine metodiske overvejelser. Jeg har diskuteret problematisering, prak-
sis, hvordan jeg skaber en effektiv analyse, den institutionelle afgrænsning af analysen, 
hvordan jeg skaber begivenheder i subjektiveringen, transformation af subjektiverings-
strategien og til sidst diskuterede jeg hvilket videnskabeligt ideal jeg stræber mod. I den 
næste sektion vil jeg, diskutere datakilder, samt hvordan jeg har behandlet empirien. 

Praksisinformerende datakilder
Overordnet indgår to praksisinformerende datakilder i det empiriske materiale. Do-
kumenter udgør datagrundlaget for analysen af subjektiveringsstrategier. Den anden 
datakilde er interview, som dels er foretaget med centrale aktører indenfor folkeskole-
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området samt med lærere i folkeskolen. Interviewene indgår som baggrundsempiri til, 
hvordan jeg problematiserer subjektiveringen og indgår således ikke direkte i analysen. 

Udover dokumenter og interview indgår også billeder og illustrationer som del af det 
empiriske korpus. Hvor dokumenterne er hovedkilden, og interviewene anvendes til 
at målrette og effektivisere problematiseringen, så anvendes billeder og illustrationer 
til at understøtte og visualisere argumentationen i analysen. Det giver en lidt anden 
indsigt i subjektiveringsstrategien, som kan berige forståelsen af, hvordan eleven blev 
subjektiveret. 

Det er på sin plads at nævne, hvorfor observation er fravalgt som teknik, selvom græn-
sen mellem interview og observation er flydende (Elklit & Jensen 2010: 137). Obser-
vation er fravalgt, fordi analysen er en historisk-orienterede analyse, og at observere 
nutiden vil generer en skævhed i anvendelsen af praksisinformerende datakilder som 
kan give et ikke-intenderet udtryk i analysen. Jeg kunne selvfølgelig have anvendt ob-
servation til at kvalificere min problematisering, men det område dækker mine inter-
view ganske udmærket. 

Praksisanvisende og reflekterende tekster 
Afhandlingens empiriske materiale, består af praksisanvisende og reflekterende tekster. 
Barneskolen har historisk set efterladt et stort empirisk korpus, og der er en del tekster, 
som er interessante og relevante for en subjektiveringsstrategianalyse som denne. Dog 
vil jeg begrænse anvendelsen af tekster på samme måde, som Hanne Knudsen gør i bo-
gen ”Har vi en aftale?” fra 2010. De tekster, der udvælges til analysen, har det tilfælles, 
at de er praksisanvisende og argumenterende med det formål at styre praksis i skolen 
(Knudsen 2010: 29). De har dermed relevans for hvilke teknologier, teknikker og vi-
densformer, der anvendes i subjektiveringsstrategien. Med begrebet praksisanvisende 
menes tekster, som beskriver, problematiserer og kommer med løsninger på praksis-
problemer i skolen og gør det på en måde, så de er praksisanvisende i, hvordan eleven 
subjektiveres. Det reflekterende aspekt knytter sig til, hvordan viden anvendes i teksten. 
Den viden en tekst anvender fortæller, at teksten reflekterer over, hvordan subjektive-
ringen foregår. Der fokuseres på praksisnære tekster, som går tæt på subjektiveringen. 
Til forskel fra Hanne Knudsens metode medtages også tekster, som ikke er argumen-
terende, men dog stadig praksisanvisende. Det kan for eksempel være lovtekster. Men 
empirien består ikke udelukkende af kanoniserede tekster eller regeringsrapporter, men 
også af små journaler, tidsskrift tekster og beretninger. 
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Fagbladet Folkeskolen er hovedkilden
Søgningen tog udgangspunkt i ”Fagbladet Folkeskolen”, som er hovedkilden i analysen. 
”Fagbladet Folkeskolen” er valgt som hovedkilde, fordi det er oplagt at begynde dér, hvor 
praksisserne beskrives og diskuteres mest omfattende. ”Fagbladet Folkeskolen” består 
i vid udstrækning af praksisnære artikler, og det er dermed et fagblad, som er tæt på 
udviklingen af undervisningen i barneskolen. ”Fagbladet Folkeskolen” er ’tæt’ på skolen, 
og her kan lærere beskrive, hvordan de underviser, samt hvilke teknikker de anvender. 
Det gør ”Fagbladet Folkeskolen” til en uundværlig kilde. ”Fagbladet Folkeskolen” udkom 
under navnet ”Danmarks Lærerforenings Medlemsblad” indtil 1907, og der udkom sam-
tidig et ugeblad, som kaldes ”Folkeskolen. Ugeblad for Skolespørgsmål og Pædagogik”. 
Disse fagblade udgør også en del af empirien. 

Problemerne ved at tage udgangspunkt i ”Fagbladet Folkeskolen” er for det første, at min 
første analyseperiode går tilbage til 1822, mens fagbladet første gang udkom i 1883. 
Dette gab mellem analysens længde og udgivelserne af det første nummer af min ho-
vedkilde løses ved, at der i første analysekapitel anvendes andre kilder i beskrivelsen af 
subjektiveringsstrategien. I kapitel 5 anvendes blandt andet tekster fra Joseph Lancaster 
samt Hans Jørgen Wille.9 For det andet gør analyseperiodens længde, at mange forskel-
lige redaktioner har redigeret fagbladet. Disse redaktionelle skift kan have indflydelse 
på, hvilke artikler og emner der vægtes i bladet. Derudover sker der en professionali-
sering af ”Fagbladet Folkeskolen”, hvor der ansættes journalister og ikke som tidligere 
læreruddannet personale. Det har den konsekvens, at der i nyere tid arbejdes mere op-
søgende end tidligere. Således at artiklerne i bladet er udvalgt af nogle få personer ansat 
på stedet og ikke i samme grad er tilsendt af lærere.10

Disse potentielle problemer løses ved at søge i andre kilder. Det kan for eksempel være 
psykologi eller test og studere, hvordan (og om) de diskuteres i andre kilder end fag-
bladet. Det empiriske korpus udgøres også af ministerielle dokumenter: lovtekster, cir-
kulærer og bekendtgørelsestekster vedrørende undervisningen i barneskolen, bøger og 
tidsskrifter. Dette gøres for at kvalificere og præcisere, hvordan subjektiveringen foregår. 

Andre anvendte kilder er ”Tidsskriftet Uddannelse”, som udkommer fra og med 1968 til 
og med 2006 og ”Dansk Pædagogisk Tidsskrift”, som udkom første gang i 1953. Disse to 
tidsskrifter anvendes i de tre sidste analysekapitler. ”Dansk Pædagogisk Tidsskrift” er en 
fusion af ”Vor Ungdom” og Pædagogisk-psykologisk tidsskrift, som også udgør en del af 
empiri korpusset. ”Vor Ungdom” anvendes som en del af empirien i det andet og tredje 
analysekapitel. Derudover anvendes bøger, rapporter og forordninger. 
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Ovenstående kilder er dog ikke de eneste kilder, som kunne være relevante at analysere. 
Det kunne for eksempel være interessant at medtage skønlitteratur, tekster fra lokalar-
kiver, skoleprotokoller med mere. Disse tekster er fravalgt, fordi der fokuseres på lands-
dækkende praksisanvisende og reflekterende tekster. 

Som udgangspunkt er dokumenterne fra den tid, der analyseres. Dog har jeg i et enkelt 
tilfælde hentet oprindelige tekster i nyere udgivelser. Dette er tilfældet i kapitel 5, hvor 
jeg anvender Joakim Larsens ”Skolelovene af 1814 og deres Tilblivelse”. Denne publi-
kation er medtaget, fordi den fremstiller perioden frem til 1814 aktmæssigt korrekt. 
Derudover fremtræder de enkelte bidrag i original stand. 

Det skal nævnes, at illustrationer og fotografier (både egne og andres) også er en del af 
empirien. Dette er specielt tilfældet, når arkitekturen og indretningen af klasselokalet 
analyseres. Som nævnt tidligere anvendes billeder og illustrationer til at understøtte og 
visualisere argumenter i analysen. Til analysen af illustrationer og billeder anvendes 
magttilgangen, som blev beskrevet i foregående kapitel.
 
Interviewteknik og subjektiveringsstrategi 
Den anden datakilde er interview. Selvom jeg kun bruger interviewteknikken til at præ-
cisere min problematisering af nutiden, er denne teknik en del af afhandlingens funda-
ment, og jeg vil kort diskutere interview i forhold til mit perspektiv. 

Interviewteknikken er i et genealogisk perspektiv behæftet med problemer. Problemet 
med interviewformen er, at forskeren er direkte involveret i en aktivitet, der har til for-
mål at producere data til senere analyse (Triantafillou 2005: 23f).11

I afhandlingen anskues interview som en videnskabelig vidensform, der producerer 
videnskabelige sandheder og ikke som en praksisinformerende datakilde (ibid.). Og 
det er mig som forsker, der er medproducent af videnskabelige sandheder, som jeg ef-
terfølgende skal analysere. Med andre ord er interviewteknikken mere at betragte som 
genstand for analyse, end det er en praksisinformerende datakilde. 

Dokumentanalyse er i en eller anden forstand både en teknik og en vidensform, da den 
udspringer af den kvalitative videnskabelige metode. Selvom dokumenterne eksisterer, 
uden at jeg er medproducent af dem, så udvælges de ud fra mit magtanalytiske greb 
samt metodiske overvejelser. På den vis kan de indsamlede dokumenter også betegnes 
som en måde at producere videnskabelige sandheder på samme måde som interview. 
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Men der er alligevel en forskel mellem interview og dokumentanalyse. Forskellen er, at 
de data, som kommer fra interviewene, er data som jeg selv har fremprovokeret. Jeg har 
kontaktet respondenten og bedt om et interview. Interviewet er altså foregået ud fra den 
forudsætning, at jeg skal have en bestemt viden, og senere skal den viden analyseres for 
at blive anvendt til, hvordan jeg skal problematisere. Fordelen, ved interview er samtidig 
ulempen. Fordelen er at jeg kan få information, som jeg ikke kan få gennem dokument-
analyse, da det enten fremstår utydeligt eller ikke forekommer overhovedet. Men for at 
få den information er jeg nødt til at tage kontakt til de personer, som skal interviewes, 
og dermed fremprovokerer jeg et bestemt sæt af datamateriale (Kvale 1998).12 For at 
blive i Foucault-terminologien kan det udledes, at interviewformen minder om en sub-
jektiveringsproces, hvor jeg som forsker via mine spørgsmål er med til at subjektivere 
respondenten. Genealogien giver ingen praktiske eller moralske løsninger på, hvordan 
interviewer skal forholde sig til den inter-subjektive relation. 

Jeg har forsøgt at undgå at påvirke respondenten i interviewsituationen. Alle intervie-
wene er på skrift og i tale. Alle interviewene blev optaget på digitalt software (Windows 
Media Player – Vista versionen) og er efterfølgende transskriberet. Jeg har valgt at have 
interviewene i både tale og på skrift. Det giver en større sikkerhed i arbejdet med in-
terviewene, da jeg i tvivlssituationer omkring forståelse af ord og vendinger kan sam-
menligne den digitale version med transskriberingen. På den vis kan jeg se og høre, om 
jeg påvirker respondenten via ledende spørgsmål. Men det fritager mig alligevel ikke 
fra visse problemer i denne del af arbejdet. Uanset om det er den digitale version eller 
den skrevne, så kan vigtige oplysninger gå tabt af forskellige grunde (dårlig lyd, støj). Et 
andet problem er, at ord og vendinger kan få et helt andet udtryk og indhold på papir 
eller i digital version end i selve interviewsituationen, da ansigtsudtryk, kropsprog el-
ler gestikulationer i forbindelse med interviewet, kan ændre betydningen af det sagte 
(Bourdieu et. al. 1999: 622f). Jeg var under interviewene meget opmærksom på dette 
forhold. Dog var der ingen anledning til at gøre opmærksom på dette. Da interviewene 
ikke indgår direkte i analysen, så har jeg alligevel fastholdt en høj detaljeringsgrad, det 
vil sige at fyldord som ’hm’ er medtaget i transskriberingen (se eksempelvis Kvale 1998: 
172), så det skrevne ligner den digitale version mest muligt. 

Interview med centrale aktører og lærere
For at kvalificere problematiseringen foretog jeg otte interview, hvoraf de fire første er 
med centrale aktører, og de fire andre er lærerinterview. Interviewenes formål var at 
skærpe min tilgang til analysen. Interviewene har en varighed på mellem en og halv-
anden time. Interviewmetoden er semi-strukturerede individuelle interview, hvilket 
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betyder, at jeg har et fokusområde med tilhørende overskrifter, og at der i selv interview-
situationen kun optræder mig som interviewer og den interviewede. Der er altså ikke 
udarbejdet detaljerede spørgsmål til interviewene, dog havde jeg et par spørgsmål med i 
tilfælde af, at interviewet skulle gå i stå. I forbindelse med de første fire interview mailede 
jeg til respondenten og fortalte, hvilket fokus jeg havde (på interviewet). På den måde 
fik respondenten at vide, hvad jeg var interesseret i. Ingen af interviewene er anonymi-
serede. Alle fik mulighed for at være anonyme, men ingen valgte at optræde anonymt. 

Nedenunder har jeg sammenfattet tilgangen til de informative interview. Fokusområ-
derne var kendt af respondenten på forhånd, da formålet med interviewene var, at jeg 
skulle opnå et bedre overblik over subjektiveringen i nutiden. 

Tabel 2: Interview af centrale aktører på folkeskoleområdet

Tilgangen til lærerinterviewene var lidt anderledes i forhold til ekspertinterviewene. 
Først indrykkede jeg en annonce i ”Fagbladet Folkeskolen”, hvori jeg søgte lærere. Der 
henvendte sig kun én lærer (Birgitte). For at få fat i flere lærere, kopierede jeg annoncen 
og sendte den via mail ud til skoler. Jeg sendte mails ud til alle skoler i Albertslund 
Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Kommune, Faxe Kommune, Favrskov 
Kommune og Rebild Kommune. Udvælgelsen af kommunerne er sket efter tilfældig-
hedsprincippet. 

Jeg bad de enkelte skoler om at hænge annoncen op på opslagstavlen i lærerværelset, så 
lærerne kunne kontakte mig. De tre andre lærerinterview er kommet i stand på denne 
baggrund. Nedenunder har jeg sammenfattet fokusområderne til lærerinterviewene. 
Fokusområderne var ikke kendt af læreren på forhånd, da jeg, som skrevet tidligere, 
ikke vil ’dirigere’ lærerne i en bestemt retning. 
 

Respondent 3. Dorthe Møller, medarbejder i  
Kommunernes Landsforening. Interviewet foregik 
den 25.02.2009 

Administrationen af folkeskolen med fokus på 
evaluering og kvalitetsrapporter

Respondent nummer Fokusområde

Respondent 4. Per Fibæk Laursen, professor ved 
DPU. Interviewet foregik den 24.03.2009 

Den seneste folkeskolelovs betydning for  
undervisningen

Respondent 2. Jacob Wandall, medarbejder i  
skolestyrelsen. Interviewet foregik den 19.02.2009 

Administrationen af folkeskolen med fokus på 
nationale test

Respondent 1. Torkild Tejsen, redaktør for  
”Fagbladet Folkeskolen”.13 Interviewet foregik  
den 15.12.2008 

Udviklingen i folkeskolen siden 1990
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Tabel 3: Interview af lærere

Det overordnede formål med interviewene er at opnå en indføring i og forståelse af, 
hvordan undervisningen i folkeskolen foregår i dag. Det konkrete formål med inter-
viewene var at opnå indblik og en nuanceret forståelse af de nutidige problematikker. 
Interviewene gav mulighed for at få et godt kvalitativt afsæt til indsamlingen af doku-
menter. Lærerinterviewene gav indblik i nutidige praksisser samt muligheden for at 
høre læreren selv fortælle om, hvordan undervisningen foregår. 

Arbejdet med empirien 
Ovenover har jeg fremlagt afhandlingens metodiske begreber samt datakilder. I dette 
afsnit fremlægges det konkrete arbejde med empirien. Det konkrete arbejde med data-
kilder tog sin begyndelse med interviewene og nutidige eksemplarer af ”Fagbladet Fol-
keskolen”. Det var herigennem, jeg kvalificerede min problematisering. Det gav indblik 
i skolen samt indsigt i, hvordan magtteknologier, teknikker og vidensformer anvendes 
i subjektiveringen af eleven. Både interviewene og læsning af ”Fagbladet Folkeskolen” 
styrkede arbejdet med at målrette forskningsspørgsmålet og hvilke analysegenstande 
der skulle udvælges til at analysere subjektiveringsstrategien. 

Analysegenstandene, undervisning, fag, relationen mellem lærer og elev og arkitektur 
og indretning blev udvalgt på baggrund af interviewene og læsning af ”Fagbladet Fol-
keskolen”. Disse analysegenstande blev strukturerende for min senere gennemgang af 
empirien. 

Med disse analysegenstande i tankerne påbegyndte jeg læsningen af ”Fagbladet Folke-
skolen”. Igennem læsningen fandt jeg frem til artikler, der pegede tilbage til en tid med 

Respondent 3. Hanne er lærer på en skole i  
Smørum. Interviewet foregik den 15.06.2009

Forberedelse af undervisning, undervisningsme-
tode, bedømmelse af eleven og kvalitetsrapporter

Respondent nummer Fokusområde

Respondent 4. Beate er lærer på en skole i Ballerup. 
Interviewet foregik den 15.06.2009

Undervisningsmetoder, undervisningsmateriale, 
evaluering og elevplaner

Respondent 2. Charlotte er lærer på en skole i  
Skørping, Interviewet foregik den 04.06.2009 

Undervisningsmetode, evaluering 

Respondent 1. Birgitte er lærer på en skole i Sydals. 
Interviewet foregik den 19.05.2009 

Undervisning, undervisningsmetoder og bedøm-
melse af eleven
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en undervisning, der virkede meget relevant i forhold til mit forskningsspørgsmål. Der-
for begyndte jeg at søge efter litteratur, der behandlede den indbyrdes undervisning, 
da denne undervisningsteknik som tidligere skrevet blev indført, længe før ”Fagbladet 
Folkeskolen” udkom første gang. 

Det blev ret hurtigt klart for mig, at empirien udgjorde en stor samling af potentielt rele-
vante tekster. Analysen løber over mange år og udgøres af fire analysegenstande. På den 
baggrund adopterede jeg en dobbeltstrategi, som i al sin korthed gik ud på, at den første 
læsning bestod af en overfladelæsning af artiklerne i ”Fagbladet Folkeskolen” og andre 
medier. Overfladelæsning betyder her, at jeg læste overskrifter og skimmede artiklerne 
igennem for at studere, om det faldt ind i et af de ovenstående punkter, som udgør 
analysegenstandene i subjektiveringsstrategien. Det gav mig et umiddelbart overblik 
over centrale politiske styringsrationaliteter samt eventuelle transformationer og der-
med en begyndende indsigt i udviklingen, teknologier, teknikker og vidensformer, som 
er central i besvarelsen af forskningsspørgsmålet. Den anden læsning var en grundigere 
læsning. 

Det gav visse praktiske problemer i arbejdet med artiklerne. Problemerne bestod i, at 
det var vanskeligt at kategorisere artikler i ovennævnte analysegenstande. En del artik-
ler beskriver eksempelvis både undervisning og relationen mellem lærer og elev, og det 
gjorde selvfølgelig opgaven vanskeligere. Jeg behandlede problemet ved at lave et arkiv 
over de enkelte artikler, hvor jeg registrerede artiklerne og kortfattet beskrev indholdet. 

For at få et overblik over den store mængde data, udfærdigede jeg en tidslinje. Den fun-
gerede som en hjælp til både navigering i den store mængde af viden og til registrering 
af det analyserede materiale. I tidslinjen noterede jeg artikler, bøger, love, og det visua-
liserede transformationerne i subjektiveringsstrategien. Tidslinjen blev inddelt i årstal 
for på den måde at give en konkret indsigt i subjektiveringen, samt hvordan og hvornår 
subjektiveringsstrategien forandredes. Tidslinjen anskueliggør på en praktisk konkret 
måde de forskellige transformationer i subjektiveringsstrategien.

I det konkrete arbejde med artiklerne noterede jeg dels hvilke teknikker og dels hvilke 
vidensformer, der var i spil. Jeg støttede mig op ad mit analytiske samt analysestrategi-
ske greb (udfoldes senere i dette kapitel) i dette arbejde. Jeg noterede selvfølgelig også de 
politiske styringsrationaliteter om, hvilke ord og begreber der anvendes i beskrivelsen 
af eleven, skolen og fagene. Derudover kunne en artikel også lede mig frem til andre 
artikler, som jeg på forhånd ikke havde kendskab til. Søgningen kunne i sin yderste 
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konsekvens fortsætte i det uendelige. Derfor opsatte jeg to regler for, hvornår søgnin-
gen skulle stoppe; 1. Jeg blev henvist til en reference for anden gang, eller 2. Jeg havde 
tilstrækkeligt materiale til at belyse forskningsspørgsmålet og de tre arbejdsspørgsmål 
til analysekapitlerne. 

Praktiske valg i afhandlingen
De praktiske valg, jeg har truffet i arbejdet med afhandlingen, kræver også at blive dis-
kuteret. I arbejdet med en afhandling træffes der mange praktiske valg, både store og 
små. De fleste praktiske valg behøver ikke at blive nævnt, da de ikke er relevante for 
læsningen og forståelsen af afhandlingen. Dog er der nogle enkelte praktiske valg, som 
jeg finder relevante for forståelsen, og det er dem, som diskuteres i dette afsnit. 

Princippet for at medtage en note er dels, at det kan give information om en person, 
et begreb/teori eller om alternativ litteratur. Det er relevant, at læseren får information 
om personer, der nævnes i afhandlingen. Analysen dækker 200 år, og mange personer 
nævnes undervejs. Noterne anvendes til en kort introduktion af personen. Derudover 
anvendes noten til at forklare et begreb. Det kan enten dreje sig om diskussion af et be-
greb eller information om andre, der har arbejdet med et lignende begreb. Det kan også 
være relevant at nævne anden litteratur. 

Et andet praktisk valg handler om litteratur henvisninger. ”Fagbladet Folkeskolen” er 
hovedkilden i afhandlingen, og der er derfor en del henvisninger til denne kilde. Der re-
fereres til ”Fagbladet Folkeskolen” på følgende vis: (Folkeskolen årstal: nummer). Mange 
af de gamle artikler mangler forfatternavn på artiklen, og det gør det vanskeligt at hen-
vise til forfatteren. Ved at henvise til Fagbladet Folkeskolens nummer og ikke sidetal, 
bliver henvisningerne en smule upræcise. Dog er hovedparten af artiklerne i ”Fagbladet 
Folkeskolen” forholdsvis korte. 

I visse tilfælde har jeg valgt at forkorte en henvisning, da den er for lang og derfor kan 
virke forstyrrende for læsningen. Det er eksempelvis tilfældet med henvisningen (Kanc. 
Cirkl. ang. Bestemmelser til Indførelsen af den indbyrdes Underviisning i Almue- og 
Borgerskolerne), som forkortes til (Kanc. Cirkl. af 1822). Hvornår en henvisning er for 
lang er et subjektivt skøn, som jeg har foretaget fra gang til gang. Men som hovedregel 
må henvisningen ikke fylde en hel linje eller mere. Forkortelser optræder med andre 
ord i henvisninger. Men de optræder ikke i hovedteksten, da det er min opfattelse, at det 
virker meningsforstyrrende på læseren. 
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Jeg har truffet et sprogligt valg i analysen, som har betydning for analysens udtryk. Jeg 
er ikke konsekvent i forhold til hvilken tid jeg skriver i. Jeg veksler mellem nutid, datid 
og førdatid. Det gør jeg for at give kapitlerne en læsevenlighed, så de fortællerteknisk 
fremstår bedre. I den forbindelse er det vigtigt at huske at analysen handler om subjek-
tiveringsstrategier, og den foregår fra 1822 og frem til og med 2010. I analysekapitlerne 
inddrager jeg de foregående subjektiveringsstrategier, for at klargøre forskelle og lighe-
der. Hvis jeg konsekvent skulle skrive i datid, ville det for det første blive alt for tungt at 
læse. For det andet vil det være vanskeligt at skelne hvilken specifik subjektiveringsstra-
tegi jeg diskuterer. Jeg bestræber at bruge samme tid i de enkelte afsnit. 

Jeg har også foretaget et andet sprogligt valg i afhandlingen. Ordet ’man’ er udeladt ud 
fra forskellige overvejelser. For det første anvender jeg en fortolkende teori, og den skal 
netop nuancere forståelsen af, hvordan eleven skabes i skolen. Ved at anvende ordet 
’man’, taber nuanceringen præcision, da ’man’ er ubestemt form. Dernæst er det mig, 
der anvender teorien. Det er mig, der analyserer, og det er mig, der konkluderer. Det er 
ikke ’man’. For det tredje skriver jeg i starten af afhandlingen, at indholdet er mit ansvar 
alene, og det vil jeg ikke forsøge at ’skjule’ ved at bruge ubestemt form i afhandlingen. 

Konstruktion af det metodiske greb
I dette kapitel besvarede jeg, hvordan jeg konstruerer metodiske begreber og empiri, så 
de kan anvendes til analyse af subjektiveringen af eleven fra 1822-2010. For at samle op 
på kapitlet vil jeg opsummere på det metodiske greb, jeg ovenover har diskuteret. Hvor 
det analytiske greb bidrager med konkrete værktøjer til at analysere subjektiverings-
strategien fra 1822 og op til 2010, bidrager det metodiske greb til, hvordan jeg konkret 
har grebet det an. 

For at genopfriske kapitlet vil jeg gennemgå de væsentligste pointer, som udgør hjør-
nestenene i afhandlingens metodiske greb. Udgangspunktet for struktureringen af ana-
lysen var min problematisering af folkeskoleeleven fra 2006, og de teknikker den in-
deholdt. For at problematisere folkeskoleloven inddrager jeg fortiden ud fra to kritiske 
formål: 

1. Dels for at anskueliggøre hvordan subjektet tidligere er blevet subjektiveret. 
2.  Dels for at bidrage med konkrete og nærværende analytiske pointer og dermed 

være i stand til at fremkomme med en saglig kritik. 
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Jeg diskuterer og fremlægger mit videnskabelige ideal, som er forskellig fra det naturvi-
denskabelige videnskabsideal. Hvor jeg kommer frem til, at jeg studerer betingelserne 
for sandheden og ikke selve sandheden, som det naturvidenskabelige ideal lægger op til.

Praksis, som er centralt i nærværende afhandling, defineres som steder, hvor regler, ru-
tiner, normer og principper fastsættes. Praksis er ikke nødvendigvis afgrænset til barne-
skolen. Da den er informeret af politiske styringsrationaliteter, kan praksis – og dermed 
vidensformer – genfindes udenfor barneskolen. Nedenstående punkter er udvalgt, fordi 
de er væsentlige i subjektiveringsstrategien:

•	 Undervisning	
•	 Fag
•	 Relationen	mellem	lærer	og	elev	
•	 Arkitektur	og	indretning	af	skolen

For at effektivisere analysen begynder analysen med den indbyrdes undervisning. År-
sagen til dette valg er, at de teknikker den indbyrdes undervisning anvender både er 
interessante og relevante – set fra en magttilgang. 

Definitionen af barneskolen er vigtig, specielt når analysen strækker sig over næsten 
200 år. Barneskolen har forandret sig meget siden undervisningspligtens indførelse. Af-
grænsningen følger undervisningspligten, og det betyder, at jeg afgrænser mig fra andre 
skoletyper, som for eksempel realskolen og mellemskolen og medtager dem kun i det 
omfang, det kan hjælpe forståelsen. 

Jeg analyserer subjektiveringsstrategien i barneskolen siden 1822, og i den tid er der 
forekommet transformationer i subjektiveringsstrategien. I afhandlingen defineres 
transformation på følgende måde:
 

•	 	Politiske	styringsrationaliteter	og	teknologier	transformeres.	Det	kan	for	eksem-
pel være at det er andre felter, der problematiseres, end tidligere eller, at proble-
matiseringen finder nye udtryk. 

•	 	Der	sker	ligeledes	forandringer	i	måden,	subjektet	undervises	på.	Forandringen	
kommer til udtryk gennem ændringer i undervisningsteknikker. 

•	 	Derudover	gennemsættes	andre	praksisser	i	subjektiveringsstrategien;	praksisser	
som er forskellige fra de praksisser, der kendetegnede sidste subjektiveringsstra-
tegi. 
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Praksisser er centrale i analysen, og arbejdet med praksisser er afhængigt af mit forsk-
ningsspørgsmål. 

1.  Praksisser skal gøres synlige, så de teknikker og vidensformer som praksisserne 
er informeret af, trækkes frem. 

2.  Begivenhedsskabelse henviser til, at jeg (gen)skaber forbindelserne mellem sub-
jektiveringen og viden.

I analysen skal praksisserne trækkes frem, og i dette arbejde kan det være nødvendigt at 
søge udenfor barneskolen for at (gen)skabe en begivenhed. 

1.  Fokus er på subjektiveringsstrategien, men de teknikker der anvendes kan i visse 
begivenheder vise sig at komme udenfor skolens mure. 

2.  En polymorfisme af relationer beskriver forbindelsen mellem strategier, taktik-
ker og teknikker. 

3.  Det sidste punkt omhandler domæner af referencer. Det gælder om at stille nye 
alternative spørgsmål til subjektiveringen. 

Begivenhedsskabelse af subjektiveringen skal helst udvide forståelsen af praksisser. 
Denne relation, der skabes, har jeg valgt at kalde en subjektiverende relation netop 
fordi, jeg ’kaster lys’ på en relation, der giver information om skabelsen af subjektet. 

Nedenstående tabel genanvender den første kolonne fra Tabel 1 fra foregående kapitel, 
derudover tilføjes fem nye kolonner. Den første kolonne er problematisering og politi-
ske styringsrationaliteter. Herefter følger praksisser, fag, relation mellem lærer og elev, 
og den sidste kolonne handler om arkitektur og indretning. Tabellen kombinerer det 
analytiske greb med det metodiske greb, og det giver et konkret indblik i, hvad der 
konkret søges efter i empirien. 
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Opbygning af analysekapitler
Inden analysen vil jeg kort skitsere strukturen i analysekapitlerne. Praksisser og analy-
segenstande, som nævnes ovenover i dette kapitel, er strukturerende for analysekapit-
lerne. Analysekapitlerne er to-delt, hvor første del omhandler praksisser, og næste del 
omhandler fag, relationen mellem lærer og elev samt arkitektur og indretning. Analyse-
begreberne anvendes igennem hele kapitlet. 

Problematisering 
Analysekapitlet begynder med en kort introduktion til de felter, som problematiseres i 
relation til eleven i barneskolen. Tidens tankemåder og kalkuler diskuteres. I afsnittet 
klarlægges de politiske styringsrationaliteter om, hvad der skal styres og hvordan.

Praksisser
De næste afsnit handler om at analysere de praksisser, der informerer subjektiverings-
strategien. Her anvendes de forskellige magtteknologier, teknikker og vidensformer. 
Praksisserne kan være vidt forskellige fra kapitel til kapitel. Dog vil én praksis i hvert 
kapitel handle om undervisningsteknik. 

Fagene
Herefter beskrives udvalgte fag for at vise, hvordan praksisserne kommer konkret til 
udtryk i fagene. De fag der diskuteres i de enkelte kapitler er fag, hvor forandringer sker. 

Relation mellem lærer og elev
Efter fagene studeres relationen mellem lærer og elev netop for at analysere, hvordan de 
nye praksisser påvirker forholdet mellem lærer og elev. 

Arkitektur og indretning
Arkitekturen analyseres ligeledes med henblik på, hvilke praksisser der sætter sig igen-
nem i elevens fysiske omgivelser. Skolen, indretning af klasselokale og i enkelte tilfælde 
også udearealer analyseres i dette afsnit. 

Subjektiveringsstrategi
Slutteligt sammenfattes ovenstående analytiske fund i en subjektiveringsstrategi. Ka-
pitlets sidste afsnit besvarer de tre spørgsmål til analysekapitlerne, som gik på, hvordan 
magtteknologier og teknikker anvendes i subjektiveringen, samt hvilken viden der an-
vendes og slutteligt, hvilke politiske styringsrationaliteter der anvendes til at understøtte 
subjektiveringsstrategien. 
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Årsagen til denne struktur af analysekapitlerne skal findes i de spørgsmål, som de søger 
at besvare. Til hvert analysekapitel stilles tre spørgsmål: 

•	 	Hvordan	anvendes	magtteknologier	og	teknikker	i	subjektiveringsstrategien	af	
eleven? 

•	 Hvordan	anvendes	viden	i	subjektiveringsstrategien	af	eleven?
•	 	Hvilke	politiske	styringsrationaliteter	anvendes	til	at	begrunde	subjektiverin-

gen af eleven?

Noter
1 Ved at starte med problematisering åbnes der også op for, at en praksis aldrig bliver færdiganalyseret. 
Fremtiden byder helt sikkert på nye former for problematiseringer, som afstedkommer nye analyser. 
Dette er hermeneutikken enig i, dog ud fra andre kriterier. Hermeneutikken mener, at en praksis aldrig 
bliver færdiganalyseret, fordi der konstant udvikles nye begreber og metoder til forståelse af fortidens 
praksisser. Problematiseringstilgangen tager udgangspunkt i den empiriske nutid, hvorimod hermeneu-
tikken tager udgangspunkt i den mere teoretiske nutid. 
2 Genealogien er ikke den eneste metode, der forsøger at destabilisere nutidige forståelser. Quentin Skin-
ner’s historiske arbejder, hvor han beskæftiger sig med moderne ideer ud fra politiske tekster, forsøger 
ligeledes at destabilisere nutiden. I “Regarding Methods” skriver Quentin Skinner om formålet med me-
toden: “It is true that my work is as historical as I can make it. But it is nevertheless intended at the same 
time as a contribution to the understanding of our present social world. As I have elsewhere argued, one 
of the uses of the past arises from the fact that we are prone to fall under the spell of our own intellectual 
heritage. As we analyse and reflect on our normative concepts, it is easy to become bewitched into believing 
that the ways of thinking about them bequeathed to us by the mainstream of our intellectual traditions must 
be the ways of thinking about them. Given this situation, one of the contributions that historians can make 
is to offer us a kind of exorcism. If we approach the past with a willingness to listen, with a commitment 
to trying to see things their way, we can hope to prevent ourselves from becoming too readily bewitched.” 
(Skinner 2002: 6). 
3 For en udførlig diskussion af kritik og genealogi henvises til David Owen. (Owen 2011). 
4 Genealogien er altså ikke kun en analysemetode, der bevæger sig på epistemologisk niveau. Både Niels 
Åkerstrøm Andersen (1999) og Kaspar Villadsen (2006) nedtoner praksis og dermed det ontologiske 
aspekt i genealogien ved at reducere genealogien til en ren diskursanalyse med fokus på diskursforma-
tioner. Min tilgang til genealogien adskiller sig ved, at jeg anskuer genealogien som en analyse, der kan 
give information om, hvilke specifikke praksisser og vidensformer der har formet os som mennesker. Et 
eksempel herpå er Kaspar Villadsens analyse af det sociale arbejde i Danmark siden 1800-tallet. 
5 Hanne Knudsen undersøger skole-hjem samarbejdet i sin ph.d. fra 2010. 
6 Kaspar Villadsen (2006: 102) stiller også spørgsmålet, om genealogi er videnskab. Dog opstiller Kaspar 
Villadsen ikke et egentligt videnskabsideal for spørgsmålet. 
7 Habermas diskursetik medfører en normalisering af demokratiet, og den er forankret i en række nor-
mer, der fordrer, at den politiske proces skal foregå på nogle bestemte vilkår. Det sikrer, at alle, som kan 
argumentere rationelt, deltager i den demokratiske proces. Det har dog den konsekvens, at de som ikke 
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kan argumentere rationelt i den politiske proces, ikke har plads i demokratiet (Triantafillou 2005: 21). 
8 Historien findes nemlig i kroppen – ud fra et Bourdieu perspektiv. Argumentet om at historien også 
’eksisterer i kroppen’ er et argument, som findes hos kropsfænomenologen Merleau-Ponty. Han skrev: ”I 
am thrown into a nature, and that nature appears not only as outside me, in objects devoid of history, but 
it is also discernible at the centre of subjectivity.” (Merleau-Ponty 2005: 403). 
9 Joseph Lancaster (1778-1838) eksperimenterede med forskellige undervisningsteknikker. Den indbyr-
des undervisning vandt royal bevågenhed hos Georg den 3, hvorefter Lancaster kaldte metoden for ”det 
kongelige Lancasterske system”. I 1803 udsendte han en fremstilling af metoden, og umiddelbart herefter 
blev der bygget en skole med plads til 1.000 drenge. (Grue-Sørensen 1966: 159f, bd. 1). Hans Jørgen 
Wille (1787-1854) var lærer, og i 1823 fik han tilbudt jobbet som første lærer ved normalskolen for den 
indbyrdes undervisning (www.denstoredanske.dk, 2011). 
 10 Jeg kunne have valgt en mere omfangsrig kildekritik. Jeg har dog valgt ikke at medtage en uddybende 
kildekritik, fordi afhandlingen jo netop ikke er en historisk afhandling. 
11 Af andre datakilder med et lignende problem kan nævnes spørgeskema og observation (Triantafillou 
2005: 23). 
12 Bourdieu anvender begrebet ’symbolsk vold’ i interviewsituationen. Det henviser til, at respondenten 
fortæller det, som han/hun tror, intervieweren vil høre. Derudover beskriver ’symbolsk vold’ også den 
situation, hvor intervieweren ’dirigerer’ respondenten i én bestemt ønskelig retning (Bourdieu et. al. 
1999: 607-626). 
13 Torkild Tejsen gik på pension i februar i 2010. 
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Kapitel	5 
Den	objektiverede	lærling1 

PHD C.Drejer nr71-2012.indd   111 22/10/12   13.58



112 Claus Drejer:  Elev og magt

Uddannelse til alle 
I slutningen af 1700-tallet opstod der en strategisk relation mellem uddannelse til al-
mueungdommen og økonomi, og det fik betydning for barnet. I 1814-lovene blev det 
vedtaget at alle børn skulle have en skoleuddannelse. Den frie og uoplyste almue skulle 
lære at læse, skrive og regne. Begyndelsen af 1800-tallet er samtidig karakteriseret ved 
en ustabil økonomisk periode. 

I slutningen af 1700-tallet debatteres uddannelse flittigt blandt samfundets lærde. Ud-
dannelse og oplysning var blevet et mantra, og almuen skulle oplyses. Uddannelse og 
undervisning var på dette tidspunkt tilfældig og lemfældig. Der var alt for få skoler, 
hvilket betød at der i mange tilfælde kunne være langt til skole. Der var ingen regler 
om lærerens uddannelse, og undervisningen blev varetaget af enten degnen, en student 
eller en husmand.2 Med andre ord var subjektiveringen gennem uddannelse både tilfæl-
dig og lemfældig. Professor i filosofi, Anders Gamborg, skrev, at almueungdommen var 
uoplyst og uvidende, og at overtro og uretfærdighed herskede blandt almuen (Gamborg 
1814: 4).3 

Det, som problematiseres i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet, var 
befolkningens manglende uddannelse, uddannelsens beskaffenhed og lærernes ud-
dannelsesniveau. Der var forholdsvis bred enighed mellem de lærde om at reformere 
uddannelsen af borgerne, men der var uenighed om, hvordan det skulle gøres. Kort 
trukket op var der to lejre af lærde som debatterede almueskolevæsenet. Den ene lejr 
var repræsenteret ved Biskop Nicolai Erdinger Balle som i et skrift tager udgangspunkt 
i den økonomiske situation og mener, at hverken Kongen eller almuen kan tåle flere 
udlæg.4 Biskop N. E. Balle mente ikke, at skolen trængte til en gennemgribende reform, 
men kun nogle små justeringer hist og pist (Balle 1793). Den modsatte lejr blev anført af 
Johan Ludvig Reventlow, som var fortaler for en større skolereform. Han mente eksem-
pelvis, at hele landet skulle inddeles i skoledistrikter for at sikre, at børnene ikke skulle 
tilbagelægge mere end ¼ mil til skole.5 Derudover var Reventlow tilhænger af, at skolen 
skulle inddeles i to klasser. Dernæst skulle læreren på seminarium og lære at undervise 
børnene, hvilket Reventlow anså som et af de vigtigste punkter (Reventlow 1795: 7-11). 
Balle og Reventlow var dog ikke så langt fra hinanden i deres skolesyn, men de var 
uenige om, hvordan det skulle føres ud i livet. 

I 1789 udmøntes denne problematisering med nedsættelsen af Den Store Skolekom-
mission, og den afsluttede arbejdet med en skolelovgivning for landdistrikterne i 1806 
og for hele landet i 1814. Formålet var, at befolkningen skulle uddannes, så de kunne 
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blive nyttige borgere, og samfundet kunne få glæde af dem i fremtiden. Der skabes i 
disse år en relation mellem uddannelse på den ene side og nyttige borgere på den anden. 
Det er gennem uddannelse, at borgerne bliver nyttige for samfundet, og det går igen i 
Skolekommissionens forestilling og udkast. I ”Udkast til forordning af Skolerne paa 
Landet i Danmark” fra 1799, står der blandt andet:
 
” […]at vi ansee det for en af vore kiæreste Pligter, med landsfaderlig Omhue at drage den 
ømmeste Omsorg for Børnenes Underviisning i vore Rigers og Landes Skoler, da den er det 
visseste Middel til at fremme den sande Oplysning, hvor ved Ungdommen dannes til gode 
Mennesker og Statsborgere. […] at fremme Skolevæsenet saaledes, at ved Landalmuens 
fornuftige Underviisning, saavel i vor Christendom, som i de Indsigter og Kundskaber, 
der i deres tilkommende Virkekreds ere dem nødvendige og gavnlige, og i vore Stater kan 
udbredes dyd, gudsfrygt og lyksalighed.” (Udkast til en Forordning 1799: 1). 

Befolkningen blev anskuet som levende væsener, der gennem uddannelse skulle gøres 
til gode, trofaste og lykkelige borgere. Uddannelse vandt frem som en form for overord-
net teknologi til at subjektivere borgerne. Tendensen konkretiseres ved, at Københavns 
Universitet i 1788 fik ny fundats, det første seminarium i kongeriget blev grundlagt i 
1791, i 1805/09 kom der en ny latinskolelovgivning og i 1814 kom almueskolelovene. 
Med Anordning for Almue-Skolevæsnet af 1814 blev uddannelse en opgave som tiltrak 
sig den største opmærksomhed fra centralt hold eksemplificeret ved undervisnings-
pligtens indførelse. Det markerer en disciplinerende centralisering og rationalisering af 
subjektiveringen af børnene. Loven var et svar på problematiseringen af den manglende 
uddannelse til befolkningen. Børn fra 6 års alderen til og med konfirmationsalderen 
skulle undervises i religion, skrivning, regning, læsning og ordentlig sang (§30 i Almue-
skoleloven i købstæderne, 1814). Set fra et magtanalytisk perspektiv markerer Anord-
ning for Almue-Skolevæsnet en ændring i magtudøvelsen over befolkningen. Med ved-
tagelsen af Almueskolelovene og indførelsen af undervisningspligten blev det muligt 
at styre på en helt anden måde end tidligere. Nu blev det muligt at styre befolkningen 
gennem uddannelse og undervisning og afrette mennesker på en helt anden måde end 
før. Biopolitikken var født i Danmark, og gennem almueskoleloven skulle biomassen 
forbedres. 

De gode intentioner om at lære bønderne at skrive, læse og regne mødte problemer i 
form af vanskelige økonomiske forhold ved 1800-tallets begyndelse, hvor statsbanke-
rotten i 1814 var det økonomiske lavpunkt. For det første var der seddelinflation, som 
kan konkretiseres ved, at der skete en tyvedobling af de sjællandske kapitelstakster for 
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rug fra 1807-1813 (Falbe Hansen 1889: 3).6 Seddelinflationen blev afløst af en afsæt-
ningskrise af landbrugsprodukter, hvilket blandt andet bemærkes med faldende kapi-
telstakster for rug fra 1818-1828 (ibid.: 21f).

En vanskelig økonomi sammenholdt med kongens begejstring for den indbyrdes  
undervisning var højst sandsynlig med til at bane vejen for denne angelsaksiske  
undervisningsteknik i Danmark (Wille 1819: 113).7 Den indbyrdes undervisning 
blev indført efter forsøg foretaget af Joseph von Abrahamson. Forsøgene foregik i en  
kaserneskole i København (Wille 1819: 113f).8 Den indbyrdes undervisning blev ind-
ført í 1822 på alle landets skoler.9 Formålet var at fremme almuen til arbejdsomhed og 
undgå lediggang.

Den strategiske relation mellem uddannelse til almueungdommen og en vanskelig øko-
nomisk tid kan have haft betydning for indførelsen af den indbyrdes undervisning. I 
dette kapitel analyseres subjektiveringsstrategien i den indbyrdes undervisning, som er 
en undervisningsteknik, der er funderet i regler og rutiner, som har til formål at overvå-
ge lærlingene. Det var igennem disse regler og rutiner, lærlingen blev gjort til objekt, da 
han eller hun skulle forholde sig passivt og adlyde de ordrer der blev udstedt. Meningen 
med disse regler og rutiner var at fremmane et hierarki blandt lærlingene og derigen-
nem tilskynde dem til at konkurrere. I kapitlet analyseres de teknikker og vidensformer, 
der var indlejret i indbyrdes undervisning med henblik på at analysere subjektiverings-
strategien af lærlingen i den indbyrdes undervisning.

Objektivering af lærlingen
Den indbyrdes undervisning var som skrevet ovenover en angelsaksiske undervisnings-
teknik. Den blev overført på danske skoler, og der skete selvfølgelig nogle transforma-
tioner i denne proces, så teknikken blev tillempet danske forhold. Eksempelvis blev 
undervisningsteknikken herhjemme kun indført i den yngste klasse (Kanc., Cirkl. af 
1822). 

Den indbyrdes undervisning fokuserede på elementære færdigheder såsom undervis-
ning i skrivning, regning, læsning og bibelhistorie. Undervisningsteknikken består af to 
praksisser: Hierarki og overvågning. Disse to praksisser objektiverede lærlingen, som 
skulle gøre følgende princip muligt: ”Èn eneste Skolemester blandt tusinde Børn i Èn Sko-
le”, som Joseph Lancasters bog kom til at hedde på dansk. Den indbyrdes undervisning 
var en rationalisering af undervisning, som kom til udtryk gennem sparede lønomkost-
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ninger. Det betød at på trods af dårlig økonomi, så kunne løftet om undervisningspligt 
overholdes. Almuen lærte at læse, skrive og regne. Uden betaling vel at mærke (Wille 
1819: 81). Rationalet med én eneste lærer blandt mange lærlinge medførte et regelsæt, 
som hierarkiserede lærlingene og skabte konkurrence og en stor mængde dokumenta-
tion om hver enkelt lærling. 
 
Hierarki og overvågning
Hierarkiet i den indbyrdes undervisning bestod i, at lærlingene fik benævnelser som 
hjælper, bihjælper og lærling. Lærlingen blev undervist ved tavlerne, der hang på væg-
gene rundt om i klasselokalet, mens bihjælperen var en lærling, som underviste andre 
lærlinge ved tavlerne og rettede deres arbejde (Wille 1838: 10; Wille 1819: 29f). Hjæl-
peren var en ældre lærling, der stod oppe ved katederet sammen med læreren og førte 
tilsyn med, at der blev undervist efter forskrifterne (Lancaster 1819: 49). Derudover fik 
lærlingene et løbenummer, som blev anvendt, når læreren råbte en lærling op. De lær-
linge som udviste flid, opmærksomhed og god opførsel blev belønnet med ekstra un-
dervisning i geografi (Wille 1819: 127).10 Indbyrdes undervisning var objektiverende.11 
Den tildelte lærlingene et nummer. En lærling fra den ældre klasse bistod læreren med 
at hænge de tavler op på væggene, der skulle anvendes i undervisningen. Herefter blev 
bihjælperne råbt op, og de fik hver især en gruppe af lærlinge, som de skulle undervise 
ved hver deres tavle (Wille 1838: 10f). Lærlingen skulle med andre ord følge de faste 
regler for undervisningen. Derudover var der også indlejret et disciplinerende beløn-
ningssystem for faglig korrekt og hensigtsmæssig adfærd i undervisningen, og et hie-
rarki i indbyrdes undervisning som tildelte lærlingene en bestemt identitet. 
 
Der opstod en form for mikro økonomi, hvor hierarki og belønning betød, at dygtig-
hed blev synligt for alle i klassen, og det øgede konkurrencen mellem lærlingene. Som 
nedenstående illustration viser, så stod lærlingene i en halvcirkel omkring bihjælperen, 
der med en pegepind gennemgik tavlen. Hvis en lærling ikke kunne svare korrekt på et 
spørgsmål, som nabo lærlingene under ham kunne svare korrekt på, så skulle de bytte 
plads. Belønningen faldt med andre ord prompte. Undervisningen byggede på skarp 
segregering. Udover konkurrenceelementet så vidste hver enkelt lærling, hvor godt de 
klarede sig, og hvad der skulle til for at forbedre sin plads i hierarkiet. Den lærling som 
var nummer 1 i gruppen bar ligeledes et bevis på den status. Det kunne være et skilt, 
hvorpå der stod ”fortjeneste i læsning” (Lancaster 1819: 80). Ikke alene fik den dygtige 
og flittige lærling en belønning. Belønningen skulle også synliggøres for andre lærlinge, 
så den pågældende lærling fremstod som et godt eksempel for andre. 
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Billede 1: Undervisningen i den indbyrdes undervisning

(Lancaster 1810: 51).

Hierarki samt et belønningssystem vidner om segregering og overvågning af lærlin-
gene. Ovenstående billede viser meget fint, at segregeringen kom til udtryk gennem det 
synlige hierarki i klasselokalet, hvor lærlingene kunne udnævnes til hjælper og bihjæl-
per. Den synlige segregering blev anset som et incitament for lærlingene til at yde deres 
bedste i undervisningen. 

Til at sikre at overvågningen foregik efter reglerne, blev et omfattende dokumenterings-
system anvendt. Det bestod af en konceptbog, navnebog, dagbog og karakterliste, som 
havde det til fælles, at alt, hvad der foregik, skulle dokumenteres. Konceptbogen var 
en dokumenteringsteknik til den indbyrdes undervisnings korrekte udførelse. Her blev 
bogført, hvilke tabeller samt hvor mange der hørte til hver klasse, hvilke tabeller der 
var i brug, ved hvilken tabel den enkelte lærling arbejdede, hvem der var bihjælpere, 
og hvem der var lærlinge. I konceptbogen blev lærlingens nummer og tabel anført. Det 
kunne for eksempel tage sig således ud: nr. 5 – 14, og hvis en lærling havde arbejdet ved 
flere tabeller i samme time, kunne det have set sådan ud: nr. 5 – 15, 16, 17. På den vis 
havde læreren overblik over de mange lærlinge, og ved hvilken tabel den enkelte lærling 
havde modtaget undervisning samt de fremskridt, der var gjort. En anden dokumen-
teringsteknik var navnebogen, som var indrettet som et skema. Her blev løbenumrene, 
årsag og tidspunkt for afgang og tilgang noteret. I dagbogen, som også var indrettet 
som et skema, blev hjælperen samt opflytning af lærlinge i forskellige fag, anført. I an-
mærkningsrubrikken blev der endvidere anført, hvem der var syg, fraværende, straffet, 
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på ferie, afgang og tilgang. I karakterlisten blev udover alder også lærlingens fremgang 
noteret, og der blev også noteret karakterer for sædelighed. Derudover blev der noteret 
det tabelnummer, som den enkelte lærling var i gang med. På den måde var der styr på 
’lærlingens vej gennem tabellerne’. Det blev bogført, ved at der i tælleren blev anført 
nummeret på den tabel, lærlingen havde ved den foregående eksamen. Det nye num-
mer, som lærlingen var forfremmet til, blev skrevet i nævneren, så det vil tage sig således 
ud:  10–25 eller 0–10 (0 = lærlingen var ikke begyndt i skole ved forrige eksamen) (Wille 1838: 
13f). Som det bemærkes her, blev der skabt et bestemt sprog om lærlingenes adfærd 
og præstation. Dernæst blev lærlingens adfærd og præstation synliggjort. Den store 
mængde af data, som synliggjorde lærlingens adfærd og præstation, objektiverede sam-
tidig også lærlingen. 

Den viden som indbyrdes undervisning byggede på mindede dels om militær logik og 
dels om liberal logik. For at starte med den sidste først, så blev der skabt en konkurren-
cesituation i klasselokalet, hvor forfremmelse var normal. Lærlingene skulle konkurrere 
indbyrdes om at blive forfremmet. Hver bihjælper stod med sin gruppe i en halvcirkel 
omkring en tavle, med den dygtigste lærling yderst. Princippet bestod i, at kunne en 
lærling ikke svare korrekt på et spørgsmål fra bihjælperen, fik det umiddelbart konse-
kvens. En ny lærling var nu den dygtigste i gruppen. Det skabte en effektiv konkurrence, 
hvor belønningen faldt prompte, og det skulle sikre indlæringen, og det var indlejret i 
selve undervisningsteknikken, at mindre flittige lærlinge blev tvunget til at præstere.12 
Denne effektivitets- og gevinst tankegang genfindes i Adam Smiths arbejder.13 

Adam Smith var opmærksom på, at ønsket om at få status er en drift hos mennesket, og 
den selviske motivation kan fremkalde en uhensigtsmæssig adfærd i en konkurrencesi-
tuation (Smith 1808: 10-11, bd. 1). Men for at tæmme denne iboende drift og de deraf 
utilsigtede konsekvenser som for eksempel, at undervisningen ender i rent kaos, må 
konkurrencen i indbyrdes undervisning sættes i en ramme af militærlignende discipli-
nerende teknikker. Der blev indført rangtrin, som det kendes fra militæret, hvilket be-
tød at lærlingen kunne stige i graderne ved at udvise bestemte egenskaber. Og ligesom 
i militæret så synliggøres en status i hierarkiet overfor andre. I den indbyrdes undervis-
ning foregik det ved hjælp af et blikskilt for bihjælpere og et lidt finere messingskilt for 
hjælpere (Wille 1819: 37). 

Opsummering af praksisser
Den indbyrdes undervisning var organiseret efter disciplinerende, overvågende og kon-
trollerende teknikker. Den indbyrdes undervisning var også stærkt forankret i auto-
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matiserede regler og rutiner funderet omkring hierarki som fremmede konkurrencen 
blandt lærlingene. Lærlingene skulle vide, at det kunne betale sig at yde en ekstra ind-
sats, og på den baggrund var de objekt for de automatiserede regler og rutiner, der var 
indlejret i den indbyrdes undervisning. 

I analysen af fagene, relationen mellem lærer og lærling samt af arkitekturen stude-
res, hvordan den indbyrdes undervisnings specielle form for disciplinering kommer til  
udtryk. 

Disciplinering og rationalisering i fagene 
I den indbyrdes undervisning blev fagene tænkt ud fra disciplinerende teknikker, såsom 
tid, for at skabe en tidsmæssig ramme om konkurrencen mellem lærlingene. Rationali-
sering og effektivitet er vigtige begreber i fagene. 

En disciplinerende mikro teknik, som blev anvendt i fagene, var tid. Med Almueskole-
lovene af 1814 blev undervisningstiden fastsat, dog skulle læreren lave et udkast med de 
timer (eller læregenstande som det kaldes i loven), som han mente var passende til hver 
dag i ugen. Læreren lavede altså et ugeskema, og det skulle godkendes af skolekommis-
sionen, og det gjaldt for et halvt år ad gangen (§17 i Almue-skoleloven i købstæderne, 
1814). I den indbyrdes undervisning bliver en anderledes tidsopfattelse præsenteret for 
lærlingene. Én måde at inddele tiden på var skoleskemaet, som angiver, hvilket fag lær-
lingene skulle have, og hvornår på dagen de skulle have faget. Lancaster selv mente, 
at tid var vigtig i bestræbelserne på at undgå, at et talent går tabt for staten (Lancaster 
1819: 16). Det er nedenstående citat et eksempel på. Det viser, at tid i indbyrdes under-
visning var meget stramt styret. Kommissionen, der indførte den indbyrdes undervis-
ning, havde nøje afmålt aktiviteterne. Intet var overladt til tilfældighederne. Tiden var 
afmålt på en sådan måde at lærlingene altid var beskæftiget: 

”Alle opstilles kl. 4,15; efterses, formeres Læseskole 4,20; der læses indtil 5; Læseskolen op-
løses indtil 5,20; der formeres Skriveskole og begyndes med Skrivn. 5,10; der skrives indtil 
5,50; Skriveskolen opløses indtil 5,52; der gaas ned i 10 Min. indtil 6.2; alle staa opstillede 
igen 6,2; der formeres Regneskole, og Regningen begynder 6,10; der regnes indtil 6,50; der 
udtages til Geografi og Forstandøvelse 6,50; de øvrige vedbliver at regne; Geografi, For-
standsøvelse og Regning indtil 7,5; Opløsning i 2 Min. indtil 7,7; Bebrejdelse, Ros og Bøn i 
8 Min. indtil 7,15; alle gaa hjem 7,15.” (Mønster & Abrahamson 1821-29, bilag til bd. 2).14 
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Ovenstående citat understøttes af H. J. Wille, som skriver, at lærlingen skal holdes til 
”uafbrudt Arbeidsomhed” (Wille 1838: 33). Ved at bryde tiden ned i små intervaller, blev 
almueungdommen introduceret for en anderledes tidsopfattelse end bondesamfundets, 
som var inddelt i døgn og årstider. Foucault kalder en ændret tidsopfattelse for mikro-
magt (Foucault 1983: 154). De enkelte aktiviteter var nøje afmålt i minutter, og tiden 
brudt ned i små intervaller, som gav lærlingene en fornemmelse af travlhed. Ved at tids-
fastsætte aktiviteterne bliver hele processen med de mange lærlinge mere overskuelig. 
Derudover bliver unødigt tidsspilde minimeret, så tiden hvor der ingen undervisning 
foregik, blev holdt på et absolut minimum. For at få den indbyrdes undervisning til at 
fungere, var det vigtigt, at der var styr på, hvem der gjorde hvad og hvornår. Hertil var 
inddelingen og specialisering af tid en vigtig teknik. Denne mikromagt dresserer lær-
lingen til at udnytte tiden mest optimalt, ved at den opererer på kroppen, så lærlingene 
bliver føjelige. De lærer efterhånden skemaet at kende, og de lærer også hvor meget tid, 
der er afsat til de forskellige aktiviteter, på den vis får de en fornemmelse for, at tid er en 
vigtig faktor, og den skal udnyttes bedst muligt.

I de næste afsnit analyseres fagene, som kaldes ’skoler’ i den indbyrdes undervisning. De 
fag der analyseres er ’læseskolen’, ’gymnastik’ og ’religion’. 

Læseskolen 
I læseskolen blev undervisningen differentieret efter, om lærlingen kunne læse eller ej. 
Dem som kunne læse blev sat til at læse religiøse tekster (Lancaster 1819: 25f). Neden-
stående tabel viser, at der var tale om en yderst vidtgående form for differentiering i 
den indbyrdes undervisning. Det er værd at bemærke, at de tre nederste klasser var for 
lærlinge der kunne læse. 

Tabel 5: Læseskolen

Klasse Undervisning
I. A. B. C.
II. To bogstaver, ab, cb.
III. Tre bogstaver.
IV. Fire bogstaver.
V. Fem bogstaver.
VI.  Det nye testamente.
VII. Bibelen, det gamle og det ny testamente.
VIII. Den bedste læsegruppe.

(Lancaster 1819: 26).
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Selvom der står klasser, så henviser det til, hvad vi ville kalde grupper i dag. Tabellen 
viser, at differentieringen blev anvendt og konkretiseres i antallet af bogstaver for dem, 
som ikke kunne læse. Konkurrencen og differentieringen skabte et hierarki og en segre-
gering som tydeliggøres ved, at de fem første klasser blev undervist ved de tavler, der 
var hængt op på væggen. Derved blev den enkelte lærlings færdighedsniveau synlig-
gjort overfor de andre lærlinge. Tavlerne for klasse II og klasse IV kunne for eksempel 
se således ud: 

Fotografi 1: Klasse II
 

(Drejer 2011: Tabel 6). 
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Fotografi 2: Klasse IV: 
 

(Drejer 2011a: Tabel 16). 

De lærlinge der kunne læse sad på deres plads, også her blev der differentieret alt efter, 
hvor dygtig læser den enkelte var. Ved læsetabellerne var der ikke tale om enkeltmands-
stavning, da de stod gruppevis om en tavle. Inddelingen af lærlinge i klasser er et eksem-
pel på disciplinering og differentiering. 

I stavning blev synliggørelse også anvendt. Den kunne eksempelvis tage sig således ud: 
En bihjælper har tre lærlinge, det vil sige, at der i alt var fire ved tavlen. For at gøre det 
nemmere blev de benævnt med tallene 1, 2, 3 og 4, og de skulle stave ordet ’haabefuld’. 
Det kunne eksempelvis foregå på følgende måde: 
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Tabel 6: Stavning

 1 2 3 4

 haabefuld haabefuld haabefuld Haabefuld

 Haa Be fuld H

 Aa haa  be  F

 U L d fuld 

 haa  be  fuld; 

(Wille 1838: 23). 

Ved læseskolen foregik disciplineringen gruppevis, men objektiveringen skete på bag-
grund af den enkelte lærlings præstation. Hvis én lærling ikke kunne klare sin opgave, 
blev vedkommende rykket tilbage i gruppen. Konkurrencen var med andre ord nær-
værende og konkret. Dernæst var metoden en strategi, hvorpå hver enkelt lærling blev 
holdt aktivt beskæftiget, da han hele tiden skulle være parat til, at det blev hans tur. 

Militærøvelser i gymnastik 
Gymnastikundervisning på den tid lagde også vægt på konkurrence. I disse år bevæ-
gede gymnastik sig mellem to praksisser; én praksis der ville uddanne civile borgere, og 
en anden som via militært inspireret øvelser ville uddanne soldater og helte. Subjektive-
ringen bevægede sig mellem et civilt perspektiv og et militært perspektiv. 

Det blev det militære perspektiv, der kom til at danne udgangspunkt for subjektive-
ringen af lærlingen i den indbyrdes undervisning.15 En person som fik stor indflydelse 
på gymnastik undervisningen i almueskolen var Vivat Victorius Fredericus Nachtegall, 
som i sin gymnastiklærebog fra 1828 anbefalede at anvende principperne fra den ind-
byrdes undervisning i gymnastikundervisningen.16 Det var principper, såsom at lærlin-
gen blev tiltalt ved løbenummer og ikke ved navn, og hierarkiet med hjælper, bihjælper 
og lærlinge skulle bibeholdes i gymnastik. 

Denne lærebog er central i gymnastikundervisningen, da den blev approberet til at være 
rettesnor i undervisningen (Placat ang. den gymnastiske Underviisning 1928). Nachte-
gall inddelte lærebogen i forskellige skoler: Forberedelsesskolen, svømmeskolen, skolen 
for de militære øvelser og skolen for de blandede øvelser. Derudover var det også lærer-
instrukser og et kapitel om, hvordan øvelsespladsens skulle indrettes. Øvelsesskolerne 
blev inddelt i tre duelighedsgrader, som skulle benyttes afhængig af lærerens duelighed. 
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Ligesom tilfældet var med den indbyrdes undervisning, skulle læreren i gymnastikun-
dervisningen opmuntre lærlingen til at udføre øvelserne. Nachtegall frabad læreren at 
anvende tvang i undervisningen. Derimod skulle læreren anspore lærlingene (Nachte-
gall 1828: 99). Heri ligger nemlig forskellen fra tidligere, hvor den fysiske afstraffelse var 
midlet til at motivere lærlingen til en bedre præstation. Dette princip blev fraviget, og i 
stedet blev de motiveret og tilskyndet til konkurrence. 

Den militært orienterede gymnastik var et redskab til at skabe en bestemt type af bor-
ger. Nachtegall skrev, at formålet var, at landsbydrengen skulle dannes til en flink og 
kraftfuld borger. Det var ikke så meget kroppen, der var i fokus, men mere mennesket. 
Øvelserne havde til formål at forme og skabe mennesker, der svarede til tidens fore-
stilling om en god og retskaffen borger. I ”Gymnastikkens Fremgang i Danmark” skrev 
Nachtegall følgende: 

”opdragelsens hele Formaal bør være: at forædle Mennesket saavel paa Sjel som paa Le-
geme”, og Nachtegall forsatte: ”en fornuftig og velordnet Underviisning i Legemsøvelser var 
det rigtigste og eneste Middel til at […] forbedre Krigeren” (Nachtegall 1830: Forordet).

Ligesom i den indbyrdes undervisning, var der også et hierarki i gymnastik. Lærlingene 
fik løbenummer og blev derved objektiveret gennem disciplinerende teknikker. Motiva-
tion og tilskyndelse blev anvendt som disciplineringsteknik i bestræbelserne på at sikre 
en bestemt type af borgere, som havde det militære ideal som mål. 

Religion som grundpillen i fagrækken 
Religion var et vigtigt fag, og lærlingene læste som skrevet ovenover religiøse tekster 
i ’læseskolen’. Religion som fag rakte med andre ord udover faggrænsen. Det samme 
var tilfældet med faget ’forstandsøvelser’, som var et fag, der indgik i Borger- og al-
mueskolen i København. Her indgik religion også som en del af faget (§8 i Reglement i 
Kjøbenhavn, 1814). 

Faget var vigtigt i disciplineringen af lærlingen, hvilket Gamborg er enig i, da religion 
lærer mennesket, hvad der er godt og ondt samt pligt og ret (Gamborg 1814: 13). Det 
eksemplificeres også med, at det var det første fag der nævnes i fagrækkefølgen i ”An-
ordning for Almue-Skolevæsenet i Kjøbstæderne i Danmark, Kjøbenhavn undtagen” af 
1814. I loven nævnes faget før læsning, skrivning og regning, hvilket indikerer fagets 
høje status.
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”Hensigten med Børnenes Underviisning skal være at danne dem til gode og retskafne 
Mennesker i Overeensstemmelse med en evangelisk-christelige Religions Lære, samt at bi-
bringe dem de Kundskaber og Færdigheder, der ere dem nødvendige for at kunne vorde 
nyttige Borgere i Staten.” (§29 i Almue-skoleloven i købstæderne, 1814).

I citatet er det tydeligt, at der sættes lighedstegn mellem det at være en god og retskafen 
borger og den evangeliske-kristne religion. Lærlingen skulle ikke ’kun’ lære at regne, 
skrive og læse. De skulle også lære den evangeliske tro for at modvirke overtro blandt 
almuen, og for at blive gode borgere for samfundet. 

Den hierarkiske relation
Relationen mellem lærer og lærling var præget af disciplinering og objektivering af lær-
lingen. Overordnet var der tre disciplinerende teknikker i spil mellem lærer og lærling. 
Der blev indført mulct (bøde), hierarki og der foregik minimal kommunikation mellem 
parterne. 

Lærernes uddannelse forandres på grund af indførelsen af den indbyrdes undervisning. 
Ifølge den første seminarielov fra 1818 skulle læreren være i stand til både at undervise 
store og små børn. Men da den indbyrdes undervisning blev knæsat som en ufravige-
lig undervisningsteknik, var det ikke længere nok at have ovenstående egenskaber. Nu 
skulle læreren også have kundskaber indenfor den indbyrdes undervisning (Cancell. Pl., 
1828). Der var respekt mellem lærer og lærling, og det respektfulde forhold blev indskre-
vet i lovgivningen. Der står, at lærlingen skulle vise læreren ”Ærbødighed og Lydighed” 
(§38 i Almue-skoleloven i købstæderne, 1814). Dog blev hård straf forbudt med lov: 

”Alle haarde Straffe-Instrumenter i Skolerne skulle afskaffes, og ingen Mishandling mod 
Børnene finde Sted. Men naar et Barn begaar nogen Feil, da bør Skolelæreren søge at rette 
det ved Formaninger, og naar disse ikke frugte, straffe Barnets saaledes, som i Instructio-
nen for Skolelærerne bestemmes.” (§ 39 i Almue-skoleloven i købstæderne, 1814). 

Selvom hårde disciplinerende straffeinstrumenter blev afskaffet, så blev der ikke slæk-
ket på den disciplinerende del af relationen. I selv samme lov blev mulct indført. Denne 
juridisk disciplinerende teknik blev fastsat til 10 Rbdlr (Rigsbankdaleren), og ved gen-
tagelse blev mulcten fordoblet (§ 8 i Almue-skoleloven i købstæderne, 1814). Discipli-
neringen blev fastholdt men til forskel fra den fysiske straf, blev forældrene nu direkte 
inddraget og skulle bistå skolen med disciplinen. 
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Som tidligere fremlagt i kapitlet, var relationen mellem lærer og lærling hierarkisk. Lær-
lingene blev inddelt i enten bihjælper, som var de fagligt dygtigste i klassen, hjælper, 
som kom fra den den afsluttende klasse, og lærlingene, som var dem, der skulle under-
vises. Nedenstående figur visualiserer hierarkiet i den indbyrdes undervisning:

Figur 3: Den hierarkiske relation
 

 Lærer

 Hjælper

 Bihjælpere

 Lærlinge

Med den hierarkiske opbygning følger en skarp rolleadskillelse. Som H. J. Wille skri-
ver, så fik bihjælperne et blikskilt, som de skulle bære, mens hjælperen fik et lidt finere 
messingskilt (Wille 1819: 37). Derudover blev bihjælperen udstyret med en pegestok, 
som blev brugt til at pege på tavlerne. På den måde blev det tydeliggjort for alle, at det 
kunne betale sig at yde en god indsats, og bihjælperen fremstod samtidig som en møn-
sterlærling for andre. Tildelingen af roller leder unægtelig tankerne hen på militærets 
tildeling af roller til soldaterne. I militæret sker der også en disciplinering gennem  
segregering af mennesker. Derudover fik hver lærling et såkaldt løbenummer, som 
blev brugt, når læreren råbte lærlingene op. Lærlingen blev altså ikke tiltalt ved navn, 
men ved nummer, som aldrig blev ændret uanset lærlingens præstation (Lancaster 
1819: 108 & Wille 1838: 4f). 

Lærerens arbejde var med den indbyrdes undervisning blevet uddelegeret på flere hæn-
der, som gjorde, at mange kunne undervises på samme tid. Lærerens arbejde var groft 
sagt begrænset til nogle få instrukser i begyndelsen af undervisningen og til at holde øje 
med, at alt gik efter planen. Læreren stod lidt udenfor undervisningsrelationen i kraft 
af det store antal lærlinge, og i kraft af den indbyrdes undervisningsstruktur. Læreren 
i den indbyrdes undervisning kan sammenlignes med staten hos Adam Smith. Begge 
skulle have en tilbagetrukket rolle.17
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Objektiveringen i ’lærling’, ’bihjælper’ og ’hjælper’ vidner om faglig hierarkisering. I 
klasselokalet blev lærlingene delt op i hold efter dygtighed, og læreren og hjælperen gik 
rundt og rykkede lærlingene op eller ned afhængig af deres præstationer i undervis-
ningen. De fagligt egnede lærlinge blev udnævnt til bihjælpere og var et led mellem de 
andre lærlinge og læreren. At blive udnævnt til bihjælper var en belønning for at være 
en fagligt dygtig lærling (Lancaster 1819: 79-83). Men lærlingen måtte kun være bihjæl-
per i to dage og hjælper i to uger ad gangen i følge de danske bestemmelser. Denne regel 
var indarbejdet i den danske version for at undgå, at en hjælper eller bihjælper begyndte 
at optræde despotisk (Wille 1819: 60). Denne opdeling giver et fint billede af forholdet 
mellem lærer og lærling. Et forhold, der hvilede på tilfredsstillelse og straf, og det var 
en balancegang mellem disse to variable. Læreren skulle sørge for at forfremme på en 
synliggørende måde, så andre lærlinge blev motiveret til at yde en indsats. 

En anden karakteristik ved relationen mellem lærer og lærling var den manglende kom-
munikation. Kommunikation mellem lærer og lærling var minimal, og meget af kom-
munikationen forgik ved korte kommandoer eller stød i fløjten (signalpipe). De mange 
lærlinge i klasselokalet, samt vandringen fra tavle til tavle, betød, at direkte kommuni-
kation mellem lærer og en lærling sjældent forekom. Den indbyrdes undervisning var 
i forvejen præget af en militaristisk tankegang og for at undgå for mange associationer 
til militæret, blev der givet signal i stedet for militaristiske kommandoer, som ”Højre, 
Venstre, March, Holdt?” (Lancaster 1819: 101). De kommandoer hjælperen oftest gav, 
var ”Herind, Herud”. Når lærlingen kom ind i skolen, blev der sagt ”Hatten op”, og når 
de gik, blev der sagt ”Hatten ned” (ibid: 102f). De små korte kommandoer skulle fore-
bygge forvirring samt imødekomme den støj, mange mennesker unægteligt giver, når 
de er samlet i ét rum.18 

Relationen mellem lærer og lærling var præget af forskellige disciplinerende teknikker. 
Der var et hierarki, hvor lærlingene disciplinerede hinanden, ved at deres præstation 
blev synliggjort for klassen og gennem militærinspirerede benævnelser, som rangord-
nede lærlingene efter dygtighed. Disciplineringen kom også til udtryk gennem minimal 
kommunikation. 

Panoptisk indretning af klasselokalet 
Den indbyrdes undervisning var disciplinerende og panoptisk. Der var konkurrence 
blandt lærlingene, og der var hierarki. Derudover var der en stor mængde dokumenta-
tion, som synliggjorde lærlingenes præstationer. Indretningen af klasselokalet bar også 
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præg af panoptiske principper. Indretning af klasselokalet gjorde det muligt at overvåge 
og kontrollere lærlingenes færdigheder. 

Selvom H. J. Wille mente, at indretningen skulle være simpel, da den indbyrdes un-
dervisning kun behøvede ”et rummeligt Værelse behørigen indrettede Pulte og Bænke, 
Læse, Skrive og Regnetabeller, og nogle andre Smaating.” (Wille 1819: 27), så havde ind-
retningen af klasselokalet i den indbyrdes undervisning en vigtig funktion (Lancaster 
1819: 5). Fra et magtanalytisk perspektiv er klasselokalet i den indbyrdes undervisning 
interessant, fordi det fremstår adfærdsregulerende. 

Fordelingen af lærlingene i rummet afhang af deres færdigheder, og det samme gjorde 
deres bevægelse i rummet. Lærlingene var ikke ’låst fast’ til bænken, men skulle bevæge 
sig rundt i lokalet under opsyn fra læreren, hjælperen og bihjælperen. Indretningen 
virkede disciplinerende på lærlingens adfærd. Nedenstående figur er et eksempel på, 
hvordan klasselokalet kunne havde set ud: 

Figur 4: Klasselokalet i den indbyrdes undervisning 

 

(Lancaster 1810: 50).19 

Figuren viser, at klasselokalet var indrettet på en måde, så hierarkisk observation af lærlin-
gene var mulig. Bihjælperen, som står sammen med lærlinge ved tavlerne (ude i siderne), 
observerer kun de lærlinge, som var i hans gruppe, mens læreren og hjælperen observerer 
hele rummet og dermed alle lærlingene og bihjælpere. Den hierarkiske observation var 
integreret i den indbyrdes undervisning. Overvågning var en del af undervisningen. Lær-
lingenes præstation og adfærd synliggøres, som de var til eksamination. Princippet om 
hierarkisk observering er ligeledes indskrevet i Almue-skoleloven på landet:20 
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”Foruden de fornødne Indretninger af Borde, Bænke og Boghylder skal ved hver Skole 
anskaffes en sort malet Træetavle af 2 Alens Høide og 2 ½ Alens Bredde, hvilken skal op-
hænges ved Siden af Skolelærerens Plads. Saa skal der og til Skolelæreren selv indrettes en 
saadan Forhøining, at et Bord og en Stoel kunne staae derpaa.” (§53 i Almue-skoleloven 
på landet, 1814 – min understregning). 

Forhøjningen af lærerens stol og bord var ligeledes en del af indretningen i den ind-
byrdes undervisning (Wille 1819: 28 & 41). Dette panoptiske træk manifesterer, hvem 
der var autoriteten i klasselokalet. Læreren er bogstaveligt talt hævet over lærlingene. 
Forhøjningen giver læreren et bedre udsyn ud over klassen, han kan se alle lærlingene, 
og uro blandt lærlingene synliggøres dermed for læreren. Forhøjningen er et vigtigt 
element i adfærdsreguleringen af lærlingene. Når lærlingen ved, at læreren og hjælperen 
står på en forhøjning og kan se alt, hvad der foregår, installeres en form for selvkontrol 
i lærlingen om at opføre sig korrekt i henhold til reglerne og rutinerne i den indbyr-
des undervisning. Det panoptiske træk genfindes også i ovenstående illustration, som 
meget fint viser, at læreren (og hjælperen) har udsyn over lærlingene og kan se, om 
undervisningen foregår efter retningslinjerne. På den måde var lærlingene genstand for 
lærerens og hjælperens blik, men da lærlingene stod med front mod tavlen og delvist 
med ryggen mod læreren og hjælperen, vidste de aldrig, hvem der var genstand for ob-
servation. Denne hierarkiske overvågning tjente som en fin teknik på et tidspunkt, hvor 
økonomien ikke var til, at alle havde ret til undervisning. Teknikken gjorde det muligt 
at undervise mange lærlinge på én gang. 

Indretningen af klasselokalet i den indbyrdes undervisning var disciplinerende, og 
principperne i undervisningsteknikken om tilskyndelse af lærlingen til at udvikle sine 
færdigheder, flugtede fint med indretningen af lokalet. 

Objektiveringsstrategi 
Subjektiveringsstrategien i indbyrdes undervisning var funderet i objektivering af lær-
lingen gennem forskellige disciplinerende panoptiske teknikker. Som jeg skrev i kapi-
tel 3, så udøves disciplinering over kroppen og tiden og betjener sig af overvågning, 
afretning samt nyttiggørelse. Og det er lige præcis hvad der foregik i den indbyrdes 
undervisning. 

I den indbyrdes undervisning blev disciplinering anvendt på flere planer. Der var et 
hierarki, som havde til formål at tilskynde lærlingen til at yde sit optimale i undervis-
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ningen. De hierarkiske benævnelser som hjælper, bihjælper og lærling installerede en 
klar og entydig rolleopfattelse hos lærlingen. En rolleopfattelse der var funderet i flid og 
dygtighed. Synliggørelsen var vigtig i disciplineringen, da det var gennem synliggørelse, 
at lærlingene skulle tilskyndes til at konkurrere mod hinanden. Synliggørelsen fremstil-
lede de dygtigste, og de kunne derved fremstå som et eksempel til efterlevelse for de 
øvrige. Derudover blev lærlingene også disciplineret gennem anvendelsen af tid. Tiden 
var tilrettelagt tilpas stramt, så lærlingene, var konstant beskæftiget, og de fik derved en 
fornemmelse af travlhed. 
 
I den indbyrdes undervisning blev der anvendt segregering, som opdelte lærlingene 
fysisk fra hinanden ud fra deres faglige præstationer i undervisningen. Der foregik en 
slags udvidet deling, hvor lærlingene ikke kun blev delt ud fra et dikotomi princip i en-
ten god/dårlig. I den indbyrdes undervisning blev der anvendt flere kategorier. Således 
kunne lærlingene opdeles i hele otte kategorier i ’læseskolen’. Segregeringen var således 
meget nuanceret. Derudover eksisterede et andet kendetegn, og det var rykningen mel-
lem de forskellige kategorier, som kunne foregå hurtigt, hvis den pågældende lærling 
udviste den nødvendige dygtighed i undervisningen. Lærlingen var med andre ord ob-
jekt for den indbyrdes undervisnings disciplinerende teknikker. 

En diagnostisk interessant teknik, som eksemplificerer denne objektivering, er indret-
ningen af klasselokalet med installering af hierarkisk observation. Den hierarkiske ob-
servation af lærlingens præstation og adfærd er ifølge Foucault (1983: 156) et af kerne-
elementerne i eksamination. I den indbyrdes undervisning var hierarkisk observation 
integreret i selve undervisningsteknikken, og der foregik en form for eksamination hver 
eneste dag. Selve handlingen med at overvåge og blive overvåget var central i forståelsen 
af, hvordan lærlingen og læreren var relateret til hinanden. Læreren var i den indbyr-
des undervisning at betragte som observatør af undervisningen, hvilket indebærer en 
tematisering af lærlingen som objekt for lærerens blik, men også en tematisering af lær-
lingen som forvalter af sine behov i et kontrolleret hierarkisk system. På den baggrund 
kan installeringen af den hierarkiske observation ses som et led i en reformulering af 
bondesamfundet og deraf også en reformulering af forholdet mellem borger og stat. 

Subjektiveringsstrategien i den indbyrdes undervisning objektiverede lærlingen gen-
nem stramme regler og rutiner. Lærlingene skulle lære at være gode trofaste undersåt-
ter og sædelige og lykkelige mennesker igennem den indbyrdes undervisning lærte de, 
at hierarki var en naturlig del af undervisningen og samfundet. Der var nogen, som 
gennem arbejde havde opnået en højere status. Samtidig viste det sig også, at det stod 
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enhver frit for at opnå samme status, hvis vedkommende arbejdede hårdt. Lærlingen 
blev subjektiveret til at være lydig og kappelysten, da det kunne betale sig at yde en eks-
tra indsats. Teknikkerne i den indbyrdes undervisning bar præg af konkurrence. Håbet 
var, at lærlingen ville anstrenge sig, hvis andre lærlinge skiltede med deres belønning og 
nyvundne status, og en ædel kappestrid på faglighed ville udfolde sig. De lærlinge der 
havde vist sig dygtige og flittige fik ansvar for undervisningen af klassekammeraterne 
samtidig med, at de skulle sikre, at reglerne og rutinerne i indbyrdes undervisning blev 
overholdt. 
 
Til slut vil jeg opsummere de væsentligste analytiske pointer i kapitlet. Den centrale 
styringsproblematik var Anordning for Almue-Skolevæsnet af 1814 og lovningen om 
undervisningspligt til alle børn og dermed en forbedring af biomassen i Danmark. Der-
til skal lægges, at Danmark havde økonomiske problemer på dette tidspunkt. Den ind-
byrdes undervisning udmærker sig ved stramme regler og rutiner, som objektiverede 
lærlingene i hjælper og bihjælper, hvilket gjorde, at læreren ikke underviste, men at det 
i stedet var lærlinge, som underviste lærlinge. Et andet kendetegn var den panoptiske 
indretning af klasselokalet, hvor tavlerne hang i en bestemt rækkefølge. 

Noter
1 Lærling er betegnelsen for eleven i den indbyrdes undervisning. Ordet lærling anvendes i dette kapitel. 
2 En husmand var en mand med en lille jordlod eller med ret til at bruge et stykke jord. 
3 Anders Gamborg (1753-1833) var dansk filosofiprofessor ved Københavns Universitet fra 1788-1803. 
Han var især optaget af, hvordan almueungdommen lærte at læse (www.denstoredanske.dk1, 2011). 
4 Nicolai Erdinger Balle (1744-1816) var biskop i det store Sjællands Stift. N. E. Balle var en meget flittig 
visitator, og nåede hele sit stift rundt hele fem gange. Han var medlem af Den Store Skolekommission, og 
hans navn er knyttet til almueskolevæsenets reform (www.lollandfalstershistorie.dk, 2011). 
5 Johan Ludvig Reventlow (1751-1801) var greve, lensbaron, landbopolitiker, godsejer og aktiv i dis-
kussionen om almueskolevæsenet. I 1775 overtog han Brahetrolleborg på Sydfyn. I 1785 udstedte J. L. 
Reventlow et skolereglement for skolerne under Brahetrolleborg gods. J. L. Reventlow var inspireret 
af Friedrich Eberhard Von Rochow (1734-1805) og hans tanker omkring skolereformer, og hvordan 
almuen skulle undervises (Ussing-Olsen 1986: 25-37). 
6 Kapitelstaksterne beregnes af Danmarks Statistik som den gennemsnitlige pris for 100 kg tør og renset 
byg og hvede, som landmændene har opnået ved salg til kornhandlerne i perioden fra juli til udgangen 
af december. Kapitelstakster kan føres tilbage til 1600-tallet, og har været brugt til omregning af afgifter, 
der var fastsat i naturalier, men skulle betales i penge (www.denstoredanske.dk2, 2011).
7 Den indbyrdes undervisning kan tilskrives to ophavsmænd, nemlig Andrew Bell (1753-1832) og Jo-
seph Lancaster (1778-1838). Bell var skotsk og havde studeret teologi, da han fik arbejde i det Ostindiske 
Kompagni og blev sendt til Madras, hvor han underviste soldaterbørn i et asyl. Han lavede et system 
hvor de fagligt dygtige lærlinge underviste de andre lærlinge. I 1797 skrev han en beretning om sit 
eksperiment. Efter sin død testamenterede han en formue til fortsættelsen af dette arbejde, da han var 
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overbevist om at det var fremtidens undervisningsform. Joseph Lancaster eksperimenterede uafhængigt 
af Bell med lignende idéer i en forstad til London (Grue-Sørensen 1966: 159f, bd. 1). 
8 Joseph Nicolai Benjamin Abrahamson (1789-1847) kan betegnes som manden, der omsatte kongens 
tanker om den indbyrdes undervisning i praksis. I januar 1819 vendte han hjem fra et seksårigt ophold 
i Frankrig, hvor han havde gjort tjeneste ved okkupationstropperne under Frederik af Hessen. Det var i 
den periode, at Abrahamson satte sig ind i den indbyrdes undervisning (Kyrre 1960: 249). 
9 Kongen ønskede at indføre den indbyrdes undervisning på alle skoler, og det lykkes næsten også. Ifølge 
Ernst Høybye-Nielsen (1969) steg antallet af skoler, der havde indført den indbyrdes undervisning på 
Sjælland fra 65 skoler (11% af alle skoler på Sjælland) i 1823 til 475 (81%) i 1830, og i 1831 forventes det 
tal at stige til 528 (90%). 
10 I ’geografi’ fokuserede undervisningen på stifter, amter, købstæder, kongelige slotte, europæiske landes 
hovedstæder og verdensdele (Wille 1819: 127). 
11 K. Ottosen (1893: 480) kaldte den indbyrdes undervisning for en maskine, fordi der blev undervist 
mange lærlinge på én gang, og der var fastlagte rutiner og ritualer. 
12 En betragtning som også Jesper Eckhardt Larsen gør i ”Lancasterskolerne i Dansk Vestindien”. Ifølge 
Jesper Eckhardt Larsen var rationalet bag indbyrdes undervisning præget af tidens tendens til at opfinde 
metoder, der udnyttede menneskets natur. Jesper Eckhardt Larsen benævner metoden ”gensidig anspo-
ring gennem økonomien” (Eckhardt Larsen 2008: 89). 
13 Adam Smith (1723-1790) var skotsk filosof og økonom. Han blev især berømt på grund af to 
værker:”The Theory of Moral Sentiments” fra 1759 og ”An Inquiry into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations” fra 1776 (www.denstoredanske.dk3, 2010). 
14 Dette er også gengivet i Joakim Larsens ”Bidrag til Den danske skoles historie 1818-1898” (Larsen 
1984c: 24f). 
15 Det militære perspektiv på gymnastik fik stor betydning herhjemme blandt andet fordi at helt frem 
til 1898 var det militære gymnastikinstitut det eneste uddannelsessted, hvor der blev uddannet gymna-
stiklærere (Nielsen 1996: 135). 
16 Vivat Victorius Fredericus Nachtegall (1777-1847) var gymnastikpædagog. I 1799 oprettede han et 
privat gymnastikinstitut med den målsætning at opdrage ungdommen fysisk. Det blev dog ikke den 
private gymnastik, men den offentlige der kom til at præge udviklingen. Nachtegall stod for institutio-
naliseringen af gymnastik i Danmark, og han fik støtte fra højeste sted, hvilket kom til udtryk i kongelig 
resolution af 16. april 1814, hvor gymnastik blev indført i Borger- og Almueskolen (Trangbæk 1987: 49). 
17 Adam Smiths behandling af staten og uddannelser betyder, at han havner i lidt af et dilemma. Han 
mente, at staten skulle være en minimalstat. Det vil sige en stat, der sikrer lov og orden (Smith 1976: 
34f, bd. 1). Men samtidig mente han at fattige arbejdere ”might suffer a kind of ’mental mutilation’”og 
foreslog derfor, at staten skulle udbyde uddannelse på trods af, at markedet udbød uddannelse (Smith 
1976: 39f, bd. 1). 
18 De små korte kommandoer blev også beskrevet af Joakim Larsen. Han skrev, at hjælperens instrukser 
var begrænset til små korte kommandoer. Foruden tabellens ord blev der givet kommandoer såsom ”se 
på tabellen”, ”om igen”, ”fejl” og ”godt”. Andre kommandoer blev givet ved et fløjt eller med tegn (Larsen 
1984c: 25).
19 I Knud Grue-Sørensens ”Opdragelsens historie” er der en ganske udmærket illustration af, hvordan 
den indbyrdes undervisning foregik. Illustrationen visualiserer, hvordan hjælperen og læreren står på en 
forhøjning og observerer bihjælperne og lærlingene (Grue-Sørensen 1966: 164f, bd. 2).
20 I Almue-skoleloven i købstæderne, 1814 optræder selvsamme lovtekst i §46. 
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Kapitel	6 
Den	disciplinerede	elev	
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Barnet som styringsintervention 
I dette kapitel tegner der sig en strategisk relation mellem videnskab, humanisme og 
arbejde. Der kom videnskabelige betragtninger ind i subjektiveringen af eleven, og sam-
fundet forandrede sig, hvilket gav nye jobtyper. Eleven skulle disciplineres til at indgå 
i et nyt samfund samt på et nyt arbejdsmarked. Disciplinering skete på flere planer. 
Dels disciplineres elevens mentale processer og adfærden i undervisningen. Derudover 
disciplineres elevens krop. 

Samfundet forandrede sig, og i sidste halvdel af det 1800-århundrede skete en forskyd-
ning i beskæftigelsen over mod industrierhverv. I 1814 var Danmark et landbrugsland, 
men fra 1850 oplevede byerne en betydelig befolkningstilvækst. Befolkningen voksede 
fra 929.001 i 1801 til 2.449.540 i 1901 (Statistisk Tabelværk 1905: 11), og i købstæderne 
og hovedstaden skete ligeledes en befolkningstilvækst fra 100.975 i København i 1801 
til 400.575 i 1901, altså en firedobling. Det var ikke enestående. Andre byer oplevede 
også voldsomme stigninger blandt andet Aarhus, som voksede fra 6982 i 1801 til 84.006 
i 1901 (ibid.: 14). Vandringen fra land til by forandrede måden mennesker levede og 
arbejdede på. I 1834 arbejdede 57.5% af befolkningen i landbruget, 21.3% var beskæf-
tiget inden for håndværk og industri, mens 4.2% var beskæftiget inden for handel og 
omsætning. I 1901 oplevede landbruget et fald til 41.4% beskæftigede af befolkningen, 
mens håndværk og industri oplevede en stigning til 29.5%, og i handel og omsætning 
steg andelen af beskæftigede til 11.3% (ibid.: 1905: 162). 

Mennesket begynder at leve på en anden måde, arbejdspladserne voksede i antal ansat-
te, der blev anvendt andre organiseringsprincipper på arbejdspladsen. På den baggrund 
blev barnets adfærd interessant for intellektuelle og lovgivere. Barnet bliver interessant 
på flere måder i disse år, det er ikke kun barnets adfærd der vækker interesse, men også 
barnets læring og helbred. Barnet blev mål for intervention på flere niveauer. 

For det første problematiseres undervisningen i skolen. Kirstine Frederiksen og Ernst 
Kaper kritiserer undervisningen for ikke at ’være i barnehøjde’.1 Kirstine Frederiksen 
var en af de dagsordensættende debattører i undervisningsdebatten. Hendes holdning 
er at det drejer sig om at møde barnet, der hvor det er. Det betyder, at skolen skal benytte 
de indtryk og erfaringer, barnet har gjort inden skolestart og tage de indtryk med ind 
i selve undervisningen (Frederiksen 1889: 6). Skolen skal med andre ord bygge videre 
på hjemmets arbejde. Ernst Kaper problematiserer ligeledes undervisningen. Han gør 
det ud fra et organisatorisk princip. Han mener at den ikke står mål med de forandrin-
ger, der sker i samfundet og anbefaler klasseundervisning, som både vil styrke elevens 
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selvkontrol og selvtænkning (Kaper 1911: 44; 54f). Den nye tilgang til undervisning 
markerer en mere ’barnevenlig’ anskuelse af undervisningen. Der skal begyndes med 
sanserne i begynderundervisningen for at gøre overgangen fra hjem til skole nemmere 
(Kaper 1911: 1). 

Barnet ’opstod’ i disse år som nyt felt for regeringsintervention, hvilket eksemplificeres 
med, at barnets vilkår problematiseres. Der vedtages en række love, som får konsekven-
ser for børnenes dagligdag. I 1873 kom den første fabrikslov (Lov om børns arbejde 
på fabrikker, 1873), dels som konsekvens, af at Læge Emil Hornemann i ”Om Børns 
Andvendelse i Fabriker, særlig med Hensyn til vore Forhold” fra 1872, undersøgte børns 
arbejde og anvendelse på fabrikker.2 Den nye lov forbød børn under 10 år at arbejde på 
fabrik, og børnenes maksimale arbejdstid blev fastsat til 6.5 time inklusiv en halv times 
pause. Fabriksloven blev i starten af 1900-tallet fulgt op af yderligere to stramninger. 
Lovene indikerede, at barnet var på dagsordenen i samfundet, og med Fabriksloven 
samt efterfølgende stramninger sikres det, at barnets tid blev omorganiseret. Det betød 
at barnet skulle bruge mere tid i skolen. Skolen manifesterede sin position, og en konse-
kvens var, at hverdagsskolen blev indført i en del købstæder. 

Udover fabrikslovene kom der også en del andre love rettet mod barnet. Der kan næv-
nes Folkeskoleloven fra 1899, ”Lov om almindeligt plejetilsyn af børn”, og i begyndelsen 
af 1900-tallet kom ”Lov om behandling af forbryderiske og forsømte børn” og ”Lov om 
Værgeråd” (forløberen for Børneværnet) (Petersen 1904: 78-81). Mange love rettes på 
denne tid specifikt mod barnet, hvilket indikerer, at barnet var blevet vigtigt for staten 
og et mål for bestemte ideer om, hvordan barndommen skulle tage sig ud. Barnet blev 
uløseligt forbundet til formal politiske, juridiske og administrative beføjelser. 

For det tredje blev børns kriminalitet problematiseret. Ifølge det statistiske materiale fra 
”Betænkning fra Kommissionen angaaende Statstilsyn med Børneopdragelsen” (Bet. ang. 
Børneopdragelse 1895: 17) er kriminaliteten hos drenge mellem 10-15 år steget med 
120%, og stigningen skete mellem 1871-1875 og 1886-1890. Hvis stigningen ses i for-
hold til per 100.000 indbygger, steg antallet af domme fra 74 i 1866 til 208 i 1890, mens 
det i gruppen af 15-18 årige steg fra 173 i 1866 til 478 i 1890. Stigningen for personer 
over 18 år var mindre markant. Her var stigningen 310 personer i 1866 til 376 i 1890 
(ibid.: 158).3 Der skete en større stigning blandt de 15-18 årige i forhold til andre alders-
grupper, og det gav udslag i en debat om opdragelse og straf. Kommissionen fremkom 
med to forslag til at nedbringe drengekriminaliteten. Dels et forslag der gik på, at den 
kiminelle lavalder skulle sættes op fra 10 til 15 år, for barnet var mere ansvarlig i den 
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alder (ibid.: 33), og dels oprettelse af et værgeråd, som skulle bestå af folk fra det bedre 
borgerskab, for eksempel lærere og læger (ibid.: 42-45). 

Værgeråd blev en realitet i 1905, og de markerer en begyndende social disciplinering af, 
hvordan børn skal opdrages (Lov nr. 72, 1905). Værgeråd kunne komme på uanmeldt 
besøg og give forældrene råd og vejledning om opdragelse. Mens politiet stod for den 
fysiske disciplinering, hvis barnet havde forbrudt sig mod loven, stod værgeråd altså for 
den sociale disciplinering. Axel Petersen bemærker, at der skete en adskillelse mellem 
opdragelse og straf (Petersen 1904: 85).4 Barnet blev med andre ord tematiseret ud fra 
forskellige hensyn, og varetagelsen af barnet blev delt ud på flere instanser. 

Samfundet var begyndt at skelne mellem barn og voksen. Barnet var i lovmæssig hen-
seende ikke længere at betragte som en lille voksen. Trods det kunne barnet være en 
smittebærer. Den skolehygiejniske praksis blev hjulpet på vej af skolehygiejniske un-
dersøgelser, hvor sygdomme og dødelighed blev kortlagt. I 1882 blev en stor hygiej-
nisk undersøgelse påbegyndt, hvor ca. 30.000 elever fra både latinskolerne, privat- og 
realskolerne og almueskolerne blev undersøgt for kroniske sygdomme. I 1884 forelå 
resultatet, og det var ikke opløftende. 

Sygelighedsforholdene varierede en smule fra skoletype til skoletype, der var dog over-
ordnet en lille forskel mellem kønnene. Hos drengene kunne 29% karakteriseres som 
sygelige, mens det for pigerne var ca. 41%. Sygdomme som kirtelsyge og anæmi var 
meget udbredt blandt både piger og drenge i alle samfundslag. Kirtelsyge var dog mest 
udbredt blandt drengene, hvorimod blodmangel, nervøsitet og rygskævhed var mest 
udbredt blandt pigerne (Betænkning om sanitære mangler i skolevæsenet, 1884: 20ff). 
Der var sammenhæng mellem dårlige levevilkår og helbred, og børnene i de nye store 
arbejderkvarterer i København havde et dårligere helbred end børn, der boede på landet 
(Sørensen 1883: 6-12). Hygiejnerapporterne politiserede barnets krop og skabte en ny 
form for kontrol af børnene i form af, at der gennem rapporterne blev skabt nye be-
folkningsgrupper (de sunde/de syge) samt nye undergrupper (kirtelsyge/blodmangel/
nerøsitet/rygskævhed). Det skabte en kobling mellem elevens sundhed og deres liv, og 
det markerer et nyt felt for regeringsintervention. 

Disciplinering af eleven 
Der er fire overordnede praksisser i spil i nærværende subjektiveringsstrategi. Fælles 
for dem er, at de tager udgangspunkt i disciplinering af eleven, og rummet for elevens 
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frihed struktureres på anden vis end tidligere. Nogle praksisser omformuleres og gen-
tænkes. Her tænkes på undervisningen, hvor billedet får en fremtrædende plads. Der 
kom en helt ny praksis ind i skolen: Skolehygiejne, som åbner for en anden styring af 
eleven (og skolen). Derudover kommer der nye teknikker i form af statistik og deskrip-
tive psy-teknologier, som definerer eleven ud fra andre karakteristika end tidligere.5 
De fire praksisser er anskuelsesundervisning, segregering efter associationsevne, klas-
seundervisning og skolehygiejne. Uanset om det handler om anskuelsesundervisning, 
segregering, klasseundervisning eller skolehygiejne, så skulle eleven disciplineres. De 
fire praksisser diskuteres i ovennævnte rækkefølge. 

Disciplinering af elevens mentale processer 
Den første praksis som trækkes frem er anskuelsesundervisning, der markerer en ten-
dens om at visualisere stoffet, så det bliver gjort forståeligt for eleverne på en anden 
måde end tidligere.6 Forskydningen i undervisningen markeres af, at det ikke længere 
var gentagelsen, der var i centrum. Det vil sige at eleven ikke i samme omfang skulle 
recitere, det læreren sagde. For at disciplinere eleven var det vigtigt, at eleven selv viste 
interesse og tilsluttede sig undervisningen. For at sikre elevens opmærksomhed, gen-
tænkes og reformuleres undervisningen. Anskuelsesundervisningen blev en udbredt 
undervisningsteknik, fordi det med det såkaldte Sthyrske cirkulære blev et selvstændigt 
fag på de yngste klassetrin samtidig med, at det blev et didaktisk princip for historie, 
geografi og naturkundskab (Cirkulære, 1900; se også §10 i Folkeskoleloven, 1899).7 Tan-
ken om at eleven skulle tilegne sig undervisning gennem billeder og objekter var ikke 
en dansk ’opfindelse’. Både Jean-Jacques Rosseau, Johan Heinrich Pestalozzi og Herbert 
Spencer beskrev også denne undervisningsteknik.8 

Konkret tog undervisningen udgangspunkt i elevens nærmiljø og bevægede sig udad til 
fjerne miljøer. De associationer, barnet gør i forhold til sit nærmiljø, er ofte tilfældige, og 
derfor skulle barnet lære at gøre iagttagelser på en mere metodisk måde.9 Det metodiske 
kunne bestå i at udpege lighedspunkter og forskelle ved et billede eller objekt (Frederik-
sen 1889: 9). På den vis lærte de at drage slutninger (ibid.: 14). Målet for undervisningen 
var at opøve elevens sanser og udvide dets forestillinger (ibid.: 6). Samme betragtninger 
deles af lærer Skrydstrup:

”Hensigten med den forberedende Anskuelsesundervisning er altsaa at udvide Børnenes 
Forestillingskreds, berige deres Ordforraad og lære dem at bruge deres Sanser.” (Skryd-
strup 1886: 754). 
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Det store fokus på sanserne betød, at eleven blev delagtiggjort på helt anden vis end tid-
ligere (Møller 1893: 13-15; 1893b: 19-22). Derudover var forestillingskreds blevet vigtigt. 
Ovenstående citat viser, at elevernes forestillingskreds skulle udvides, og deres ordforråd 
skulle forøges. Anskuelsesundervisning kan for eksempel foregå på følgende vis: 

”Og idet jeg opholder mig ved samme Ting: maaler den, vejer den, afridser dens Form, un-
dersøger dens Sammensætning, Dele og Beskaffenhed, eftersporer dens Udviklingshistorie, 
dens Formaal, Nytte, Betydning, Varighed, Kendetegn, Forbindelser, Slægtskabsforhold, 
Omgivelser etc., saa er det umuligt andet, end at en saadan fortsat varierende Syslen med 
samme Indtryk maa avle en vis Forkærlighed for det, indpræge det i Erindringen og sikre 
det en varig Indflydelse der.” (Møller 1893: 14). 
 
Citatet viser meget klart, at der blev gået grundigt frem i undervisningen. Læreren 
skulle sikre, at eleven huskede det, som blev undervist. Processen disciplinerede eleven 
til at sætte ord på hans eller hendes tanker samt til at tale i helsætninger. For at sikre at 
eleverne kunne huske det, de tilegnede sig i undervisningen, blev sanserne anset som  
”Indgangen til Sjælen” (Folkeskolen 1903: 24). Den metode blev vurderet som mere sik-
ker end terperi i forhold til, at eleven kunne huske det lærte.10 Eleven blev disciplineret 
via sanserne i anskuelsesundervisning. På den vis blev eleven opøvet til selvvirksomhed, 
og det foregik ved, at de skulle sætte ord på billeder og objekter. Men læreren var med 
til at definere, hvilke ord der skulle sættes på billeder og objekter. Sjælen blev derved 
transformeret på en varig måde: 

”Netop på samme Maade maa man i Undervisningen simpelthen bringe sin Elev i en saa-
dan Tilstand af Interesse i, hvad man vil lære ham, at enhver anden Genstand for Interesse 
er bandlyst fra hans Sjæl, derpaa gøre ham bekendt med saa eftertrykkelig, at han vil 
huske det tilfælde til sin Dødsdag, og endelig fylde ham med fortærende Nysgerrighed efter 
at vide, hvilke der er de næste skridt i Forbindelse med Genstanden.” (DLM 1904: 1).11 

Ved at bruge sanserne som indgang til eleven, disciplineres han eller hende til at foku-
sere og lærer at huske på en helt anden måde end tidligere. Der var en tro på, at virknin-
gen af undervisningen vil blive bedre eller af mere varig karakter, hvis læreren formåede 
at få elevens opmærksom på en så effektiv måde, at alt andet blev glemt. 

At gå fra sansning til erkendelse kan tilskrives en del teoretikere for eksempel J. H. 
Pestalozzi og Rosseau. Årsagen til at jeg anvender Spencer og ikke en anden teoretiker, 
skal findes i, at Spencers perspektiv på undervisning sammenkobles med den gene-
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relle samfundsudvikling. I ”Education: Intellectual, Moral, and Physical” fremgår det, 
at Spencer så samfundet som en lille homogen gruppe, der udviklede sig til mange 
komplekse grupper over tid. Udviklingen i samfundet er gået fra ”Ensartethed til Uens-
artethed” (Spencer 1878: 70). Udviklingen skete ud fra et årsag og virkningsforhold, 
og Spencers teori blev populær i takt med, at den industrielle revolution bredte sig, og 
samfundet blev mere komplekst. Denne kompleksitet stod ifølge Spencer i kontrast til 
undervisningens ’døde formler’ (Spencer 1860: 40-44, se også Spencer 1878: 70-80). 
Spencer var allerede kendt i Danmark, muligvis hjulpet på vej af Harald Høffdings over-
sættelse af ”Education: Intellectual, Moral, and Physical” til dansk i 1876.12 
      
Spencer anskuede undervisning på samme måde, som han anskuede markedet: Begge 
dele fungerede bedst uden for meget indblanding. Spencers tanker byggede på Dar-
wins teori, hvilket fremgår af ”Education: Intellectual, Moral, and Physical”, og Spencer 
var af den opfattelse, at det bedste undervisningsresultat opnås ved at lade elevens 
mentale proces gå sin ’naturlige’ gang.13 Eleven skulle opmuntres, og undervisningen 
skulle være en sanseoplevelse, hvor der skete en gradvis induktiv proces. Videnskab 
skulle være fundamentet i undervisningen, og derfor mente Spencer, at undervisnin-
gen skulle begynde med det simple og forsætte til det abstrakte og fra det empiriske 
til det rationelle. Det betød, at eleven lærte bedre ud fra billeder eller objekter end ud 
fra bøger, da det gav eleven praktisk erfaring med håndtering af billeder eller objek-
ter. Spencer var med andre ord modstander af den dogmatiske undervisning (Spencer 
1860: 94). I stedet er der indlejret en positivisme hos Spencer ved, at eleven igennem 
sanserne kan få ny erkendelse, samt at denne fremgangsmåde skulle være metodisk. 
Undervisningen skulle gå sin ’naturlige’ gang, ikke ved at oplyse eleverne men i stedet 
føre dem til slutninger, og heri lå disciplineringen. Eleven blev disciplineret gennem 
den mentale proces. 

For at samle op på anskuelsesundervisning kan det konkluderes, at den kendetegnes 
ved at være en mental proces (og ikke en fysisk proces). Det var altså en tilgang, der 
mente, at eleven kunne få viden ved at betragte et billede eller et objekt. Denne obser-
vation skabte bestemte forestillinger hos eleven. Læreren skulle hjælpe eleven med at 
udvikle sin associationsevne. Association var integreret i anskuelsesundervisning, da 
fokus var på, hvilke ideer og tanker eleverne fik ved at betragte et billede eller et objekt. 
Ved at arbejde med elevens sanser, disciplineres de mentale strukturer hos eleven. Det 
kan eksemplificeres således: Hvis elev a ser et billede, og det giver eleven forestillingen 
x, og læreren derefter knytter begreberne x1, x2, x3 til billedet, så er elevens forestillings-
kreds (mentale struktur) blevet disciplineret. Det er den viden, eleven har fra tidligere 
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livserfaringer, som er genstand for disciplinering. I anskuelsesundervisning foregik sub-
jektiveringen i en triangulær relation mellem billede/objekt, elevens sanser og lærerens 
hjælp til at strukturere elevens begrebsverden og frihed i undervisningen. 

Der blev taget udgangspunkt i eleven, som tilskyndes til at tænke selvstændigt. Selv om 
industriproduktionen ofte karakteriseres som arbejde, der ikke kræver meget tanke-
virksomhed, så stiller det krav til at vedkommende, der står ved en maskine, selv kan 
træffe beslutninger. 

Segregering af eleverne efter associationsevne 
Undervisningen fokuserede på elevens sanser, og det var elevens mentale processer, der 
blev disciplineret. Anvendelsen af anskuelsesbilleder betød, at forskelle mellem elever-
nes associationsevne åbenbarede sig for lærerne. Anskuelsesprincippet synliggjorde 
de svage elever i skolen på en anderledes måde end tidligere. Men det var ikke kun 
anskuelsesundervisningen, der synliggjorde de svage elever. Sinkerne blev eksempelvis 
udskilt i de såkaldte værneskoler (Møller 1900: 822f; Folkeskolen 1893: 46). Desuden 
foregik der en vandring fra land til by, som betød en større koncentration af børn på 
bestemte skoler. Disse skoler med mange elever var også med til at optegne forskellene 
mellem eleverne. Samtidig med dette blev der udviklet nye teknikker til at kategorisere 
eleverne, blandt andet statistiske undersøgelser. 

I den indbyrdes undervisning var segregeringspraksissen indlejret i selve undervis-
ningsteknikken. I den indbyrdes undervisning foregik segregeringen i undervisningen, 
hvor eleverne stod ved den tavle, der modsvarede deres færdigheder. De kunne så rykke 
op eller ned, alt efter hvor godt de klarede sig. Segregeringen var synlig for alle i klassen, 
og den var relateret til belønning. Hvis en elev gjorde sig positivt bemærket, blev eleven 
belønnet prompte, og hvis en elev udmærkede sig negativt, så faldt belønningen også 
med det samme i form af nedrykning. Eleverne vidste, hvor tavlerne til de dygtige hang, 
og hvor tavlerne til de mindre dygtige hang. 

Omkring århundredeskiftet debatteres elevernes forskellighed. Der blev talt om nor-
male, åndssvage og sinker (DLM 1905: 9). Debatten fortsatte ind i det nye århundrede 
og blev nærværende og konkret i forbindelse med indførelsen af mellemskolen i 1904 
(Jensen, J. C. 1901).14 Folkeskolen var første trin i et hierarkisk opbygget skolesystem, 
hvor eleverne blev segregeret. Segregation forekom på mange måder, og i anskuelsesun-
dervisningen var der fokus på elevens sanser og forestillingsevne. 
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På Varde Borgerskole blev elevernes forestillingskreds undersøgt. Drenge og pigers 
forestillingskreds fra både middelklassen og de lavere klasser blev undersøgt. Under-
søgelsen var opbygget af en række ord fra elevernes hverdag. Det kunne være ord som 
’kirke’, ’høne’, ’tørvegrav’, ’cirkel’, ’Gud’ og ’sø’. Ifølge forfatterne til artiklen stod det ikke 
godt til med elevernes associationsevne. Elevernes forestillingskreds var generelt ringe, 
således svarede en dreng ”at kirken var til at ringe med; andet vidste han ikke” (Olsen 
1899: 427). Undersøgelsen viste, at der tegnede sig en relation mellem socialklasse og 
forestillingskreds, hvilket er interessant i forhold til de mange nye arbejdskvarterer, der 
blev bygget i disse år. 

Ovenstående praktiske undersøgelse af elevernes forestillingskreds gav viden om ele-
vernes forskellighed ud fra bestemte ord og begreber, de kendte fra deres nærmiljø. 
Undersøgelsen gav en viden, om hvor mange ord eleverne kunne knytte til billeder. Ud 
fra denne viden kunne lærerne kategorisere eleverne. Undersøgelsen er et eksempel på, 
at der opstod en relation mellem intelligens, eller forestillingskreds som det hed den-
gang, og association. En form for associativ intelligens, som blandt andet er beskrevet 
af Johann Friedrich Herbart.15 
 
Indlejret i disse undersøgelser af elevernes forestillingskreds var der en forholdsvis ny 
vidensform kaldet deskriptiv psykologi. I Danmarks Lærerforenings Medlemsblad 
(1904: 2) henledes opmærksomheden på den værdi, statistiske undersøgelser og psy-
kologi har i bestræbelserne på at opnå viden om elevernes forestillingskreds, antallet af 
meningsløse stavelser og træthedens virkning på elevernes hukommelse. Psykologien 
hvilede ikke længere på metafysik, men på eksperimenter. Undersøgelsen markerer 
dels anvendelsen af en slags deskriptiv psykologi i bestræbelserne på at skaffe viden om 
eleverne, og dels en ny måde at inddele eleverne på. Eleverne blev inddelt ud fra deres 
sansemæssige formåen. 
 
Nærværende praksis deler eleverne efter associationsevne. Derudover er det værd at 
bemærke, at statistiske undersøgelser blev anvendt til at indhente en specifik viden om 
eleverne. Generelt var der i disse år en stigende interesse for at indsamle statistisk vi-
den om eleverne, og der blev indsamlet viden om elevernes forestillingskreds, træthed, 
de såkaldte træthedsmålinger og syns og høre forestillinger, hygiejne og anatomi (ibid. 
1903: 24). Disse undersøgelser gav viden om et stort antal elever. En viden som kunne 
anvendes i subjektiveringen af eleverne. 
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Disciplinering af elevens adfærd i undervisningen
Vandringen fra land til by og etableringen af nye store arbejdspladser skaber grobund 
for nye måder at organisere sig på. En anden praksis som omorganiserede mennesker 
var klasseundervisning. I folkeskolen kom en ny organiseringspraksis, inspireret af, 
Ernst Kapers bog ”Den daglige Undervisnings Form” fra 1903. Ifølge Kaper består orga-
niseringen af undervisningen i ét eneste pædagogisk kunstgreb: 

”Læreren stiller først sit Spørgsmål, gør derpå en Pause, under hvilken alle de Elever, der 
kan besvare Spørgsmålet ’markerer’ (strækker Hånden i Vejret), efterhånden som de når 
Resultat. Alt eftersom Overvejelserne kræver længere eller kortere Tid, varer det længere 
eller kortere, inden Læreren nævner Navnet på den Elev, af hvem han ønsker Svaret. Altså: 
først Spørgsmålet – så Pause med Markéring – så Navn – så Svar. Spørgsmålet er således 
rettet til hele Klassen, alle Eleverne uden Undtagelse må overveje Sagen, Læreren fører 
Kontrol med, om hver enkelt komme til Resultat eller ej, og hver enkelt kan risikere at blive 
Klassens Talsmand ved at måtte besvare Spørgsmålet.” (Kaper, 1911: 54f). 

Eleven skulle sidde stille, lytte og vente, til det blev hans tur. Nedenstående beskrivelse 
viser forskellen på eleven i de to organiseringsformer, henholdsvis overhøring og klas-
seundervisning: 

”Gennemtænke Spørgsmålene gør de [eleverne] ikke. Haren sover med åbne Øjne; jeg 
kunde fristes til at sige, at Eleverne, hvor der anvendes enkeltmandseksamination, sover 
med både åbne Øjne og Øren. De sover i Timen, når de ikke just bliver hørt, de sover 
indvendig, og den Søvn er ikke de Retfærdiges Søvn. Den organiserede Klasseundervisning 
giver Læreren det Tryllemiddel i Hænde, som kan få Søvnen til at svinde som Dugg for 
Solen: Drivfjeren for Eleverne, ikke blot til Opmærksomhed, men til stadig Aktivitet, er 
hver enkelts Mulighed for at give sin Viden, Forståelse eller Iagttagelse Luft ved hvert eneste 
Spørgsmål, Læreren stiller.” (Kaper 1911: 53f). 

Denne organisering af undervisningen gør op med enkeltmandsoverhøring, som er 
en organisering, der hviler på princippet om, at læreren beder en elev rejse sig, hvor-
efter læreren stiller eleven et spørgsmål. Der var med andre ord tale om en helt ny 
disciplinerende og moralsk organisering af undervisningen i klasselokalet, hvor selve 
organiseringsformen gjorde, at eleverne blev kontrollable. Eleven skulle disciplineres 
i skolen. Både Kristine Frederiksen og Sophus Bagger var enige om, at eleverne skulle 
disciplineres, eftersom de var primitive. Bagger beskriver dem som ”smaa Vildmænd” 
(Bagger 1887: 15). 
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Der kan trækkes en parallel mellem klasseundervisning og organisationsprincippet i 
scientific management. Klasseundervisningen var en standardisering af undervisnin-
gen, som gennem et pædagogisk kunstgreb sikrede, at alle eleverne i klassen lærte det 
samme på den samme tid. I scientific management handlede det om at øge effektivite-
ten, hvilket blev gjort ved at standardisere arbejdsprocesserne på en måde, så helheden 
blev brudt ned i mindre dele (Taylor 1914: 9-16). Dette princip genfindes i Kapers klas-
seundervisning. Her handlede det om at standardisere undervisningstimen for at ef-
fektivisere indlæringen hos eleverne. Opbygningen af undervisningstimen skulle ifølge 
Kaper fremstå som en metodisk helhed og bestå af følgende to overordnede dele, hvoraf 
den sidste helhed blev brudt ned i tre underkategorier: 

1. Overhøring,
2. Egentlig undervisning: 

a. Kombination,
b. Indprentning, 
c. Gennemgang af nyt stof (Kaper 1911: 26). 

Elementerne i undervisningen viser, at undervisningen skulle bygges op om lærersty-
rende principper og gå fra iagttagelse over forestilling til selvvirksomhed. Ved denne 
form for undervisning lærte eleven at arbejde for fuld kraft, hvilket ikke var tilfældet 
med ren overhøring. Her arbejdede eleven ifølge Kaper for halv kraft (Kaper 1911: 56). 
Princippet i Kapers klasseundervisning var systematisk og gik ud på, at eleven først 
skulle introduceres for en metode og dernæst anvende den (ibid: 44). Her kan der  
drages en parallel til anskuelsesundervisning, hvor eleven først blev præsenteret for et 
billede, for derefter at skulle knytte ord til billedet. Både i anskuelsesundervisning og i 
klasseundervisning blev der arbejdet fra det konkrete over mod det abstrakte. Eleven 
skulle altså først iagttage og dernæst anvende. 

I Kapers klasseundervisning genfindes en psykologisk-pædagogisk funderet videns-
form. Denne vidensform skinner igennem på to måder; dels via associationsbegrebet, 
og dels via organiseringen af undervisningen. Der er en del teoretikere, som har be-
skæftiget sig med associationsbegrebet. John Locke, John Stuart Mill og David Hume 
beskæftigede sig alle med det.16 Jeg har dog valgt at trække på Johann Friedrich Herbart 
og hans formaltrinsteori, fordi den genfindes i Kapers ovenstående fem trin. Kaper hen-
viste ikke eksplicit til Herbart i hans bog ”Den daglige Undervisnings Form”, men den 
måde Kaper bygger sine ideer op om formaltrinslæren og association passer med de 
idéer, som Herbart også arbejdede med. Herbart arbejdede med formaltrin: Klarhed, 
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association, system og metode (Aas 1911: 156). Denne fremgangsmåde i undervisnin-
gen minder om anskuelsesundervisning, hvor udgangspunktet i undervisningen er et 
billede eller objekt fra elevens nærmiljø, og herefter arbejder læreren udad til billeder 
eller objekter, som ikke er en del af elevens nærmiljø. 

I Herbarts pædagogiske arbejder var mangesidig interesse en hjørnesten, og han satte 
begrebet lig med mangesidig selvvirksomhed. Da ikke al selvvirksomhed var et gode, 
betød det ikke, at eleverne skulle disciplineres. De skulle blot gives tanker og bestræbel-
ser i én bestemt retning (ibid. 156).17 Hvilket ud fra denne afhandlings magtanalytiske 
perspektiv også er disciplinering, da eleven dirigeres i undervisningen. I selvvirksom-
hedens navn skulle eleven stimuleres til én bestemt retning i undervisningen. Eleven 
blev med andre ord disciplineret på en sådan måde, så han/hun ’mentalt blev taget ved 
hånden’ og ledt på ’rette’ vej. 

Ligesom det var tilfældet med anskuelsesundervisning, så er disciplinering også en del 
af klasseundervisningen. I anskuelsesundervisning blev elevens mentale proces discipli-
neret. Kapers klasseundervisning abonnerede på en bestemt adfærd: Den stillesiddende 
elev der pænt rakte hånden op og blev aktiv, når læreren stillede et spørgsmål. Eleven 
skulle disciplineres til at sidde stille, og pænt vente til, det blev hans eller hendes tur. 

Administration af elevens hygiejne 
Denne praksis fokuserer på elevens krop, adfærd og sundhed. Eleverne skulle som be-
kendt væk fra fabrikkerne og ind i skolerne, og det skabte større skoler, hvor smitte 
kunne spredes hurtigt, men samtidig gjorde de store skoler det muligt at lave store hygi-
ejneundersøgelser. De store hygiejneundersøgelser producerede viden om elevernes hy-
giejne, der blev et vigtigt tema med tanke på at begrænse smittefaren på de store skoler i 
de nye arbejderkvarterer.18 Der etableres en skolehygiejnisk praksis, som fik indflydelse 
på både lærere og elever samt bygninger (mere om dette senere i kapitlet). Skolehygi-
ejne var disciplinerende og betjente sig af en mangfoldighed af teknikker blandt andet 
adfærdsregulering og statistik til at målrette hygiejneindsatsen. Statistik blev en teknik, 
der blev anvendt til at frembringe viden om populationen i dette tilfælde eleverne. Det 
gjorde det muligt at intervenere, som det var tilfældet med elevernes sundhedstilstand. 

Sundhed og hygiejne havde indtil nu haft en mindre plads i debatterne og i skolelov-
givningen. I Anordning for Almue-Skolevæsnet af 1814, var det lærerens opgave at 
sørge for, at eleverne ikke sad i usunde stillinger, mens loven fra 1856, ifølge DLM, 
krævede, at hvert barn havde 90 kubikfod luft (DLM 1900: 7). Det var først i slutningen 
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af 1800-tallet, at sundhed og hygiejne omformulerede gængse praksisser i skolen. Det 
vil sige, elevernes og lærernes adfærd gentænktes i bestræbelserne på at mindske smit-
ten fra epidemiske sygdomme som for eksempel tuberkulose eller kolera med tanke på 
den koleraepidemi, der hærgede landets hovedstad i 1853. Det gjaldt om at forebygge 
sygdomme og om at installere sunde og hygiejniske rutiner hos eleven, så risikoen for 
smitte kunne minimeres. 

De skolehygiejniske praksisser var mangfoldige i bestræbelserne på at tildele eleverne 
nogle sunde hygiejniske rutiner. Skolen blev forbundet med smittefare i kraft af, at den 
blev brugt af mange mennesker, og der blev i den forbindelse taget forskellige teknik-
ker i anvendelse for at imødegå smittefaren blandt eleverne (ibid. 1905: 21, 23, 47). 
Den materielle skolehygiejne fik et løft, ved at der kom brusebade på skolerne, der kom 
skolelæge- og tandlægeordninger, og der kom feriekoloniophold for københavnerbørn 
(ibid. 1889: 12). Der blev også advaret om anvendelsen af brugte skolebøger, da der var 
en smittefare forbundet ved, at skolebøger gik i arv fra elev til elev (ibid. 1904: 27). De 
skolehygiejniske praksisser greb ind på forskellig vis i elevens skolegang men havde det 
til fælles, at eleverne skulle disciplineres til at tænke sundt og hygiejnisk i hverdagen. 
Formålet med disciplineringen var, at installere selvkontrol i eleven ved at han eller hun 
lærte bestemte hygiejniske teknikker. Det skulle give dem kapaciteter til selvkontrol. 
Det vil sige, at de blev i stand til at holde sig rene, og fundamentet var derfor lagt til en 
sund og rask arbejdskraft i fremtiden. Eleven blev med andre ord i stand til at udøve en 
bestemt hygiejnisk frihed over sig selv. 

Den store skolehygiejniske undersøgelse fra 1882, hvor ca. 30.000 elever blev undersøgt 
og K. Nommels (1882) undersøgelse af elevers højde og vægt, markerer en ny styring i 
skolen.19 Disse undersøgelser fik indflydelse på indretningen af skolen samt elevens ad-
færd. Undersøgelserne synliggjorde eleven ud fra sygdomme og ikke kun færdigheder 
og kundskaber, som der ellers var tradition for i skolen. Generelt blev der lavet en del 
undersøgelser i disse år. Skolelæge F. Ingerslev lavede en undersøgelse, hvor han stude-
rede årsagerne til elevernes præstationer i skolen. Han hæftede sig ved flere årsager til, 
at en elev udviste manglende evner i timerne. Den første årsag er næsesvælgvegetatio-
ner (polypper), som virker nedsættende på elevens hjernevirksomhed. Misdannelser 
af hjernekassen, som enten kan være skæv, kantet, for stor, eller for lille, kunne have 
karakter af varige skader på elevens hjerne. Alkoholisme hos forældre nævnes også som 
en mulig årsag, da eleven kunne lide af søvnmangel og manglende ernæring. Et svagt-
begavet barn kunne også være udtryk for en slægtsdegeneration. Det vil sige at barnet 
tilhørte en gren af slægtsleddet, som var ved at uddø. Den sidste type var epilepsi, som 
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F. Ingerslev ikke altid ville karakterisere som tilhørende svagtbegavede men derimod 
som sære og vanskelige (ibid. 1905: 9). Nedenstående fotografier er visuelle eksempler 
på den skolehygiejniske praksis. 

Fotografi 3: Hygiejne tavle

(Drejer 2011b: Hygiejne tavle). 
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Fotografi 4: Sundhed og arbejdsstilling
 

(Drejer 2011c: Sundhed og arbejdsstilling). 

Helt i tidens ånd opstod der en relation mellem disciplinering og visualisering. Visua-
lisering var en anvendt disciplineringsteknik, og som skrevet ovenover blev teknikken 
også anvendt i undervisningen. Teknikken blev også anvendt i forbindelse med hygi-
ejne og sundhed, hvor eleven blev disciplineret ved, at reglerne blev anskueliggjort for 
eleven på en tavle, som blev hængt op på skolen, så de altid var nærværende og mindede 
eleven om de hygiejniske regler. 

Den skolehygiejniske praksis trak på biologisk viden.20 Både Louis Pasteur og Robert 
Koch var banebrydende på dette tidspunkt i forståelsen af bakterielle sygdomme.21 I løbet 
af 1870erne opdagede Pasteur, at mikroorganismer var skyld i sygdomme. Den nyeste 
viden indenfor biologi blev udnyttet politisk til styring af eleverne. Skolehygiejne repræ-
senterer et klassisk eksempel på biopolitik. Som der står i kapitel 3, så har denne magt 
”centrum i kroppen som art” (Foucault 1994: 143), og det er netop udgangspunktet for de 
skolehygiejniske praksisser. Sundheden og hygiejnen blandt eleverne skulle forbedres, og 
det skete gennem regulerende og kontrollerende teknikker rettet mod kroppen. 
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Opsummering af praksisser
De fire praksisser, som jeg har diskuteret i denne subjektiveringsstrategi, har det til fæl-
les, at de trækker på disciplinerende teknikker. Dog er det en anden form for disci-
plinering end den, der er beskrevet i den indbyrdes undervisning. Eleverne blev ikke 
ansporet til konkurrence som i den indbyrdes undervisning. Eleven blev disciplineret 
til det ’nye’ samfund, hvor der var mulighed for en anden type arbejde, end i det ’gamle’ 
samfund. 

Disciplineringen kom til udtryk på forskellig vis i de fire praksisser. Elevens mentale 
processer blev disciplineret i anskuelsesundervisning, i klasseundervisning var det ele-
vens adfærd og derudover anvendes biopolitik til at sikre elevens sundhed og hygiejne. 

Efter diskussionen af disse praksisser vil analysen forsætte med en diskussion af, hvor-
dan praksisserne kom til udtryk i fagene, i relationen mellem lærer og elev, og hvordan 
disciplineringen kom til udtryk i skolearkitekturen. 
 
Fagene understøtter disciplineringen af eleven 
Disciplineringen af eleven var central i subjektiveringsstrategien. Eleven skulle forbere-
des til et liv i industrisamfundet, og det bar forandringerne i fagene også præg af. Fagene 
blev ligeledes standardiserede. Skolen skulle med andre ord have en strammere og mere 
ensrettet organisation. Fagrækken blev også udvidet med praktiske fag, og derudover 
skete der en udvidelse af undervisningsmiddelbegrebet. En udvidelse der understøttede 
principperne i anskuelsesundervisning. 

I september 1899 indgik Dansk Arbejdsgiverforening og De Samvirkende Fagforbund 
en aftale om retten til at lede og fordele arbejdet. I folkeskolen blev elevernes adfærd li-
geledes organiseret. I folkeskoleloven blev der for første gang udstukket standardiserede 
og ensartede retningslinjer for undervisningen i fagene, og samtidig blev undervisning 
målrettet forskellige trin. Loven bestemte bl.a., at børnene (fra 1. – 7. klasse) skulle ind-
deles i klasser efter ”Alder, Fremgang og Modenhed”, og der blev fastlagt rammer for det 
ugentlige timetal. I købstadsskolen mindst 21 timer, og på landet mindst 18 timer (§6 & 
§11 i Folkeskoleloven, 1899). Uddannelsen blev sat i system og fik en homogen struktur, 
hvilket sikrede en mere ensartet disciplinering af eleverne. Det var ikke længere op til 
læreren at afgøre, hvordan fagene skulle placeres, som det var tilfældet med Anordning 
for Almue-Skolevæsnet af 1814. I det Sthyrske cirkulære står følgende:

”[…]at der under Folkeskolens stigende Udvikling og fremadskridende Organisation tages 
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det skyldige Hensyn ogsaa til den fornødne Enhed og Orden inden for Skolens Virksom-
hed.” (Cirkulære, 1900). 

Udviklingen med fabrikslovene betød, at flere børn skulle opholde sig længere tid i 
skolen, og det krævede en strammere organisation af skolens aktiviteter. Derudover 
blev fagkredsen udvidet således at ’historie’ og ’geografi’, men også mange steder na-
turkundskab (naturhistorie og fysik), blev fag på skemaet. Cirkulæret indeholder først 
og fremmest en vejledning vedrørende de enkelte fags formål og indhold på forskellige 
klassetrin (ibid.). 

Fagrækken udvides til også at omfatte praktiske fag såsom sløjd, skolehave, kvinde-
lig håndarbejde og kvindelig husgerning. I de praktiske fag kunne eleven opøve sine 
færdigheder på en praktisk og konkret måde. Fælles for disse fag var, at eleven ikke 
skulle læse i en bog men i stedet bruge hænderne. Kendetegnende for disse fag er, at 
det i mange tilfælde er fag, som eleven på en eller måde har stiftet bekendtskab med før 
skoletiden i hjemmet, og som hovedparten af eleverne ville få brug for efter skoletiden. 

En anden begivenhed som influerer direkte på fagenes identitet er udvidelsen af under-
visningsmiddelbegrebet, som redefinerede fagene. Det er ikke kun anskuelsesbilleder 
der bidrager med billeder til undervisningen. Lysbilledapparatet dukkede op som et 
undervisningsmiddel, skolerne kunne leje. Ifølge en forsidereklame for lysbilleder bør 
enhver lærer anerkende betydningen af gode billeder i undervisningen (DLM 1906: 
7). Lysbilledapparatet udbredes i disse år og anvendes i flere fag (Folkeskolen 1913: 
5).22 Det er dog ikke kun på billedfronten, udviklingen sker. Der eksperimenteres også 
med udvikling af regneapparater, som for eksempel ’Dansk Brøkramme’, som kommu-
nelærer S. Jakobsen har lavet, og som kan hjælpe eleverne med en bedre forståelse af 
brøkregning (ibid. 1910: 40). I 1919 fortæller en lærer fra Aalborg, at de har anskaffet 
såkaldte kasseborde. Kassebordene var kvadratiske med aftagelige skillevægge, så der er 
mulighed for at lave op til fire rum. De var forsynet med en 8 cm høj kant, så der kunne 
fyldes sand i rummene, så eleverne kunne forme/skrive/tegne det, de havde lyst til i hver 
deres rum (ibid. 1919: 19). Der bliver også udviklet talbilleder og stave- og læsetavler. 
Skoleinspektør Arvin udviklede nogle små kvadrater hvor en prik repræsenterede et 
1-tal, og to prikker repræsenterede et 2-tal og så fremdeles (ibid 1918: 36). Stave- og 
læsetavlen var et system, hvor bogstaverne kunne hænges på en knage på en tavle, og på 
den vis kunne eleven sammensætte ord (ibid. 1916: 6). Udviklingen af undervisnings-
midler følger anskuelsessporet. Nu kunne mange emner i undervisningen illustreres på 
en ny og anderledes måde. 
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I det følgende tages der udgangspunkt i det Sthyrske cirkulære, fordi det tjener som et 
billede af fagene, og hvordan forskellige praksisser kom til udtryk i fagene. Derudover 
er det første gang, at der udsendes en vejledning i, hvordan der skal undervises i folke-
skolens fag. Jeg vil diskutere ’dansk’, ’historie’, naturfaglige fag og praktiske fag. Disse fag 
er udvalgt, fordi de repræsenterer den disciplinerende udvikling. 

’Dansk’ – det vigtigste fag?
’Dansk’ blev et vigtigt fag i skolen. I 1899 blev der afsat 287 timer årligt til faget, hvilket 
betonede fagets stigende betydning (DLM 1900: 8). ’Dansk’ eksisterede ikke i ”Anord-
ning for Almue-Skolevæsenet i Kiøbstæderne i Danmark” af 1814 eller i den indbyrdes 
undervisning. Eleverne blev derimod undervist i læsning og skrivning. En anden for-
skel er, at ’dansk’ i det Sthyrske cirkulære er langt mere specifik i forhold til anordnin-
gerne fra 1814. Det Sthyrske cirkulære er forholdsvis detaljeret i sin beskrivelse af, hvad 
eleven skulle lære, og hvornår eleven skulle lære det. 

’Dansk’ var blevet et redskab til personlig åndsudvikling.Det fremstilles som et fag, hvor 
modersmålet ikke blot er en færdighed, men et udtryk for elevens åndelige udvikling. 
’Dansk’ er mere end blot læsning og skrivning. Religion var stadig et åndsudviklende 
fag, men ’dansk’ blev et vigtigere fag i den åndelige disciplinering af eleven (Cirkulære, 
1900). ’Dansk’ indskriver sig således i en personlig og åndelig dannelseshorisont, men 
faget er ikke kun personligt og åndeligt udviklende, men udvikler også konkrete mo-
dermålsfærdigheder: 

”1) at Børnene kunne forstaa deres Modersmaal. d. v. s. opfatte det rigtigt, naar de høre og 
læse det, 2) at de kunne tale det nogenlunde fejlfrit og flydende, og 3) at de kunne skrive det 
i Overensstemmelse med Reglerne for Retskrivning og logisk Tankeordning, alt vel at mær-
ke inden for den Forestillingskreds og de Sprogformer, der ere naturlige for Børn” (ibid.). 

Eleven skulle kunne skrive og tale ’dansk’ flydende og fejlfrit. Der blev stillet konkrete 
krav til eleverne i forhold til sproget. Der blev lagt vægt på god læsning og skrivning, 
uden det dog konkretiseres nærmere. I det Sthyrske cirkulære blev øvelser prioriteret 
fremfor at arbejde med en lærebog, hvilket understøtter anskuelsesundervisningens 
delagtiggørelse af eleven:

”Kendskab til dansk Sproglære bør ikke kræves i større Omfang, end det er nødvendigt til 
Opnaaelsen af det her angivne Maal. Der bør derfor ikke lægges ensidig Vægt paa gram-
matisk Analyse, og Brugen af en særlig Lærebog til Indøvelse af Sproglæren fraraades,[…]” 
(ibid.). 
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Anskuelsesundervisningsprincipper genfindes i ’dansk’. Udover at eleven på det første 
trin skulle lære de basale færdigheder såsom bogstav lyd, læsning og skrivning, blev 
selvtænkning fremhævet ved for eksempel ”friere skriftlige Øvelser” og ”[…] eller med 
egne Ord beskrive noget, de have for Øje, f. Eks. et Billede.” (ibid.). Nedenstående foto-
grafi af et anskuelsesbillede viser et typisk billede, som blev anvendt i undervisningen. 

Fotografi 5: I Landsbyen

 
(Drejer 2011d: I Landsbyen). 

Som det fremgår på billedet, er der liv og mange mennesker. Billedet illustrerer forskel-
lige arbejdssituationer; en mand rider på en hest på vej ned til en branddam, her står en 
ung mand med nogle køer. Det fremgår også af billedet, at det ikke er børn, der arbejder, 
hvilket er i overensstemmelse med tidens intervention af barnets adfærd. Børnene på 
billedet er derfor placeret i skolegården, hvor de leger – helt i tidens ånd. Børnene skulle 
disciplineres i skolen – og ikke på fabrikkerne.  

’Dansk’ blev et vigtigt fag i skolen, og eleven blev disciplineret gennem principperne i 
anskuelsesundervisningen. Derudover var ’dansk’ ikke kun et færdighedsfag, men også 
et personligt åndsudviklende fag. 
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’Historie’ – en romantisk fortid 
Den bevægelse, der skete i ’dansk’, skete også i ’historie’. Med det Sthyrske cirkulære blev 
de første ministerielle retningslinjer givet for den obligatoriske historieundervisning i 
folkeskolen, og i cirkulæret står der skrevet om fagets formål:

”At fremhjælpe en sund og kraftig Fantasi i Forbindelse med en varm og levende Følelse, 
særlig for vort Folk og Land, er Historieundervisningens Opgave. I sin Rigdom paa Ek-
sempler, der henvende sig til Børnenes sædelige Værdsættelse og indvirke tilskyndende paa 
deres Villie, er Historien tillige et vigtigt sædeligt Opdragelsesmiddel. Igennem anskuelig 
og livlig Fortælling bør de historiske Personer og Begivenheder stilles Børnene for Øje, men 
disse bør holdes til at gengive og genfortælle de givne Skildringer. Om end det historiske 
Stof væsentlig maa meddeles i Form af Livs- og Tidsbilleder, vil det dog være muligt at give 
de ældre Børn en efter deres Forestillingskreds lempet Forstaaelse af Samfundsforholdenes 
Udvikling.” (Cirkulære, 1900). 

Historiefortællingen skulle være livlig, og eleven skulle disciplineres til en varm og le-
vende følelse for Danmark. En årsag til det nationalistiske islæt, skal muligvis findes 
i 1864-nederlaget. Nedenstående fotografi viser et typisk anskuelsesbillede i ’historie’.
 
Fotografi 6: Boplads fra den yngre Stenalder 
 

(Drejer 2011e: Boplads fra den yngre Stenalder). 
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Anskuelsesmaterialet fremstillede også den danske fortid i et romantisk lys. Billedet, 
som skal forestille en landsby fra stenalderen, viser hverken nød eller sult. Tvært- 
imod viser billedet et idyllisk landsbyliv, hvor de voksne er beskæftiget med deres 
daglige sysler. Eleven kunne være stolt af sit historiske ophav - helt i den nationali-
stiske ånd. 

Historiske personer og begivenheder var vigtige i undervisningen. På tredje trin var 
det for eksempel Ægypten, Perserkrigene og korstogene, der skulle læres, mens person-
galleriet indeholdt navne såsom Aleksander, Hannibal, Cæsar, Muhamed og Karl den 
Store med flere. Der sneg sig en forståelsesdisciplinering ind i undervisningen i og med, 
eleverne skulle have en spirende forståelse for samfundet og dets udvikling. Samfundet 
var på dagsordenen i disse år, da det udviklede sig. Store industrier blev en del af by-
billedet, og det skulle eleverne have kendskab til. 

’Historie’ var dog stadig et hukommelsesfag med vægt på personer og begivenheder, 
og eleven skulle disciplineres efter anskuelsesprincipper samt fædrelandskærlighed. 
’Historie’ skulle anvendes i kulturkampen til at hævde den danske kultur (DLM 1904: 
35), hvilket også eksemplificeres ved, at skolerne opfordres til at anvende danske an-
skuelsesbilleder (DLM 1906: 14). Gennem historieundervisningen blev eleven givet et 
romantisk forhold til fædrelandet. 

Naturfaglige fag – tilfredsstiller barnets naturlige trang 
De to sidste fag er naturfaglige og praktiske fag. Som tilfældet var med ’dansk’ og histo-
rie’ blev der også i de naturfaglige fag taget afstand fra den mekaniske undervisning. Ne-
denstående citat er fra ’naturkundskab’, som dog ikke var et lovbestemt fag i folkeskolen. 
Citatet giver et indblik i, at der også skete en udvikling i de naturfaglige fag: 

”Naturfagene tilfredsstille Barnets Trang til at se ret paa og høre noget om den brogede 
Natur, hvori det lever, og have ikke blot stor Betydning for dets Udvikling, idet de ud- 
danne Iagttagelsesevnen, skærpe Dømmekraften og indpode en bevidst Forstaaelse af 
Sammenhængen mellem Aarsag og Virkning, men berige tillige Barnet med Kundskaber, 
der ikke mindst i vore Dage, hvor hele det praktiske Erhvervsliv er anvendt Naturvi-
denskab, ere værdifulde for Livsopholdet og Livsudviklingen. Men skal Naturfagsunder-
visningen bringe denne Frugt, bør man ikke lade sig nøje med, at Børnene lære en lille 
skematisk og systematisk Lærebog udenad, men saa maa Undervisningen først og sidst 
drives anskueligt og Børnene opøves i selv at se, selv at undersøge, selv at sammenligne.” 
(Cirkulære, 1900). 
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Som tilfældet var med ’dansk’, advares der ligefrem imod, at der lægges vægt på en 
undervisning, som udelukkende tager udgangspunkt i en lærebog. Eleven skulle ikke 
’bare’ lære en bog udenad. Tværtimod skulle eleven bringes ind i undervisning via 
anskuelse, og eleven skulle disciplineres til selv at foretage undersøgelser og til selv at 
foretage sammenligninger. I det Sthyrske cirkulære står der for eksempel om regning: 
”Der maa lægges Vægt paa, at Børnene ikke nøjes med rent mekanisk at kunne behandle 
Taltegnene, […]” (ibid.). Det samme er tilfældet i ’geografi’, hvor vægten i faget ikke blev 
lagt på ”Meddelelse af Boglærdom, […]” (ibid.). 
 
Praktiske fag – disciplinering i korrekt arbejdsstilling
De praktiske fag inkluderede sløjd, skolehave, kvindelig håndgerning og kvindelig hus-
gerning. Selvom de praktiske fag ikke nævnes i det Sthyrske cirkulære, blev de en større 
del af undervisningen på et tidspunkt, hvor barnets arbejde på fabrikker diskuteres og 
begrænses. De praktiske fag gav eleven kendskab til de nære omgivelser, som det var 
tilfældet med skolehaven. Som lærer C. Visse redegør for, så opnåede eleven kendskab 
til anlægning af have, inddeling af haven, kendskab til frugttræer, frugtbuske, køkken- 
og krydderurter samt dyrkningsmetoder (DLM 1904: 29). Dyrkning af haven var kendt 
ude på landet, men arbejderbørnene i nye brokvarterer havde ikke samme forudsæt-
ninger. 

I sløjd fik eleven kendskab til værktøj, men det var ikke det eneste. Sløjd adskilte sig 
en smule fra både skolehave og husgerning ved, at faget også indeholdt et kropsligt og 
sundheds element. Aksel Mikkelsen (1899: 27), som var en af ophavsmændene til dansk 
skolesløjd, skriver, at sløjd også indeholder ”Opdragelses-, Skønheds- og Sundhedsfor-
dringer.”.23 Eleven skulle lære den korrekte arbejdsstilling så han undgik nedslidning og 
skader, når han kom ud på de nye store fabrikker. Eleven skulle lære at arbejde i nor-
mal arbejdsstilling, lære at føre værktøjet på den rigtige måde og lære hvilket greb som 
skulle bruges (Folkeskolen 1916: 12). Det var vigtigt at eleven have kendskab til sunde 
arbejdsstillinger, da mange af eleverne ville få arbejde i industrisamfundets produktion, 
og det var i mange tilfælde hårdt fysisk arbejde. Sundhed genfindes også i kvindelig 
håndgerning og husgerning. 

Undervisningen i de praktiske fag var konkret og visualiserende, ligesom tilfældet var 
med anskuelsesundervisning. Eleverne skabte noget ved at bruge dagligdagsobjekter, 
som de kendte hjemmefra. Derudover lærte eleven også om sundhed i relation til ar-
bejdet. 
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Den udvidede disciplinerende relation 
I indbyrdes undervisning var relationen mellem lærer og elev kendetegnet ved et hie-
rarki mellem eleverne. Det skarpe hierarki affødte konkurrence om at blive hjælper eller 
bihjælper. Lærer- og elevrelationen var også kendetegnet af en begrænset kommunika-
tion mellem lærer og elev, hvor eleven blev tiltalt via løbenummer. Relationen mellem 
lærer, som siden 1867 kunne være kvinde (Lov om forandret skolelærereksamen, 1867), 
og elev omkring århundredeskiftet var præget af anskuelsesundervisning, klasseunder-
visning og skolehygiejne. Forandringerne medførte en mere videnskabelig relation, 
hvor der hentes viden fra både lægevidenskaben og psykologien. Læreren skulle også 
være en social og sjæleudviklende lærer. 
 
I forbindelse med at eleverne skulle opholde sig mere i skole og dermed mindre der-
hjemme og på en arbejdsplads, fik skolen en ny disciplinerende funktion, hvilket ses 
med, at der kom andre og flere funktioner til lærerens arbejde. Mange af de funktioner, 
der før lå i hjemmet, blev flyttet over i skolen. Klasselærerfunktionen voksede langsomt 
frem og blev en slags substitutforældre, og klasselærerbegrebet blev hurtigt en del af 
det almene sprog (se eksempelvis Salmonsens Konversationsleksikon 1923: 101). Lære-
ren skulle for eksempel lære eleverne at være hygiejniske. Lærerens arbejde blev mere 
mangfoldigt. Nedenstående simplificering viser, at læreren generelt betragtede klassen 
som en samlet masse.

Figur 5: Læreren og klassen24 

Relationen mellem lærer og elev bar præg af, at læreren besad disciplinerende teknik-
ker såsom karakterer, anmærkninger, fysisk afstraffelse og disciplinerende/motiverende 
teknikker såsom bøder for skolemulkt (skoleforsømmelse). Karakterer var en vigtig del 
af relationen, og det var Ørsteds karakterskala, der blev anvendt. Det er en karakter-
skala, hvor eleven kunne få minus karakter for en ringe præstation. Der rejste sig en 
kritik af fysisk afstraffelse, måske foranlediget af den såkaldte pryglelov som blev indført 
i 1905 som en slags tillægsstraf til voldsforbrydere og sædelighedsforbrydere. Debatten 
om prygl og legemsstraf florerer blandt andet i Danmarks Lærerforenings Medlemsblad 
i begyndelsen af det 20. århundrede. 
 

Lærer
e, e, e, e, e, e, e, 
e, e, e, e, e, e, e, 
e, e, e, e, e, e, e,
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Introduktionen af skolehygiejniske praksisser i skolen omdefinerede lærerens arbejde, 
så det kom til at indeholde den nyeste viden om smittefare og hygiejne. Læreren skulle 
udover undervisning også udbrede kendskabet om skolehygiejne til eleverne. Danmarks 
Lærerforenings Medlemsblad bragte et foredrag af Doktor Bøcher, som mente at ”Under-
visningens Hygiejne er altsaa væsentlig Pædagogens Domæne;” (DLM 1900: 2). Læreren var 
en vigtig person i forbindelse med etableringen af skolehygiejniske praksisser i skolen, og 
det blev foreslået, at hygiejne skulle være et skolefag (ibid.). Derudover blev det muligt at 
afskedige en lærer, hvis han eller hun var smittet med tuberkulose (DLM 1905: 8). 

Smitte var dog ikke det eneste, læreren skulle være opmærksom på. Elevens fysiske 
skavanker var også et tema, da disse skavanker fik skyld for, at eleven ikke kunne følge 
ordentlig med i undervisningen. Det, læreren især skulle være opmærksom på, var ele-
ver, der udviste symptomer på ”daarlig Hørelse, Adspredthed, Dvaskhed, utydelig Udtale, 
Stammen, svag Tænkeevne o.a” (Folkeskolen 1892: 17). Til at hjælpe læreren i sin vur-
dering af elevens fysik, udgav Lægeforeningen et lille skrift, ”Grundtræk af Skolesund-
hedslæren”. Det lille skrift var en beskrivelse af børnesygdomme og skavanker hos børn. 
Læreren skulle have kendskab til sygdomme og viden til at skelne mellem de forskellige 
sygdomme (DLM 1900: 2; 7). Med andre ord, blev den lægevidenskabelige praksis en 
del af den pædagogiske praksis i disse år. 

Kapers klasseundervisning påvirkede ligeledes relationen. Overhøringen udstillede ele-
vens færdigheder for både lærer og elever. I nedenstående citat trækker Kaper en skil-
lelinje i lærerens arbejde før og nu og uddyber, hvad der ligger i lærerens arbejde efter 
indførelsen af klasseundervisning: 

”I gamle Dage kaldte man Læreren for ’Hører’. Hvor langt større og rigere en Opgave Læ-
reren end har i vore Dage, er vi dog endnu ikke kommet så vidt at Overhøring er begrænset 
til det naturlige Omfang, mens den egentlige Undervisning, hvor Eleverne under Lærerens 
Vejledning kombinerer Undervisningsstoffet, tilegner sig det helt, og endelig ledes til at 
gennemarbejde nye Felter, er draget frem som Hovedsagen […] Læreren skal i timen ikke 
blot kontrollere og fæstne det Stof, Eleven hjemme har tilegnet sig, men fremkalde og lede 
en selvstændig sjælelig Virksomhed, der med nøjagtig Iagttagelse, skarpe Forestillinger og 
klare Tankeslutninger fører Elevernes Evner frem ad den naturlige Udviklings Vej.” (Kaper 
1911: 25).  

Med indførelsen af klasseundervisning omdefineres læreren fra at være ’hører’ til 
at ”lede en selvstændig sjælelig Virksomhed”. Som der står i citatet, skal læreren ikke  
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blot kontrollere eleverne, men skal også lede dem ad rette vej. Selvom der med  
Kapers klasseundervisning indføres en standardiserende organisering af undervis-
ning, hvor eleverne betragtes ensartet, så er der små transformationer på vej i rela-
tionen mellem lærer og elev. I anskuelsesundervisning disciplinerer læreren elevens 
mentale proces, og det kræver trods alt kendskab til elevens forestillingskreds. Mads 
Larsen, lærer ved Frederiksberg skolevæsen, fokuserer på hvordan eleven skabes 
uden brug af fysisk afstraffelse. Han foreslår at læreren i stedet anvender sjæleudvik-
ling, hvilket vil sige, at eleven skulle føres til egen virksomhed gennem undervisning. 
Mads Larsen foreslår at psykologien skulle være en central del af lærerens arbejde, da 
den giver information om ”Sjælens Anlæg og Evner og de Love, hvorefter dens Kræfter  
virker.” (DLM 1904: 1). 

Sammenfattende kan det konkluderes, at relationen mellem lærer og elev kom til at om-
fatte flere opgaver end blot undervisning i boglige færdigheder og kundskaber. Læreren 
skulle for eksempel have kendskab til elevens hygiejne og fysiske skavanker. Området 
for hvad læreren skulle disciplinere eleven i udvides. Dertil blev der lagt vægt på elevens 
sjælelige virksomhed. 

I det sidste afsnit i analysen af denne subjektiveringsstrategi studeres skolearkitektur og 
indretning. 

Skolen som disciplinerende samfundsinstitution 
Der indgår to praksisser i arkitekturen af skolen. Den ene praksis hænger sammen med 
skolens nye position i samfundet, hvor den, i kraft af at børnene kommer til at bruge 
flere timer i skolen, bliver en institution, der får en større betydning i disciplinerin-
gen af børnene. Kriminalitet blev anset som en trussel mod den offentlige ro og or-
den, og kriminaliteten blandt drenge var stigende i slutningen af 1800-tallet. Omkring 
århundredeskiftet blev der diskuteret forskellige disciplineringsteknikker, blandt andet 
anvendelsen af fysisk afstraffelse. Derudover genfindes skolehygiejnen i arkitekturen og 
i indretningen af skolen. Skolehygiejne kom til udtryk ved, at skolen blev gentænkt som 
et sted for mange mennesker, og skolehygiejniske retningslinjer kom til udtryk i både 
arkitektur og i indretning. 

Københavns første byplanlægger Ferdinand Meldahl vidste udmærket, at en skolebyg-
ning kan virke disciplinerende på eleven:
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”Læg blot nøje Mærke til det enkelte Menneske, naar det kommer under Indflydelse af 
virkelig stemningsfuld, monumental Kunst. Se paa Den, der træder ind i skjønne Kirker 
og Gravkapeller eller i Slottenes og Paladsernes Pragtlokaler, i festlig smykkede Theatre, i 
alvorsfuld Raadhuse eller i Klostergange eller i vor tids Museer. Selv det raaeste, mindst 
udviklede Menneske, den kaade Dreng, bliver beskeden, ophører med at tale højt, søger at 
gaa lydlyst paa Tæerne, undlader at Spytte og Skjændes o.s.v.” (Meldahl 1877: 8f).

Citatet indrammer formålet med at bygge monumentale skoler: Eleven skulle kropsligt 
disciplineres, så adfærden blev ændret, så snart han eller hun satte fod på skolen. 

Skolebygninger kunne virke disciplinerende på flere plan. I en beskrivelse af indvielsen 
af skolen i Toksværd ved Næstved står der at læse: ”Den smukke bygning, som ligger 
højt, syner viden om” (Folkeskolen 1909: 2). Også Nimtofte ny Kommuneskole ligger, så 
den kan ses fra den lavere liggende landsby (Folkeskolen 1909: 12). Fredensborg Cen-
tralskole bygges også på et sted, hvor den kan ses ”vidt omkring” (Folkeskolen 1907: 
4). Skolen var blevet en vigtig institution i samfundet, og den nyvundne status skulle 
synliggøres for befolkningen, og det blev den via en placering højt i terrænet. Skolerne i 
landdistrikterne blev også større og fik disciplinerende træk, som nedenstående billede 
viser.

Billede 2: Fredensborg Centralskole

(ibid.). 
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Det var ikke kun skolerne på landet, der ragede op i landskabet, også skolerne i byerne 
blev et markant indslag i bybilledet. 
 
Skolebygningen fik en monumental og volumenmæssig fremtoning, og havde som regel 
en stor bred facade, som gjorde skolen synlig og nærværende i bybilledet. Disse mo-
numentale skolebygninger blev ofte bygget i røde mursten. Skolebygningen på landet 
var som regel lavere end skolebygningen i byen, da der var flere børn samlet i byen og 
mindre plads, og der blev derfor bygget opad. Men de har det til fælles, at de anvendte 
lange markante vertikale linjer, som giver en fornemmelse af struktur og disciplin og en 
følelse af autoritet. 

Nedenstående fotografier af Oehlenschlægersgades Skole og Tove Ditlevsens Skole (tid-
ligere Matthæusgades Skole), begge beliggende på Vesterbro, er et minde om datidens 
disciplinerende skolearkitektur. 

Fotografi 7: Oehlenschlægersgades Skole
 

(Drejer 2011f: Oehlenschlægergades Skole). 
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Fotografi 8: Tove Ditlevsens Skole

 

(Drejer 2011g: Tove Ditlevsens Skole). 

Oehlenschlægersgade Skole og Tove Ditlevsens Skole tager sig ud som magtfulde og 
statelige bygninger, deres kirkelignende tårne strækker sig op mod himlen og giver byg-
ningen et skær af alvorsfuldhed. Indgangspartiet blev også udformet, så eleven ikke var 
i tvivl om, at han gik ind i en alvorsfuld bygning, som på nedenstående billede er blevet 
dæmpet med en farverig dør: 

Fotografi 7, 8 og 9 vidner om disciplinerende og autoritative skolebygninger. Indretnin-
gen af skoler i de nye arbejderkvarterer på Vesterbro og Nørrebro bar præg af panop-
tiske principper, hvor der blev lagt vægt på en indre disciplinering af eleven. Arbejder-
kvarterets skoler var indrettet således, at klasselokaler, trappeopgang og gangarealer var 
placeret på en sådan måde, at områderne mellem klasselokalerne var til gennemfærdsel 
og ikke til at opholde sig på. Rummene og placeringen af rummene i forhold til hinan-
den vidnede om en kropslig og punktlig disciplinering af eleven. I mange af skolerne, 
der blev bygget på Vesterbro og Nørrebro, var indgangspartiet placeret i midten af byg-
ningen, som det fremgår af ovenstående billede af Tove Ditlevsens skole. Indgangen 
fører med andre ord ind til bygningens centrale kerne, og herfra var der udsyn til hver 
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ende af bygningen. Klasselokalet var ofte indrettet med tomandspulte med front mod 
tavlen. De lange bænke og borde var udskiftet.

Fotografi 9: Dørparti på Tove Ditlevsens skole
 

(Drejer 2011h: Dørparti på Tove Ditlevsens Skole). 
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Billede 3: Klasselokale i Fredensborg Centralskole

(Folkeskolen 1907: 4).

På billedet ses tomandspulte med afstand mellem pultene og dermed også eleverne. 
Opstillingen og afstanden mellem pultene betød, at læreren nemmere kunne kontrol-
lere, hvad eleverne foretog sig i undervisningen. Eleverne sad stadig på lange vertikale 
rækker, som i den indbyrdes undervisning. Forskellen er dog, at de nye tomandspulte 
gjorde det nemmere for læreren at betragte den enkelte elevs selvvirksomhed. Men 
klasselokalet var stadig indrettet på en måde, så læreren var i fokus. Placeringen af bor-
de og stole gør, at læreren automatisk er det centrale i undervisningen og ikke elevens 
selvtænkning og selvvirksomhed. Bordene var placeret på lige rækker med front mod 
læreren, hvilket havde den konsekvens, at læreren rimelig nemt kunne se, om eleverne 
sad stille og fulgte med i undervisningen. 

At skolebygningen skulle være disciplinerende og normaliserende og sikre, at eleverne 
blev kropsligt, rummeligt og tidsligt disciplineret, var ingen tilfældighed. Den panop-
tiske indretning af skoler i de nye arbejderkvarterer markerer en ny disciplinering af 
eleven. Fysisk afstraffelse var stadig en anvendt disciplineringsteknik, men de panop-
tiske principper i skolebygningerne er et eksempel på, at indre disciplineringsteknik-
ker vandt frem i subjektiveringen af eleven. Dernæst blev skolen en vigtig institution i 
subjektiveringen af eleven, da Fabrikslovene betød, at børn ikke skulle arbejde så meget 
som tidligere. Derudover problematiseres specielt drenges adfærd, i og med at krimi-
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naliteten blandt drenge var steget med hele 120%. Det panoptiske princip i skolebyg-
ningen med dets disciplinerende foranstaltninger sikrede, at eleven blev kontrolleret. 

Biopolitiske foranstaltninger i skolearkitekturen
Den skolehygiejniske praksis’ betydning gør, at skolebygningen og indretningen gen-
tænkes som en bygning med plads til mange potentielle smittebærere, der kan smitte 
hinanden med tuberkulose og andre lignende epidemiske sygdomme. Smittefaren 
skulle mindskes, og der blev i den forbindelse stillet krav til rengøring, indesko og toi-
letforhold. 

Som der står i Danmarks Lærerforenings Medlemsblad skulle skolebygningen ”yde et 
tilstrækkeligt sundt Opholdssted i Skoletiden.” (DLM 1900: 4). De hygiejniske praksisser 
indarbejdes også i skolebygningen ved, at der blev stillet krav til antallet af elever i klas-
sen. I en skole på landet måtte der maksimalt være 37 elever i klassen. Der blev stillet 
krav til skolestuens rumfang og højde. Der blev også stillet krav til belysningsforhol-
dene i klasselokalet. Lyset måtte helst ikke komme ind fra nord. Rengøringen var også 
et vigtigt tema, og gulvet i klasselokalet skulle vaskes mindst to gange om måneden. 
Derudover blev det anbefalet, at eleverne havde skiftesko med i skole, dels for at sikre 
et rent gulv, men også for at sikre at eleverne ikke sad med våde sko og frøs. Skolerne 
skulle også udstyres med såkaldte retirader til drenge og piger, som var små skure med 
latrintønder (Cirkulære, 1900a). På Fredensborg Centralskole blev der lagt linotol, som 
er et hårdt linoleumsagtigt stof, på gulvet, og som er nemt at holde rent (Folkeskolen 
1907: 4). 

Disciplinerende subjektiveringsstrategi 
Den strategiske relation mellem videnskab, humanisme og arbejde afspejles i subjekti-
veringsstrategien. Videnskab dukkede op i subjektiveringen i form af den nyeste sund-
hedsvidenskabelige viden om hygiejne og i form af deskriptiv psykologi. Undervisnin-
gen blev også organiseret på en mere human måde end tidligere. Denne transformation 
skete omtrent samtidig med transformationen af arbejdsmarkedet. 
 
Disciplineringen af eleven foregik på flere planer i subjektiveringsstrategien. Elevens 
mentale processer blev disciplineret gennem bearbejdning af elevens tænkemåder i 
forhold til et billede eller objekt. Undervisningen fokuserede på at disciplinere elevens 
associationsevne i bestræbelserne på at udvide og udvikle elevens forestillingskreds. 
Derudover blev elevens krop disciplineret i undervisningen. Klasseundervisningen 
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bestræbte sig på at disciplinere elevens adfærd. Skolehygiejne blev også en del af di-
sciplineringen. I denne praksis blev eleven disciplineret til sunde hygiejniske rutiner. 
Disciplineringen kom også til udtryk i fagene gennem for eksempel udvikling af nye 
undervisningsredskaber. Centralt i de forskellige fag skulle eleven disciplineres til ån-
delig udvikling samt kendskab til en stolt fortid. Derudover skulle eleverne lære sunde 
arbejdsstillinger i de praktiske fag. 

Lærer og elev relationen bar også præg af disciplinering. Ja, selv skolearkitekturen og 
indretningen af rum i skolebygningen kunne anvendes til at disciplinere eleven. Disci-
plinering var en integreret teknologi i subjektiveringsstrategien, og de forskellige di-
sciplineringsteknikker havde som formål at forme sunde, lydige og samfundsnyttige 
individer. 

Undersøgelser opstod som en ny teknik i subjektiveringen af eleven. Undersøgelserne 
studerede dels elevens sundhedstilstand og forestillingskreds. Undersøgelserne gav vi-
den, som blev anvendt i politiske og pædagogiske diskussioner og blev derved en del 
af disciplineringen af eleven. Biopolitik kom til udtryk gennem skolehygiejne, og de 
store hygiejneundersøgelser gav en ny form for viden og lagde fundamentet for admi-
nistration af elevernes livsprocesser gennem styring af sundhed. De store hygiejneun-
dersøgelser viste, at der var en risiko for, at mange elever vil vokse op med et svækket 
helbred, og denne risiko minimeres qua biopolitisk styring. Derudover gav biopolitisk 
styring mulighed for at inddele eleverne på en helt anden måde end tidligere, og det gav 
mulighed for at målrette styringen. 

Den nye styringsform ændrede opfattelsen af eleven. Eleven var ikke længere et objekt 
i den indbyrdes undervisning, men et levende væsen som kunne bruges på det hastigt 
voksende arbejdsmarked. Ved at etablere hygiejnisk disciplin i eleven, blev eleven sund-
hedsmæssigt kontrollabel, hvilket vil sige, at eleven ændrede adfærd nu og fremover. På 
den vis kunne epidemiske sygdomme forebygges. Denne praksis var også til gavn for 
samfundet som helhed. Elevernes generelle sundhedstilstand blev forbedret, og sam-
tidig blev muligheden for, at eleven efter endt skolegang, kunne varetage et arbejde til 
gavn for eleven selv, samt ligeledes forbedre den samlede danske nationaløkonomi. 
 
Subjektiveringsstrategien hentede sin viden i videnskaben, og sandheden om eleven 
blev defineret ud fra videnskab. Det ses eksempelvis med anskuelsesundervisning, hvor 
der blev anvendt en induktiv tilgang, hvor undervisningen gik fra det nære hos eleven 
til det fjerne, fra det simple til det abstrakte og fra det empiriske til det rationelle. Biolo-
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gien var ligeledes en performativ vidensform i subjektiveringen af eleven. Biologien gav 
for eksempel information om mikroorganismer, og denne viden blev anvendt i skole-
hygiejnen. Det skal også med, at der kom undersøgelser om elevens forestillingskreds, 
hvilket kan betegnes som en begyndende deskriptiv psykologisk viden om elevens as-
sociationsevne. Dernæst kan det påpeges, at samfundsmæssige teknikker, såsom sta-
tistik, blev anvendt i de store hygiejneundersøgelser. Videnskaben fik med andre ord 
performativ indflydelse på subjektiveringsstrategien. 

I denne strategi foregik der en samling af pædagogisk viden, moraliserende forhåbnin-
ger, panoptiske skolebygninger og et organiseret klasselokale. Formålet med subjekti-
veringsstrategien var at transformere og dygtiggøre eleven, og det skete ved at udvide 
elevens forestillingskreds. Det ’nye samfund’ var kendetegnet ved mange nye maski-
ner og funktioner, som krævede forhåndskendskab, for eksempel gode læseevner til 
at læse instruktioner. Eleven skulle transformeres til en disciplineret og sund arbejder, 
som havde mulighed for at varetage et arbejde i industriproduktionen, hvilket i mange 
tilfælde var fysisk krævende.

Til sidst vil jeg kort opsummere det centrale ved nærværende kapitel. Styringen af bar-
net blev intensiveret, og der kom en række love rettet mod barnet. Barnets liv med 
arbejde på fabrikker og kriminalitet blev anset som problematisk. Forskellige discipline-
ringsteknikker var en central magtteknologi i subjektiveringsstrategien. Elevens men-
tale processer blev disciplineret, elevens adfærd ligeså, og eleven blev også disciplineret 
til en bedre hygiejne. Derudover blev undersøgelser (statistik) og deskriptiv psykologi 
en del subjektiveringen. 

Noter
1 Kristine Frederiksen (1845-1903) var pædagog og kvindesagsforkæmper. Hun prægede skolen om-
kring århundredeskiftet med sin pædagogik. Ifølge Ning De Coninck-Smith tilhørte hun de naturalisti-
ske og darwinistiske inspirerede pædagoger – ligesom mange af tilhængerne af anskuelsesundervisning 
(Coninck-Smith 2000: 74f). Ernst Kaper (1874 -1940) var på dette tidspunkt rektor ved Ordrup Gym-
nasium. Senere blev han borgmester i Københavns Kommune (ibid.: 77). 
2 Emil Hornemann (1810-1890) var læge og forkæmper for forbedring af levevilkårene i 1800-tallet. 
Hornemann var fra 1841 praktiserende læge i København og han var en ivrig forkæmper for hygiejne-
reformer. Disse tanker vandt dog først udbredelse efter kolera-epidemien i København, med opførelsen 
af lægeforeningens boliger (Brumleby) (www.denstoredanske.dk4, 2010). 
3 Som det bemærkes i betænkningen, udgør dommene blandt de 10-15 årige udgør langt fra alle an-
meldte og konstaterede forbrydelser hos børnene. Årsagen hertil skal findes i Straffelovens § 36, som 
betød at Justitsministeriet under visse betingelser kunne frafalde påtale af forbrydelse begået af børn 
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mellem 10-15 år. I København kunne sager der ikke endte med hensættelse i en straffeanstalt, afgøres 
ved enten en advarsel eller legemlig revselse i hjemmet (Bet. ang. Børneopdragelse 1895: 158). 
4 Axel Petersen var kriminalretsassessor (Petersen 1904). 
5 Deskriptiv psykologi er en teknik, som blev en del af subjektiveringen i slutningen af 1800-tallet, tak-
ket være Alfred Lehmann (1858-1921). Han betegnes som Danmarks første psykolog, selvom han var 
uddannet ingeniør. Efter et udlandsophold hos W. Wundt i Tyskland grundlagde han i 1886 psykologisk 
laboratorium. Han blev ekstraordinær professor i psykologi ved Københavns Universitet. I 1919 blev 
han ordinær professor (Jerlang & Jerlang 2006: 139). 
6 Anskuelsesundervisning var en videreudvikling af forstandsøvelser. Forstandsøvelse indgik ikke i An-
ordning for Almue-Skolevæsenet af 1814. Til gengæld indgik forstandsøvelse i ”Reglement for Almue- og 
Borgerskolevæsenet i Kjøbenhavn den 29de Julii 1814”. København var også foregangskommune med 
indførelsen af anskuelsesundervisning, som blev indført i 1876. 
7 Det Sthyrske cirkulære fik navn efter kultusminister H. V. Sthyr (1838-1905) (www.stm.dk, 2011). 
8 Jean-Jaques Rosseau (1712-1778) var schweizisk forfatter og oplysningsfilosof. Hovedsynspunktet hos 
Rosseau var, at barnet ikke var en lille voksen, men at barndommen havde egenværdi (Jerlang & Jer-
lang 2006: 207). Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827) var schweizisk pædagog og forfatter også kaldt 
’folkeskolens fader’. Han var inspireret af Rosseau og Comenius. Hans hovedsynspunkt var, at barnet 
skulle opdrages og udvikles i kærlighed (ibid.: 184). Herbert Spencer (1820-1903) var engelsk filosof 
og pædagogisk teoretiker. Spencers naturvidenskabelige synspunkt var, at eleverne skulle lave forsøg og 
opdrages til selvvirksomhed (ibid.: 227). 
9 Association var et centralt tema i sidste halvdel af 1800-tallet. Således foretog den tyske psykolog Her-
mann Ebbinghaus (1850-1909) flere forsøg mellem forestilling og respons (ibid.: 49). 
10 Både N.F.S. Grundtvig (1783-1872) og Christen Kold (1816-1870) var begge modstandere af terperi, 
så det var ikke helt nye tanker i dansk sammenhæng. Grundtvig og Kold praktiserede deres tanker i 
højskolen, som de begge grundlagde (ibid.: 84 & 124). 
11 DLM er en forkortelse af ”Danmark Lærerforenings Medlemsblad”. Når der henvises til bladet bruges 
forkortelsen DLM. Bladet skifter i 1907 navn til ”Fagbladet Folkeskolen”. Før 1907 udkom der i en pe-
riode et ugeblad, der hed ”Folkeskolen. Ugeblad for Skolespørgsmål og Pædagogik”. 
12 Harald Høffding (1843-1931) var dansk professor i filosofi ved Københavns Universitet. Han skrev en 
del om psykologi (ibid. 96).
13 Charles Robert Darwin (1809-1832) var engelsk biolog. Hans hovedværk ”Origin of Species by Means 
of Natural Selection in Relation to Sex” fra 1871, skabte megen debat. Darwin argumenterede for, at al 
udviklingen er gået fra et lavere stadie til et højere via naturlig udvælgelse. Han betonede konkurrence-
elementet (ibid.: 38). 
14 Der var flere brudflader i delingsdebatten. Indførelsen af mellemskolen indførte fællesundervisning af 
piger og drenge. Den traditionelle kønsopdeling blev anset for værende udemokratisk og utidssvarende. 
Med mellemskolen blev eleverne delt efter kundskaber og færdigheder (Coninck-Smith 2000: 163). 
15 Johann Friedrich Herbart (1776-1841) var tysk psykolog, pædagog og filosof, som er kendt for den 
såkaldte formaltrinslære. Derudover regnes han som grundlæggeren af videnskabelig pædagogik, idet 
han brugte de nyeste videnskabelige synspunkter som for eksempel psykologi og empirisme (Jerlang & 
Jerlang 2006: 91). 
16 John Locke (1632-1704) var engelsk filosof og pædagogisk tænker. Locke mente, at barnet var en 
tabula rasa, det vil sige, at en del af menneskets hjerne lå forud sanserne (ibid.: 142). John Stuart Mill 
(1806-1873) var engelsk filosof og nationaløkonom. Mill mente, at menneskelig erkendelse hviler på 
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erfaringen. Derudover videreførte han Jeremy Benthams utillitarisme (ibid.: 158f). David Hume (1711-
1776) var skotsk filosof, som mente, at erfaring var den eneste kilde til gyldig erkendelse (ibid.: 95). 
17 Se også Johann Friedrich Herbart (1980: 58). 
18 At hygiejne var tidens store tema konstateres blandt andet ved at Foreningen til Skolehygiejnens Frem-
me stiftes i 1903 på initiativ fra Professor Axel Hertel (1840-1911), som var en af de mest engagerede 
i skolehygiejnedebatten. Arbejdet gik på at forbedre de skolehygiejniske forhold for at skabe de bedste 
mulighedsbetingelser for elevernes legemlige opdragelse og udvikling (DLM 1906: 4). Derudover ud-
kommer der også en del bøger om skolehygiejne rettet mod uddannelsen af lærere (Folkeskolen 1918: 
24).
19 K. Nommels var læge og hygiejneinteresseret. Ning de Coninck-Smith hylder 1880erne som skole-
hygiejnens gennembrudsårti på grund af K. Nommels store undersøgelse (Coninck-Smith 2000: 251).
20 Ning de Coninck-Smith (2000: 251) beskriver den kamp, som foregik mellem to lægevidenskabelige 
vidensformer om, hvordan smitte opstår og spredes fra menneske til menneske. Tilhængerne af den 
contagiøse teori påstod, at smitte overføres via menneskelig samkvem, mens tilhængerne af den mias-
matiske teori påstod, at smitte udviklede sig i latrinetønder. 
21 Louis Pasteur (1822-1895) var en fransk biolog, og er blandt andet kendt for pasteuriseringen (www.
denstoredanske.dk5, 2010). Robert Koch (1843-1910) var en tysk læge. Hans arbejde om infektionssyg-
domme var banebrydende (www.denstoredanske.dk6, 2010). 
22 Det skal retteligt nævnes, at lysbilledapparatet først kom i købstadsskolerne og derefter i landsbysko-
lerne (Folkeskolen 1914: 23, s. 264). 
23 I disse år foregik en debat mellem dansk-sløjd og Askov-sløjd. Ganske kort fortalt, handlede debat-
ten om hvilket system der skulle undervise efter. Askov-sløjd som er en udløber af Nääs-sløjd. Ud fra 
dette perspektiv er sløjd et fag, hvor genstandstilvirkningen er grundlaget for undervisningen, hvorimod 
dansk-sløjd ser elevens anvendelse af værktøjet som grundlag for undervisningen (DLM 1906: 10). An-
dre mente, at der ingen forskel var mellem de to systemer (Folkeskolen 1916: 12). 
24 I Stefan Hermanns bog ”Magt og Oplysning” findes en lignende visualisering af lærer og elev relation 
(Hermann 2007: 65). Det har inspireret mig til at visualisere lærer- og elevrelationen i de følgende ana-
lysekapitler. 
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Disciplinering i skolen problematiseres 
I sidste kapitel var der en strategisk relation mellem videnskab, humanisme og arbejde. 
Relationen kom til udtryk gennem disciplinering på flere planer i subjektiveringsstrate-
gien. I nærværende kapitel forandres de politiske styringsrationaliteter, og der skabes en 
strategisk relation mellem humanisme og frihed. Elevernes forskellighed skulle komme 
til udtryk i undervisningen, og for at det kunne lade sig gøre, hentes der hjælp i psy-tek-
nologier samt kontrollerende teknikker. På den vis blev elevens individualitet fastlagt. 

I kapitel 6 var subjektiveringsstrategien funderet i disciplinering. Biopolitik var en cen-
tral del af strategien, og nye teknikker som hygiejneundersøgelser og deskriptiv psyko-
logi blev ligeledes en central del af subjektiveringsstrategien. Disciplineringen kom til 
udtryk i de fire praksisser i fagene samt i monumentale skolebygninger med en panop-
tisk indretning. Eleven skulle disciplineres til at varetage arbejdsopgaver i industrisam-
fundet. Derudover blev undersøgelser anvendt til at få viden om elevens heldbred og 
forestillingskreds. 

Op gennem 1920’erne begyndte folkeskolen at møde kritik, og forskellige faktorer om 
skole og undervisning problematiseres. En af de mere overordnede problematiseringer 
var skolens funktion i samfundet, samt hvad eleven skulle uddannes til og hvordan. I 
sidste subjektiveringsstrategi var disciplinering en meget benyttet teknologi. Eleverne 
skulle disciplineres til at varetage funktionerne ude i industrisamfundet. I nærværende 
strategi skal barnet ikke kun uddannes til arbejdslivet, men til selve livet. Overlærer 
Anna Sethne fra Oslo sammenfatter det således: ”Skolen skal forberede for livet. Den 
skal orientere eleverne i verden.” (Sethne 1937: 8).1 Også Professor Peter Petersen stillede 
spørgsmål ved den ’gamle’ skole, som han kaldte en ”social Dressuranstalt” (Petersen 
1923: 48).2 Han sagde følgende om skolen ved en forelæsning i 1923:

”Vi staar da igen overfor den store Fejl, der var typisk for den gamle Skole, man ser ikke 
Barnet som Barn, men i den forhaandenværende Tids Interesse som den fremtidige Arbej-
der i eller Leder af alle Slags moderne Virksomheder. Om Barnets Naturret tales der ikke, 
men Skolen fremtræder som en social Institution i en udpræget Form for at kunne fostre 
nyttige Medlemmer til Samfundets eget Behov baade dets økonomiske og dets politiske. 
Skolerne bliver paa den Maade: Laboratorier, hvor de brugbareste Statsborgere udklæk-
kes. Bør Skolen paa denne Maade være en Funktion af Samfundet?” (Petersen 1923: 47f).  

Skolen kritiseres for at skabe individer til samfundets eget behov. Sidste subjektive-
ringsstrategis disciplinering af eleven kritiseres. Kritikken af skolen og samfundet var 
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en reaktion på begivenhederne under 1. verdenskrig, som markerede nationale skel 
mellem de europæiske lande, og det var med til at forstærke trangen til at gentænke 
skolen og undervisningen (Nielsen 1927: 23). På den baggrund var det ifølge Peter 
Petersen meningen, at den frie undervisning skulle tjene til større kulturel forståelse 
på tværs af nationale skel og landegrænser. Folk på tværs af landegrænser søgte på den 
tid sammen i pacifistiske foreninger, fordi de var trætte af parlamentarismen og den 
nuværende form for demokrati. Derudover var der i tidens kritik også indlejret en 
kritik af ’den nye’ kapitalisme, som ifølge Peter Petersen udnytter mennesker (Petersen 
1923: 24-34, se også Næsgaard 1948). De politiske styringsrationaliteter begyndte at 
fokusere på andre områder end den form for disciplinering, der kendetegnede sidste 
subjektiveringsstrategi. 

Forandringen i politiske styringsrationaliter slog ikke kun igennem i skolen, men også 
i samfundet. Samfundet som helhed blev gradvis mere opmærksomt på det enkelte in-
divid, og hvordan det bedst kunne tjene samfundet. Et eksempel på det var inddelingen 
af dagen i tre gange otte timer. Derudover kan også nævnes socialreformen fra 1933 – 
bedre kendt som Steinckes socialreform.3 Socialreformen bestod af fire love, hvor ”Lov 
om Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsforsikring” forlængede perioden, en arbejdsløs fik 
understøttelse, ”Lov om Folkeforsikring” sikrede sygeforsikring, ”Lov om offentlig For-
sorg” sikrede mennesker, der ikke selv kunne skaffe til livets ophold, og sidst ”Lov om 
Forsikring mod Følger af Ulykkestilfælde” (Lov nr. 181, 1933). Der skulle drages omsorg 
for borgeren. Omsorg skulle individualiseres, da ikke alle borgere havde behov for den 
samme behandling, og derudover ville individualiseringen af omsorgen også tjene til 
samfundets bedste. Allerede i Steinckes bog ”Fremtidens Forsørgelsesvæsen” fra 1920 ses 
forandringen i politiske styringsrationaliteter. Bogen er et indblik i forholdet mellem 
individ og socialpolitik. Individet kom mere i centrum, som det for eksempel kan tolkes 
med nedsættelsen af arbejdstiden til otte timer hver dag, det var netop både i individets 
og i samfundets interesse (Steincke 1920: 39). 

Et tredje område der problematiseres, men som ligger i forlængelse af ovenstående 
problematisering, var Kapers klasseundervisning eller ”Masseundervisning”, som Pe-
ter Petersen døbte Kapers organisering af undervisningen (Petersen 1923: 12). Klas-
seundervisningen kritiseres for at være standardiserende og for ikke at tage hensyn til 
forskellighederne blandt eleverne, og der blev sat spørgsmålstegn ved klasseundervis-
ningens mulighed til at give den enkelte elev og resten af klassen optimale udviklingsbe-
tingelser (Sethne 1937: 4). Kommunelærinde Anne Marie Nørvig supplerede kritikken 
med, at klasseundervisningen gør:4 
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” […] at alle Børnene arbejder med samme Stof paa samme Tid paa Lærerens (eller Læ-
seplanens) Initiativ og med lærerens Gennemgang og Spørgsmål som Arbejdsvejledning.” 
(Nørvig 1937: 194). 

Klasseundervisningen kritiseres for at standardisere og afindividualisere undervisnin-
gen, da den ikke retter opmærksomheden mod den enkelte elev, men mod hele klassen. 
Det betyder, at eleverne betragtes ud fra samme målestok. Sigurd Næsgaard er inde på 
en lignende betragtning, som betegner en selvmodsigelse i kulturen.5 Han skrev i bogen 
”Moderne Skoletanker” fra 1929, at mennesket er i besiddelse af en frihedstrang, men 
at skolen fratager barnet denne frihedstrang ved at befale det at sidde stille og vente på 
at blive fortalt, hvad han eller hun skal gøre. Denne stræben efter selv at sætte sig indi-
viduelle mål skal styrkes. Det er en helt naturlig del af barnet (Næsgaard 1929: 4f). Der 
skete et skifte fra en standardiseret undervisningsteknik overmod en individualiseret 
undervisning. 

I en kritisk artikel i ”Fagbladet Folkeskolen” hæftede forstander Jens Kristian Jensen sig 
ved, at den stærke fokusering på kundskaber og færdigheder ikke var det rigtige.6 Kund-
skaber og færdigheder fremmede ikke nødvendigvis respekten mellem mennesker. J. K. 
Jensen bakkede sit synspunkt op med professor Johan August Lundells udtalelse på det 
nordiske skolemøde i 1925 i Helsingfors:7

” […] en Uddannelse af hele Mennesket, ikke blot af Hukommelsen og Forstanden, men 
ogsaa af fantasien, Følelsen og Villien, ikke blot Udvikling af Sjælens, men ogsaa af Lege-
mets Evner og Kræfter, og Opdragelse, det er ikke blot dette, at meddele Kundskab om, 
hvad der er godt og rigtigt, men ogsaa at paavirke Villien til at gøre det gode og rigtige.” 
(Folkeskolen 1926: 6). 

Citatet rammer meget godt de tanker og ideer, der brød frem på dette tidspunkt i sub-
jektiveringen af barnet. Citatet viser forandringsretningen i tilgangen, til skolen, un-
dervisningen, læreren og eleven, der prægede tiden, og det var denne tilgang der kom 
til at stå centralt i subjektiveringen af eleven. Der var en kritik af det krigsforherligende 
samfund og dets disciplinerende teknikker. Kritikken udmøntede sig i en anden tilgang 
til barnet og undervisningen. En tilgang som allerede i 1900 blev sat på dagsordenen 
af den svenske lærerinde og samfundskritiker Ellen Key som med bogen ”Barnets år-
hundrede” problematiserede tidens børneopdragelse og gjorde sig til talskvinde for en 
ny skole: En skole på barnets vilkår.8 
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Ovennævnte problematiseringer betyder, at barnet kom i centrum og omdrejnings-
punktet centreres om, hvordan undervisningen var i stand til at tage højde for børnenes 
individuelle forskelligheder. Barnet skulle gives frihed til at handle på sig selv, og lære-
ren skulle begrænse anvendelsen af de disciplinerende teknikker. Centralt i subjektive-
ringsstrategien står individualisering, og hvis der skal drages en parallel til sidste sub-
jektiveringsstrategi, hvor der forekom en begyndende sammensmeltning af pædagogik 
og psykologi, så forstærkes sammensmeltningen i nærværende strategi. 

Individualisering af eleven 
I det følgende diskuteres de praksisser, der var del af subjektiveringsstrategien. Prak-
sisserne havde det fælles erklærede mål, at barnet var i centrum, og der blev udviklet 
teknikker med henblik på at give det enkelte barn de mest optimale betingelser i un-
dervisningen. Der fokuseres på tre praksisser. Den første er nye undervisningsteknik-
ker, hvor eleven skulle arbejde med selvet. Næste praksis er en bekendende psy-praksis, 
hvor psykoanalyse og individualpsykologi diskuteres. Den sidste praksis, der trækkes 
frem, er individualiserende og objektiverende test i form af intelligenstest og stand-
punktsprøver. Disse tre praksisser udgør tilsammen kernen i subjektiveringsstrategien.9 

Organisk undervisning
I nærværende praksis er eleven i centrum. Foregående subjektiveringsstrategi abon-
nerede på en visuel undervisningsteknik, som disciplinerede barnets mentale processer 
og derved udvidede dets forestillingskreds. Den visuelle undervisningsteknik aktive-
rede eleven, og denne tendens fortsatte dog ud fra andre teknikker. Undervisningen 
i nærværende strategi benytter en aktiv individualiserende undervisningsteknik, hvor 
det enkelte barn gives mulighed for at udfolde sig i undervisningen. Jeg har valgt at 
kalde den individualiserende undervisning for organisk undervisning, fordi den tager 
udgangspunkt i det levende væsen – eleven. 

De individualiserende undervisningsteknikker var ikke kun et dansk fænomen, tværti-
mod. De samme politiske styringsrationaliteter eksisterede også i andre lande på denne 
tid. I USA arbejdede pædagoger med forskellige individualiserende undervisnings-
teknikker. Bevægelsen gik under navnet ’the childcentered school’. ’The childcentered 
school’ kan betragtes som en slags paraply, hvorunder forskellige undervisningsteknik-
ker hører. Der kan nævnes Winnetkametoden og Daltonplanen.10 Winnetkametoden 
var en rationalisering af undervisningen, hvor hvert enkelt barns læringsudvikling føl-
ges ganske tæt (Folkeskolen 1938: 18, 19, 20, 21 & 24). Daltonplanen gav også frihed 
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til barnet, men samtidig tegnede barnet en kontrakt med læreren om, hvad der skulle 
læres det kommende år (Folkeskolen 1925: 6). Daltonplanen blev skabt af lærerinde 
Helen Parkhurst med inspiration fra Maria Montessori (Næsgaard 1929: 29).11 I Tysk-
land blev der oprettet såkaldte Hamborgskoler, hvor der blev eksperimenteret med at 
fjerne læseplaner, timeplaner og disciplin (Næsgaard 1929: 32). Ideen om en friere og 
mere individualiseret tilgang til undervisningen var et internationalt fænomen, som 
både slog igennem i USA og Europa. 

Interessen for nye undervisningsteknikker blev herhjemme konkretiseret med de så-
kaldte Vanløse-forsøg i 1920’erne, som der i øvrigt ikke refereres særlig meget til i ”Fag-
bladet Folkeskolen”.12 Selvom Vanløse-forsøgene var ’state-of-the-art’ forsøg og relativt 
hurtigt blev lukket ned, så satte det gang i progressive tiltag i folkeskolen. En af de fak-
torer, der senere skulle få indflydelse på subjektiveringen af eleven, var mere frihed i 
undervisningen. Elevens frihed i undervisningen var også en del af forsøgene (Degerbøl 
1929: 25f).13 Det var vigtigt, at eleven opnåede erfaring med skolearbejdet ved selv at 
prøve sig frem. 

Et genealogisk nedslag som markerer forandringsretningen i subjektiveringen af eleven 
er emneundervisning, der hyppigt refereres til i ”Fagbladet Folkeskolen”, blandt andet i 
relation til den praktiske mellemskoles tilblivelse (Folkeskolen 1937: 5). Emneundervis-
ning stillede krav til den enkelte elev og dennes evner og behov i forhold til, hvad der 
skulle læres, samt hvordan det skulle læres. L. Nielsen fortæller om metodens mulighe-
der for at differentiere: 

”Metoden giver dernæst store Muligheder for at afpasse Opgaverne efter Elevernes Evner, 
idet alle Elever nok arbejder med samme Emne, men ikke med lige svære Opgaver. Hvor de 
flinkeste Elever kan magte en Referatstil, maa den svageste nøjes med – et Stykke Afskrift.” 
(Folkeskolen 1937: 5). 
 
Emneundervisning var en individualiserende undervisningsteknik, hvor hver elev 
arbejdede med sit eget emne. Selvom der var uenighed om, hvad emneundervisning 
egentlig var, så var der enighed om, at emneundervisning flyttede opmærksomheden 
fra nogle fags opremsning af kendsgerninger (navne, årstal, formler) (se eksempelvis 
Folkeskolen 1940: 19; 1940: 50). Uanset om emneundervisning er en metode eller ej, så 
gav den frihed til eleven forstået således, at eleverne skulle arbejde med sig selv i bestræ-
belserne på, at et emne motiverede dem til at arbejde videre og udforske emnet. Der var 
med andre ord tale om selvledelse i undervisningen. 
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Den organiske undervisning mødte kritik fra kundskabsorienterede kredse. Kritikken 
gik på, at barnet ikke ville modtage kundskabsmeddelende undervisning, når undervis-
ningen struktureres efter frie rammer (Petersen 1923: 64f). Andre kritikere placerede 
sig mellem den kundskabsmeddelende og den frie undervisning. Københavns skoledi-
rektør Anders Peter Fossing var en af dem, som placerede sig mellem de to synspunk-
ter.14 Han advarede mod at give børnene for frie rammer, men i stedet give dem frie 
rammer når det var nødvendigt, og at fag som skrivning, regning og læsning egnede sig 
til mekanisk undervisning, mens andre fag ikke egnede sig til mekanisk undervisning 
(Folkeskolen 1932: 47). Det var ikke alle, som var positivt stemt over for den organiske 
undervisning. 

Den frie undervisningsform, som den udspillede sig i Vanløse-forsøgene og i emneun-
dervisningen i 1930’erne, hentede vidensinspiration i den amerikanske pragmatisme 
nærmere bestemt hos John Dewey.15 Deweys tilgang til undervisning kan sammenfattes 
i sætningen ’learning by doing’. Det vil sige at barnet skulle lære gennem erfaringsdan-
nelse ved at identificere et problem, indsamle de nødvendige oplysninger, opstille en 
hypotese og teste den (Dewey 1916). Dewey mente, at viden er noget, der tilegnes i selve 
handlingen, og ikke noget, der tilegnes ved at sidde og lytte. Dewey var med andre ord 
tilhænger af, at eleven skulle handle på sig selv i undervisningen i form af selvledelse og 
selvmotivering. 

Erfaringen var central hos Dewey, og i bestræbelserne på at udvikle en teori om læring  
forkastede Dewey dels Hegels idealistiske tilgang, da den ikke kunne forenes med  
eksperimentet, og dels Darwins naturalisme, da den reducerede undervisning og  
viden til en naturlig udvælgelsesproces. Deweys erfaringspædagogik hvilede på eks-
perimentet som det kom til udtryk på ’The Laboratory School’ ved universitetet i  
Chicago, hvor Dewey fik mulighed for at kombinere filosofi og psykologi med prak-
tisk pædagogik i arbejdet med erfaringspædagogik. Erfaring var hos Dewey central i  
barnets tilegnelse af viden. I den proces var lærerens opgave at styrke kvaliteten af 
barnets erfaringer (ibid.). 

Motivation var også væsentligt hos Dewey. Han kritiserede skolen for ikke at tage  
hensyn til barnets motivation og hensigter. Dewey mente, at barnets motivation var 
afgørende for resultatet af indlæring. Barnets vilje og lyst til at arbejde med stoffet skulle 
træde i stedet for den autoritære disciplin. Ifølge Dewey betyder motivation, at barnet 
identificerer sig med et objekt, som igen definerer aktiviteten og bearbejder barnets 
læring. Motivation er ikke en mental proces, men en proces der sker i samspil med  
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omverdenen (ibid.: 124-139). Dewey argumenterer for elevens selvstyring i under- 
visningen. Vilje og lyst til at udføre handlinger på sig selv skulle erstatte den discipli-
nerende undervisning, hvor der i sidste strategi så en disciplinering af elevens mentale 
processer. Forskellen mellem selvstyring og disciplinering er netop, at eleven ledes i  
undervisning til at kontrollere egne instinkter ved at få tildelt nogle teknikker til, hvor-
dan han/hun skal motivere sig selv. Frivilligheden er altså forudsætningen for, at eleven 
kan motiveres, og det er netop forskellen til sidste strategi. 

Dewey mente, at det væsentlige ved barnets læring var, at det altid sætter nye oplevelser 
og handlinger i forhold til tidligere oplevelser, og derved starter en personlig udvik-
lingsproces, hvorved ældre oplevelser muligvis påvirkes og endog ændres. Det betyder, 
at et barn, der starter i skole, relaterer oplevelser i skolen med oplevelser udenfor/før 
skolen. I Vanløse-forsøgene gjorde personerne bag forsøget sig også overvejelser om 
skole kontra hjem, og hvordan forældrene kunne inddrages. Skole/hjem samarbejdet 
blev et fokusområde op igennem 1930’erne, hvilket kulminerede med oprettelsen af for-
ældreråd (Folkeskolen 1939: 9).16 

Dewey er ikke den eneste, der vægter erfaringen i undervisningen. Rosseau og Ker-
schensteiner tillagde også erfaringen en rolle i undervisningen.17 Kerschensteiner var 
også kritisk indstillet overfor skolen, som han ifølge N. A. Larsen kaldte for en ”Hukom-
melsesvidens-Proppe-anstalt” (Larsen 1927: 318). Kerschensteiners tilgang gik gennem 
manuelt arbejde og håndværksmæssig kunnen, og hans skole kaldes arbejdsskole. Ifølge 
Kerschensteiner er der fem kendetegn ved arbejde i pædagogisk forstand: 1. det sker ud 
fra ens selv, 2. det beskæftiger hele selvet, 3. det forøger selvets ydeevne, 4. det tvinger 
selvet til at prøve sig selv med hensyn til sin saglighed og 5. det må være et spejlbillede af 
sjælen (ibid.: 317). Omdrejningspunktet hos både Kerschensteiner og Dewey var selvet. 
Barnets selv skulle være udgangspunktet og udvikles gennem undervisning. Ligesom 
Dewey mente han, at foredrag ikke udviklede eleven, men at eleven selv skulle gøre sine 
egne erfaringer. Både Kerschensteiner og Dewey havde altså som mål at skabe en tyde-
ligere relation mellem undervisning og selvet, og de lagde vægt på barnets motivation 
og virkelyst. 

Elevens frihed til at handle på sig selv i undervisningen blev anerkendt, hvilket kan 
karakteriseres som et skridt væk fra disciplineringen. For at lære eleven at tage del i sin 
egen styring af undervisningen, skulle han/hun lære selvteknologier. Elevens egen mo-
tivation blev stedfortræder for lærerens autoritet. At tage udgangspunkt i barnets moti-
vation betød mere ansvar til eleven, og derved blev elevens egen autonomi, motivation, 
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lyst, vilje og kreativitet kanaliseret over i læringsprocessen. Eleven fik altså frihed til at 
udøve disciplin over sin egne impulser i undervisningen. 

Den ’indre’ sandhed om eleven
Personorienterede psy-teknologier var vigtige i omdefineringen og gentænkningen af 
eleven og dermed også undervisningen. Overordnet kom der flere forskellige psy-tek-
nologier, som alle havde deres bud på, hvordan der bedst muligt kunne drages omsorg 
for barnet. Individualisering var essentielt i nærværende subjektiveringsstrategi, og for 
at kunne anvende individuel og rationel undervisning blev der hentet inspiration i psy-
koanalysen og individualpsykologien. 

Sidste subjektiveringsstrategi var blandt andet kendetegnet ved at deskriptive psy-tek-
nologier var en del af subjektiveringen. Det skete specielt gennem tre praksisser, hen-
holdsvis anskuelsesundervisning, segregering af eleverne efter associationsevne og klas-
seundervisning. I nærværende subjektiveringsstrategi spiller psy-teknologier en langt 
større rolle, da de neurotiske skavanker hos børn er på dagsordenen, og der efterlyses 
en stærkere psykologisk basis for arbejdet i skolen. Som Johannes Kirchhoff skriver, 
så kan skolen kun fungere, hvis den ved fuld besked om elevens ”sjælelige Udrustning” 
(Folkeskolen 1938: 11). Klassen er ikke længere en masse som under Kapers klasseun-
dervisning. Den består nu af individer, og blikket rettes mod barnets indre, som bliver 
en styringsteknologi i bestræbelserne på at skabe bedre elever. 

Individualpsykologien og psykoanalysen repræsenterer to forståelser af eleven, som 
ikke tager udgangspunkt i fordomme eller anekdotiske tendenser, men i fortolkninger 
af eleven. Fokus rettes mod psykologisk videnskabsforståelse, som giver ’sand’ viden-
skabelig viden om eleven. Det lå i forlængelse af tidens pædagogiske strømninger om, 
at der eksisterede en årsag til en bestemt adfærd. Både psykoanalysen og individualpsy-
kologien frigør eleven fra abstrakte moralske og religiøse koder, om hvem de er som 
mennesker. 

Balance mellem psykens bestanddele
En af datidens mest kendte psykoanalytikere Sigurd Næsgaard arbejdede på at placere 
psykoanalysen og individualpsykologien på folkeskolens landkort. I den forbindelse 
udgav han en række bøger, hvor tidens pædagogiske tendenser relateres til psykoana-
lysen (se for eksempel Næsgaard 1933). Psykologi var også en del af Vanløse-forsøgene 
takket være Sigurd Næsgaard. Psykologien blev også en større og integreret del af lærer-
uddannelsen med bekendtgørelse om faget pædagogik ved seminarierne. I bekendtgø-
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relsen fra 1934 fylder psykologi meget. I faget pædagogik var psykologi opdelt i almin-
delig psykologi og i en speciel børnepsykologi (LBK nr. 268, 1934). Det sidste punkt i 
almindelig psykologi omfattede det ubevidste, hvilket også er centralt i psykoanalysen. 
Derudover refereres der til både psykoanalyse og individualpsykologi i ”Fagbladet Fol-
keskolen”. 

En af de centrale pointer i Sigmund Freuds teori er balancen mellem Overjeg’et, Jeg’et 
og Id’et, som betegner den psykiske personligheds bestanddele.18 Ifølge Freud skal der 
være balance mellem de tre bestanddele. Sigurd Næsgaard (1933: 21-48) beskriver de 
tre bestanddele i psyken. Overjeg’et er samvittigheden hos mennesket, og hvis Over-
jeg’et relateres til nærværende magtanalytiske tilgang, kan det sammenlignes med en 
form for moralsk disciplinering af psyken. Overjeg’et er den kontrollerende og døm-
mende funktion, og bearbejder Jeg’et til at bekæmpe instinkter, der kommer fra Id’et, 
som Næsgaard kalder ’Dybet’ (ibid.: 21). Jeg’et er den upersonlige del, der varetager de 
regulerende funktioner i psyken, og Overjeg’et er en essentiel del af jeg-dannelsen. Id’et 
er den primitive del af personligheden, og ifølge Næsgaard mente Freud, at Id’et kan de-
les i to grupper; de erotiske og de destruktive (ibid.: 22). Barnet var ikke ’et tomt kar’, når 
det startede i skolen, men havde en form for ’bagage’, som den psykologiske videnskab 
nu gjorde mulig at analysere. 

De psykiske bestanddele havde interesse i en tid, hvor undervisningen tog udgangs-
punkt i eleven, og intentionen var at give eleven frihed til at udfolde sig. En interesse 
som går helt tilbage til Rosseaus pædagogiske opdragelsebog ”Emilie” fra 1762, og som 
igen blev aktuel med Ellen Keys bog ”Barnets århundrede” fra 1900. Denne forståelse 
af eleven genfindes i både psykoanalysen og individualpsykologien. Forskellen er dog, 
at psykoanalysen bidrog med en differentieret forståelse af eleven og fremhævede de 
tidlige år som de vigtigste i dannelsen af personligheden. Det vil sige, at før-skole alde-
ren var de vigtigste i personlighedsdannelsen. Psykoanalysens differentiering af barnet 
i faser genfindes hos skoleinspektør Jørgen Jørgensen. Han beskrev barnet i følgende 
faser: Småbarn, grundskolebarn, overgangsbarn og den umodne ungdom (Folkeskolen 
1936: 24). Ved at inddele barnets alder i faser, kunne styringen af barnet rationaliseres. 

Psykoanalysen gav viden om eleven, som kunne bruges i den individuelle undervisning. 
Derudover gjorde psykoanalysen hjemmet og barnets forældre (familie/værger) til en 
vigtig faktor i opdragelsen (se eksempelvis Bøgelund 1935). Overjeg’et skabes af foræl-
drenes kærlighed, kritik, formaning, trusler, straf og krav. Overjeg’et er et kompleks, der 
skabes i før-skole alderen (Næsgaard 1933: 36). Hvis der ikke er balance mellem psy-
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kens forskellige bestanddele, vil barnet udvikle, det Næsgaard kalder, komplekser (ibid.: 
16). Skolen var med andre ord afhængig af hjemmet og forældrene og deres opdragelse. 
De skulle inddrages i skolen, hvilket også blev tilfældet med nedlæggelsen af det gejst-
lige tilsyn og etableringen af forældreråd (Folkeskolen 1933: 22 & 28). 

Psykoanalysen bidrog også til et nyt syn på seksualitet. Seksualdriften kendetegnede 
psykoanalysen i dens barndom i begyndelsen af 1900-tallet. I Freuds afhandling ”Über 
infantile Sexualtheorien” fra 1908, her oversat og gengivet i 1934, forklarer han, at køns-
driften er en del af den tidlige barndom og ikke kun noget, der kommer til, når barnet 
bliver teenager (Freud 1934: 48-55). Ifølge Freud kunne barnets seksualitet opdeles i 
en oral fase, en anal fase og i en ødipal (fallisk) fase, hvor hver fase repræsenterer den 
kropsdel, barnet har interesse for (ibid.: 55-68).19 Freuds seksualteori satte barnets sek-
sualdrift på landkortet og bidrog samtidig med en større viden om barnet i før-skole 
alderen. Generelt var der interesse for før-skole alderen og en interesse for at opdele 
barnets tidlige liv i faser, og Næsgaard inddeler også barnet i faser efter simple observa-
tioner over barnets handlinger i forskellige aldre (Næsgaard 1929: 9). Med en forståelse 
af barnets seksualdrift fik pædagogerne og lærerne øjnene op for, at barnet bragte noget 
med sig ind i skolen. En af konsekvenserne af forståelsen for barnets seksualitet var, at 
der kom fokus på seksuel oplysning i skolen. Viceskoleinspektør Franck holdt et fore-
drag, hvor han betegnede vigtigheden af seksuel oplysning i skolen (Folkeskolen 1930: 
23). Dog efterlystes der generelle retningslinjer i seksualundervisningen, efter en lærer 
var blevet afskediget for at undervise eleverne i seksuel oplysning (ibid. 1937: 42). 

Opdragelse til fællesskab 
En anden psy-teknologi, som dog tilbyder en anderledes fortolkningsramme end psy-
koanalysen, er individualpsykologi. Individualpsykologien blev udviklet af professor dr. 
med. Alfred Adler. Han havde tidligere arbejdet sammen med Sigmund Freud i Wien, 
men brød med ham grundet Freuds fokus på seksualdriften.20 Til forskel fra psykoana-
lysen spiller omgivelserne en større rolle i individualpsykologi. Adler definerede indi-
vidualpsykologi som:

” […] den teoretisk-praktiske Lære om Menneskets Betingelser for og Opdragelse til Fælles-
skabsfølelse, Samfundsværdi.” (ibid. 1935: 38). 
 
Der er to centrale begreber i individualpsykologien, som giver indblik i barnets op-
dragelse. De to begreber er henholdsvis underlegenhedsfølelsen og fællesskabsfølelsen 
(ibid.: 39). Underlegenhedsfølelse kan have legemlig, fysisk, miljømæssig eller psykisk 
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karakter. Det kan for eksempel være kejthåndethed, stammen eller talefejl, og denne 
svækkelse kan have dobbelteffekt. På den ene side lammes dette organ, og på den an-
den side udvikler barnet kompensatoriske mekanismer. Følelsen af mindreværd kan 
være fremkaldt af, at barnet stilles en for stor opgave, og det kan have konsekvenser. 
Barnet kan søge kompensation for at få tilfredsstillelse, og det kan ske via mere eller 
mindre uhensigtsmæssige handlinger såsom slaphed, snylteri, nervøsitet, eller endnu 
grovere skarnstreger, perversitet eller forbrydelser. Denne underlegenhedsfølelse kan 
altså føre til konflikt mellem barnet og omverdenen (ibid.: 38). En essentiel del af un-
dervisningen var at barnet skulle arbejde selvstændigt, hvor barnet samtidig kunne 
arbejde i det tempo, som passede til ham/hende. På den måde var det vanskeligere for 
eleven at udvikle underlegenhedsfølelsen. Eleverne i klassen skulle ikke længere lære 
det samme på den samme tid, hvilket kunne få nogle elever til at føle mindreværd. 
Eleven skal i stedet inddrages i undervisningen, og det mindskede muligheden for 
mindreværdsfølelse. 

Fællesskabsfølelsen indgår også som en vigtig bestanddel af individualpsykologien i op-
dragelsen af barnet (Adler 1930: 31f) Den samme betragtning var Peter Petersen inde 
på i sine forelæsninger om Den nyeuropæiske skolebevægelse. Han kundgjorde, at op-
dragelse til fællesskab var en af skolens fremmeste opgaver. De individuelle anlæg og 
evner skulle udvikles i samklang med samfundsfølelsen (Petersen 1923: 57). 

Denne praksis betjener sig af psy-teknologier. Både psykoanalysen og individualpsy-
kologien repræsenterer teknikker, der havde til hensigt at indhente ’skjult viden’ om 
eleven. Ambitionen var at finde frem til en indre forståelse af eleven samt at finde den 
bagvedliggende årsag til én bestemt adfærd hos et barn. Den pastorale magtteknologi 
beskriver en individualitet, hvor klassen eller skolen splittes op i individer, som ikke 
skal behandles på samme måde. Den disciplinerende og ensartede lydighed, som for 
eksempel kendetegnede Kapers klasseundervisning, erstattes af en ny form for lydig-
hed; en lydighed, hvor den enkelte elev skal være lydig over for sin egen indre sandhed. 
Derudover repræsenterer psykoanalysen og individualpsykologien to psy-teknologier, 
der styrer via subjektiviteten. Det er elevens selvopfattelse, værdier og holdninger, der 
styres. Eleven gives en ny moral og etik til at forstå sig selv, og individualpsykologien 
understøtter for eksempel emneundervisning, hvor eleven kan arbejde i sit eget tempo. 
Dermed undgås en underlegenhedsfølelse hos eleven. De to psy-teknologier medvirker 
til at subjektivere eleven til at være et etisk væsen, hvilket er sammenfaldende med ti-
dens politiske styringsrationaliteter. 
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Segregering af eleverne 
Undervisningen blev individualiseret og målrettet den enkelte elev. I den forbindelse 
blev der fokuseret på, hvordan læreren sikrede, at undervisningen var tilpasset den en-
kelte. I disse bestræbelser hentede de støtte i psykologi og test. I vurderingen af barnet 
herskede der en arvelighedshypotese, som var fundamentet i forestillingen om, at ele-
ven kunne inddeles i en praktisk og intellektuel begavelse. Denne hypotese kom konkret 
til udtryk med etableringen af den praktiske mellemskole. Den psykometriske betragt-
ning var fundamentet for elevens placering i det uddannelsesmæssige hierarki. 

I sidste subjektiveringsstrategi var der en begyndende interesse for elevernes forskel-
ligheder udtrykt som forestillingskreds. Der blev taget udgangspunkt i elevernes fore-
stillingskreds, og resultatet var ikke overraskende, at eleverne havde vidt forskellige 
forudsætninger i skolestartsfasen. Denne interesse for børns forskelle fortsætter i nær-
værende strategi. Dog ud fra en anden magt/viden konstellation. 

Tendensen med at effektivisere og målrette undervisningen blev knæsat ved 1937-loven, 
som gjorde det muligt at inddele eleverne, hvilket konkret kom til at betyde, at elevens 
fremtidige liv blev determineret i 10-12 års alderen (§ 19 i Lov nr. 160, 1937). Loven in-
deholdt en bestemmelse om, at særskilt undervisning skulle gives til de elever, som ikke 
kunne følge den almindelige undervisning, hvor forholdene tillod det. Bestemmelsen 
var direkte overtaget fra ’Den anden store Skolekommission’ fra 1919-1923.21 

Lige siden den indbyrdes undervisning, var eleverne blevet kategoriseret og inddelt 
ud fra forskellige forudsætninger. I den indbyrdes undervisning hvilede inddelingen 
på konkurrence på færdigheder. I sidste subjektiveringsstrategi blev associationsevne 
anvendt som segregeringsteknik. Derudover samles interessen sig også om elevernes 
fysiske skavanker såsom blinde, døve, døvstumme og åndssvage. De kunne ikke følge 
den almindelige undervisning og kom derfor i special- eller hjælpeklasser. I denne sub-
jektiveringsstrategi samles interessen sig om elevernes intelligens og færdigheder. 

Intelligenstest og standpunktsprøver 
Intelligenstest og standpunktsprøver var anvendte inddelings- og objektiveringsteknik-
ker op gennem 1930erne, hvor der blev foretaget flere tests af udvalgte elever.22 Centralt 
i dette arbejde var Henning Meyer, og han lavede en række tests i samarbejde med Ud-
valget for Skolepsykologiske Undersøgelser, som han var medstifter af i 1923.23 Intelli-
genstest og standpunktsprøver blev indført som supplement til årsprøver og eksamener. 
Disse test gav læreren et bedre indblik i elevens færdigheder, end ”umiddelbare tilfældig 
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Iagttagelse” var i stand til (Folkeskolen 1924: 14). Intelligenstest og standpunktsprøver 
synliggør dels elevens intelligens og færdigheder, og disse test blev anvendt til at placere 
eleverne på den ’rigtige uddannelsesmæssige hylde’. 

Årsagen, til at intelligenstest og standpunktsprøver fik indflydelse på foreliggende sub-
jektiveringsstrategi, var, at Udvalget for Skolepsykologiske Undersøgelser publicerede 
deres materialer i gængse fagblade såsom ”Fagbladet Folkeskolen” og ”Vor Ungdom”. 
Disse fagblade blev læst af lærerne.24 Dertil skal lægges, at Rasmus Hans Pedersen i 1923 
inddrog lærerorganisationer og pædagogiske foreninger i nedsættelsen af Udvalget for 
Skolepsykologiske Undersøgelser.25 Både lærere og pædagoger følte fra starten, at de 
havde andel i dette arbejde (Folkeskolen 1929: 40). En anden grund var, at folkene i Ud-
valget for skolepsykologiske Undersøgelser var dygtige til at kommunikere resultaterne 
på en overskuelig og læsevenlig måde, så testene fremstod som en brugervenlig teknik, 
der gav nyttige informationer om hver enkelt barns faglige ståsted, og som kunne an-
vendes af alle lærere i bestræbelserne på at tjekke, om barnet lærte, hvad det skulle. 

De to forskellige teknikker adskiller sig ved at standpunktsprøver var færdigheds- og 
kundskabsprøver, hvor eleven blev testet i færdighedsfag som regning.26 Intelligenstest 
var en teknik der gav indblik i elevens ”almindelige sjælelige Niveau og dets specielle 
Begavelse.” (ibid. 1924: 14). Eller som Henning Meyer udtrykte det, skulle test ” […] 
maale Barnets medfødte Evner, […]” (ibid. 1929: 40). Intelligens var medfødt, og miljø 
var uden betydning i intelligensmålingen. Kendetegnende for standpunktsprøverne var, 
at de var diagnostiske prøver, som målte børnenes standpunkt i et bestemt emne. Ud 
fra resultatet fik læreren information om hver enkelt barns faglige niveau og kunne på 
den baggrund docere undervisningen på en sådan måde, at hver enkelt blev tilgodeset 
i timerne. 

Intelligenstestene og standpunktsprøverne tog udgangspunkt i Alfred Binet og Théodo-
re Simons oprindelige test.27 Formålet med intelligenstestene var at måle elevens tilpas-
ningsevne, praktiske erfaring, indprægningsevne og logiske tænkning. Men Binet og Si-
mons intelligenstest var ikke svaret på de problemer, der var i folkeskolen. Rasmus Hans 
Pedersen udtalte i ”Fagbladet Folkeskolen”: ”[…]Prøver, hvorved vi kan bedømme Barnets 
særlige Evner, og hertil er Binet og Simon som nævnt ikke fyldestgørende.” (ibid.1924: 
149). Og R. H. Pedersen nævnte i den forbindelse Cyril Burt som en forsker, der arbej-
dede på at specialisere intelligenstestene (ibid. 1929: 41).28 R. H. Pedersen var ikke den 
eneste med den holdning. Henning Meyer var enig i, at Cyril Burt kunne anvendes, og 
han roste endda hans arbejde i store vendinger: 
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”Det er et mægtigt Arbejde Cyril Burt her har udført, men det savner heller ikke Aner-
kendelse. Fra alle Sider omtales han som en stor Autoritet, og allerede saa tidligt som fra 
1917 foreligger der en Indberetning til L. C. C. [London County Council] fra Londons 
Skoledirektør (Educational Officer), som anbefaler Brugen af Burt’s Undervisningsprøver.” 
(ibid. 1929: 40). 

Cyril Burts bearbejdning af Binet og Simons intelligenstest blev en inspirationskilde for 
Meyer i hans skolepsykologiske arbejde på Frederiksberg, hvilket hans utallige referen-
cer til Burts arbejder vidner om (ibid. 1929: 41, 42; Meyer 1926: 41). 

Intelligens som segregeringsteknik blev i dansk sammenhæng anvendt på børn fra 3 
til 15 år. I Sofie Rifbjergs bog ”Udviklingshæmmede børn” forklares hvordan intelligens 
som segregering blev anvendt.29 Hun beskriver forskellige elever på baggrund af deres 
intelligens, og de kategoriseres som enten åndssvage, mellemåndssvag og svagtbegavet, 
de egentlig svagtbegavede, gruppen mellem svagtbegavede og normale og de omtrent 
normale (Rifbjerg 1935). 

Rifbjerg gav et konkret indblik i, hvordan en elevs intelligensalder kunne udregnes. Hun 
anvendte her Binets udregningsmetode. Binet opstillede 4-5 test for hvert alderstrin fra 
3-15 år, og en test var velegnet, hvis 75% på et alderstrin kunne besvare spørgsmålene. 
Et barn prøves som regel i 4-5 test på hinanden følgende alderstrin, og barnet fik point 
for hver test. Pointene blev talt sammen, og barnet fik så sin intelligensalder (ibid.: 16). 
Det er værd at notere sig, at grundlaget for barnets intelligensalder var baseret på et 
relativt grundlag. Det var nemlig relationen mellem de forskellige test og barnets alder, 
der var udslagsgivende for barnets intelligens. Senere blev en anden udregning af bar-
nets intelligensalder anvendt. Forskellen var at barnet skulle udføre færre test. Metoden 
baserede sig på, at hvis en elev har levealder 10 og intelligenskvotient 0.70, så vil eleven 
have en intelligens svarende til en 7-årig (ibid.).
 
Der var ikke enighed om, hvornår et barn var normalt begavet. Hvis Cyril Burt blev 
anvendt, så skulle barnet score mellem 85-115 for at blive betragtet som normalt bega-
vet. Hos Lewis Terman skulle barnet score mellem 90-110.30 Hos den danske læge Hans 
Otto Wildenskov gik grænsen ved en intelligenskvotient på 90. Dem der lå under blev 
betragtet som unormale (ibid.: 17).31 Der var ikke enighed om, hvor grænsen for nor-
malitet gik, alligevel var intelligenstest en benyttet teknik i folkeskolen. I Københavns 
Kommune skulle en elev score mellem 65-85 for at blive betegnet som svagtbegavet 
(ibid.). Intelligenstestene varierede alt efter barnets alder. En intelligenstest for en elev 
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på 11 år tog udgangspunkt i en billedrække, hvor eleven skulle ordne fem billeder på en 
sådan måde, at de dannede en historie (ibid.: 78). 

Den type af intelligenstest og standpunktsprøver, der blev anvendt, trak på en viden 
om, at intelligens var biologisk og dermed arveligt betinget. Der var en opfattelse af, 
at et menneskes biologiske arv og anlæg var omtrent enebestemmende for dette men-
neskes evner og udviklingsmuligheder i uddannelsessystemet. Det gav ikke mening, at 
alle skulle have adgang til samme uddannelse. For bedre at kunne målrette omsorgen, 
skulle der sorteres mellem eleverne. Intelligenstest og standpunktsprøver var indde-
lingsteknikker, som objektiverede eleverne. Eleven fik en IQ påhæftet eller en karak-
ter fra standpunktsprøven, som gav information om elevens videre skoleforløb. Der-
udover blev intelligenstest og standpunktsprøver anvendt til at lave sammenlignelige 
undersøgelser. Som det fremgår af en artikel i ”Fagbladet Folkeskolen”, blev skoler fra 
Holbæk, Svendborg, Vejle og Ringkøbing sammenlignet i de fire regningsarter (Folke-
skolen 1929: 6). På den vis blev det gjort tilgængeligt, hvilke byer eller egne der havde 
de mest intelligente elever. Eleverne kunne kategoriseres og objektiveres efter forskelle 
i intelligens og/eller faglighed. Intelligenstest og standpunktsprøver repræsenterede en 
disciplinerende magtteknologi, som inddelte og kategoriserede ud fra intelligens og 
færdigheder. Dermed blev det muligt at adskille de intelligente fra de uintelligente, de 
fagligt dygtige fra de ikke-fagligt dygtige. 

Den type viden, som genereres ved intelligenstest, handlede om elevens evne og bega-
velse uden inddragelse af udefrakommende faktorer. Det var altså en form for viden 
om elevens biologi. Lige siden Darwins teori om arternes oprindelse har for eksempel 
Herbert Spencer og Francis Galton overført hans tanker på samfundet. Nærværende 
praksis sammenkobler omsorg for den enkelte elev med arv. Denne sammenkobling 
eksisterede også hos Steincke. I bogen ”Fremtidens Forsørgelsesvæsen” fra 1920 skrev 
Steincke: ”Vi behandler »Undermaaleren« med al Omsigt og Kærlighed, men forbyder 
ham blot til Gengæld at formere sig.” (Steincke 1920: 237). Omsorg blev en del af både 
undervisningen og socialpolitikken, men det var en individualiseret omsorg som hvi-
lede på samme fundament som arvelighedshypotesen. 

Opsummering af praksisser
Samlet set tegner der sig et billede af en subjektiveringsstrategi, hvor fokus er den in-
dividuelle elev. Den enkelte elev er i centrum for styring. Dog betjener de forskellige 
praksisser sig af forskellige former for individualisering. Der blev abonneret på en form 
for individualisering, hvor læreren ud fra standpunktsprøver og intelligenstest vurde-
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rede elevens intelligens, samt hvilke fejl eleven lavede. I dette tilfælde er det en form for 
individualisering, der hviler på distinktionen mellem fortjeneste og fejl. Der var en in-
teresse i at individualisere og målrette undervisningen, så den var tilpasset den enkelte 
elev. Derudover blev der abonneret på en form for individualisering som søgte efter den 
’indre’ sandhed om eleven. Den sandhed som er skjult for det umiddelbare blik, og som 
er forskellig fra elev til elev. Hensigten var at opnå en dybere forståelse af den enkelte 
elev. Den sidste individualiseringstype kom til udtryk i den organiske undervisning, 
hvor eleven fik frihed til at motivere sig selv i undervisningen. 

Ovenfor er tre praksisser analyseret ud fra afhandlingens magtanalytiske perspektiv. 
Nedenfor diskuteres, hvordan praksisserne kom til udtryk i fagene, i relationen mellem 
lærer og elev samt i arkitekturen. 

Fagdeling udfordres 
Den nye individualiserende tilgang til eleven, som kom til udtryk på forskellig vis i de 
tre praksisser, fik begrænset indflydelse på fagene. I sidste strategi fik anskuelsesunder-
visning indflydelse på fagene, da visualisering blev et didaktisk princip. Den indflydelse 
får praksisserne ikke på fagene i denne subjektiveringsstrategi. Emneundervisning vin-
der dog en smule frem i den eksamensfri skole, derudover kritiseres skematankegan-
gen, og der var ligeledes tilløb til forandring af skolebøgerne. 

Med etableringen af den eksamensfri mellemskole genfindes dog flere spor af oven-
nævnte praksisser. Den eksamensfri mellemskole blev en realitet med Folkeskoleloven 
af 1937 (§3 i Lov nr. 160, 1937). Undervisningen skulle tage udgangspunkt i eleven, 
som har været på dagsordenen i folkeskolen siden Vanløse-forsøgene (Undervisnings-
ministeriet 1942: 8). Det andet spor kan ses i sammenhæng med intelligenstest og 
standpunktsprøver og den segregeringspraksis, der følger med disse tests. Segregerings-
praksissen går igen med etableringen af den eksamensfri mellemskole. I 1903 blev eksa-
mensmellemskolen etableret for at lette overgangen mellem folkeskole og gymnasium, 
og i 1937 etableres den eksamensfri mellemskole som svar på, at børn også kunne være 
praktisk begavet.

Skematanken kritiseres i forbindelse med nyorganiseringen af fagene og handlede om, 
at hvert fag skulle have sin helt egen plads på skemaet. Den praksis udfordres ud fra, 
at eleven nu skulle være centrum for undervisningen. Emneundervisningen udfordre-
de den skarpe fagdeling der var opstået mellem de enkelte fag. I stedet taltes der om  
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”[…] en organisk sammenhængende Undervisning, der samler ’Kulturstoffet’ i passende 
Enheder paa tværs af Faggrænserne.” (Folkeskolen 1938: 16). Men ikke alle så det som 
en fordel, at faggrænserne blev ophævet og talte i stedet for, at både emneundervisning 
og fagdeling blev bibeholdt (Folkeskolen 1942: 17). 

I ”Undervisningsvejledning for den eksamensfri Folkeskole” genfindes princippet om em-
neundervisning. Her lægges der op til en mere pluralistisk undervisning, hvor klas-
seundervisning, individuel undervisning og emneundervisning nævnes. Men det er 
vigtigt at bemærke, at undervisningen skulle tage udgangspunkt i elevens ”individuelle 
Forudsætninger og Interesser.” (Undervisningsministeriet 1942: 8). Eleven skulle gives 
frihed, og det samme skulle læreren: ”Med Hensyn til Metoder hersker der fuld frihed.” 
(ibid.). 

I 1929 dannede Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre regering, og året efter ned-
satte de skolebogsudvalget. Meningen var, at videnskab og humanisme skulle integreres 
i skolebøgerne, og det var grunden til at Skolebogsudvalget blev nedsat. Det Sthyrske 
Cirkulære skulle erstattes med et nyt og mere tidssvarende cirkulære. Udvalget skulle 
finde ud af, om skolebøgerne var ”præget af videnskabelig, kulturhistorisk og fredsven-
lig Aand” (Betænkning vedrørende Revision af Skolebøger 1933: 3). Udvalget valgte at 
begrænse deres undersøgelse til fagene dansk, religion, historie og geografi, da det var 
de centrale dannelsesfag. På trods af at betænkningsforslaget blev lagt væk, kan det 
opfattes som tendensaflæsning af de pædagogiske tanker, som også eksisterede i tidens 
politiske styringsrationaliteter. 

I aflæsningen af fagene bemærkes, hvilke strategier der lå til grund for subjektiveringen. 
Fagene giver et billede af, hvordan eleven blev betragtet i relation til fagene. Selvom 
tværfaglige undervisningsformer vandt frem, så var det den traditionelle fagdeling, som 
blev knæsat med det Sthyrske cirkulære, som var omdrejningspunktet for undervisnin-
gen. I det følgende analyseres fagene ’dansk’ og ’historie’. 

’Dansk’ – frihed i faget
Med det Sthyrske cirkulære blev ’dansk’ opgraderet i form af flere timer, hvilket styrkede 
faget og gjorde det vigtigt i subjektiveringen af barnet. ’Dansk’ er fortsat et vigtigt fag, og 
formålet med faget er tofoldigt: 

1.  Dels skulle eleven lære sit modersmål. Det vil sige, at eleven skulle lære at forstå 
det rigtigt, når det blev læst eller hørt. 
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2.  Dels skulle eleven lære at udtrykke sig med størst mulig klarhed og sikkerhed i 
både skrift og tale (Undervisningsministeriet 1942: 26).

Det første punkt er bibeholdt fra det Sthyrske cirkulære, mens det næste punkt er mo-
dificeret, og der lægges ikke længere vægt på, at eleven skal udtrykke sig nogenlunde 
fejlfrit og flydende. Det Sthyrske cirkulære indeholdt også et tredje punkt, nemlig at 
barnet skulle kunne skrive i overensstemmelse med retskrivningsreglerne. Selvom det 
sidste punkt er udeladt i den nye undervisningensvejledning fra 1942, så lægges der 
stadig vægt på det korrekte og rigtige i ’dansk’. 

Selvom ’dansk’ stadig er et færdighedsfag, hvor læsning, skrivning og korrekt udtale er i 
centrum, så sker der samtidig en udvidelse af de didaktiske principper i undervisningen. 
Der medtages flere forskellige undervisningsmetoder i bestræbelserne på at lære eleven 
’dansk’. Det gøres ved at kombinere forskellige metoder med elevens selvvirksomhed, 
som det bedst kommer til udtryk i begyndelsesundervisningen. Her anvendes iagtta-
gelsesundervisning og mere praktisk arbejde såsom modellering med ler, tegning og 
farvning. Overgangen mellem hjem og skole skulle gøres så blid som mulig (ibid.: 31f). 

Som skrevet, var ’Dansk’ et færdighedsfag og korrekt skrivning, (ud)tale og læsning, 
prioriteres højt. Eleven skulle stadig lære de elementære færdigheder, der var centrale i 
faget, på den vis var faget stadig disciplinerende. Den større frihed til både elev og lærer 
i undervisningen betød, at faget tog mere hensyn til den enkelte elev i forhold til ’dansk’ 
i sidste subjektiveringsstrategi. 

’Historie’ – hukommelsesfag eller forståelsesfag?
Selvom historieundervisningen ikke opnåede en større ændring, som faget var tiltænkt 
med skolebogsbetænkningens forslag, så skete der alligevel en mindre forskydning i fa-
get fra hukommelsesfag over mod forståelsesfag. Problematiseringen af at eleven skulle 
disciplineres til en nationalromantisk forståelse af Danmarks fortid, nedtones i faget. 

Formålet med historieundervisningen var ”[…]Børnenes Sans for Folk og Fædreland og 
deres Forstaaelse af Fortidens Betydning for vor Tid.” (ibid.:1942: 42). Eleven skulle have 
sans for Danmark, hvilket er en nedtoning af det nationale i forhold til de anbefalinger, 
det Sthyrske cirkulære gav. Her skulle barnet have ”en varm og levende Følelse, særlig 
for vort Folk og Land”. Det nationale præg blev nedtonet, og eleven skulle i stedet gives 
kendskab til sit lands historie samt befolkningens levevilkår gennem tiden, og der skulle 
gives dem en forståelse af fortidens indvirkning på nutiden. 
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Nedtoningen af sidste strategis disciplinering varierede mellem klassetrinene. Histo-
rieundervisningen var opdelt i trin, som tilfældet var med alle fagene i undervisnings-
vejledningen. For børnene i 3-5. klasse var undervisningen kronologisk, og det blev 
anbefalet, at undervisningen tog udgangspunkt i bestemte årstal. Undervisningen på 
begyndertrinet var disciplinerende, da undervisningen var centreret om bestemte tal 
og begivenheder, som barnet skulle lære. På de ældste trin forholdt det sig midlertidigt 
anderledes. Der blev lagt vægt på periode- og emneundervisning. Det kronologiske 
element forsvandt. I stedet skulle undervisningen tage udgangspunkt i enkelte emner 
(ibid.: 44f). 

Den kritik, der rejste sig af skolens undervisning i forbindelse med afslutningen af 1. 
verdenskrig førtes konkret ind i historieundervisningen ved, at det blev anbefalet, at der 
skulle lægges vægt på det mellemfolkelige samarbejde i behandlingen af verdenshisto-
rien, noget som havde været efterlyst gennem længere tid (Folkeskolen 1936: 3). Selvom 
der har været konflikter mellem folk, så skal elevens sind åbnes for det store fællesskab 
på tværs af landegrænser og kulturer (ibid.1942: 45). 

Didaktisk vipper historieundervisningen mellem at være et hukommelsesfag og et for-
ståelsefag. På trods af at historieundervisningen på det første trin skulle være kronolo-
gisk opbygget, så kom der flere forståelseselementer ind i undervisningen. Eleven skulle 
udover årstal og bestemte begivenheder ikke længere disciplineres til sit eget lands ufejl-
barlighed, men derimod disciplineres til forståelse af historiske begivenheder og deres 
indvirkning på nutiden. Derudover blev der givet mulighed for en friere undervisning 
på de ældste trin. 

Psy-relation mellem lærer og elev 
Det er specielt psy-teknologierne, som ændrer relationen mellem lærer og elev. Psy-
teknologierne gav læreren en ny og anderledes forståelse af eleven. Derudover var en 
ny undervisningsteknik og lærerens metodefrihed også medvirkende til ændring af re-
lationen.

Læreruddannelsen blev udvidet til 4-år, og psykologi og sprog blev en del af uddan-
nelsen. Ifølge formand for Danmarks Lærerforening, Axel Jensen betød den nye lov, at 
læreren i højere grad end tidligere stiftede bekendtskab med psykologi, så læreren får 
”kendskab til Barnenaturen og kan bygge Arbejdet med Børnene derpaa.” (Folkeskolen 
1930: 15).32 
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I tråd med tidens politiske styringsrationaliteter kritiseres disciplinering, og relationen 
mellem lærer og elev skulle ikke være en autoritetsrelation. Selvom læreren stadig besad 
fysisk afstraffelse som disciplineringsteknik, så blev denne disciplineringsteknik disku-
teret meget indgående i ”Fagbladet Folkeskolen” (1939: 1; 1937: 33; 1937: 30; 1935: 26; 
1935: 21; 1935: 8). Selv undervisningsminister Borgbjerg deltog i diskussionen om fy-
sisk afstraffelse og disciplin (1935: 1).33 Ligesom i sidste strategi var fysisk afstraffelse af 
eleven på dagsordenen, men der dukkede en ny praksis frem, som udmærkede sig ved, 
at læreren ikke som tidligere skulle straffe eleven ved at gribe direkte ind i situationen. I 
stedet skulle disciplinen bygges op indefra, og til det formål fik læreren psy-teknologier, 
blandt andet psykoanalyse, som betød, at læreren kunne finde den indre årsag til den 
dårlige opførsel. 

”Den [psykologi] lærer dem at se gennem de mange Symptomer til de virkelige Aarsager til 
den daarlige Opførsel, og derpaa vise den, hvorledes disse Aarsager skal fjernes i mangfol-
dige Tilfælde. Den finder at Dyremishandling i talløse Tilfælde stammer direkte fra Fade-
rens eller andres strenge Opdragelse, den er kun en Videreførelse heraf. Den ser at Tyveri, 
Onani, Tungsind, Lyst til at drille og mange andre Ting beror paa Aarsager, der lader sig 
fjerne ved nye Behandlingsmaader, saa at Friheden ikke blot bygger den bedre Opførsel op, 
men giver Adgang til at fjerne den slettere.” (Næsgaard 1929: 38f). 
 
Det overordnede ideal om at eleven skulle sættes ’fri’ påvirkede relationen. De gam-
meldags disciplineringsteknikker blev suppleret af individuelle bekendelsesteknikker, 
hvilket bekræftes af Skoleinspektør Jørgen Jørgensen, som i ”Fagbladet Folkeskolen” 
agiterer for psykoanalysen som en del af pædagogens arbejde. Her drager han en  
sammenligning mellem den katolske kirkes skriftemål og psykoanalysens helbredel-
sesmetode. Han mener, at psykoanalysen kan indgå i lærerens arbejde med eleven, 
men det kræver, at læreren har nøje kendskab til metoden, for som han bemærker, 
bør ”Dilettanter og lettroende Fusentaster” ikke anvende metoden (Folkeskolen 1938: 
14). Både psykoanalysen og individualpsykologien gav læreren en forståelse for, hvad  
eleven bragte med sig ind i skolen. Psy-teknologierne etablerede en fortolknings- 
ramme for læreren i arbejdet med den enkelte elev. Læreren fik en viden om eleven, 
der rakte udover en forståelse af manglende moral hos eleven. Psykoanalysen gav  
ny viden om, hvordan eksempelvis seksualdriften dannes omkring fødslen (Freud 
1934: 5), det vil sige i før-skole alderen. Generelt gav psy-teknologierne læreren nog-
le teknikker til at fortolke elevens ubevidste verden. Læreren kunne fortolke elevens  
tanker, tale og handlinger, og det gav en hel anden slags sandhed om eleven end tid-
ligere tiders sandhed. Relationen mellem lærer og elev hvilede på en accept af, at  

PHD C.Drejer nr71-2012.indd   189 22/10/12   13.59



190 Claus Drejer:  Elev og magt

elever er forskellige individer, og hver elev har behov for en individualiseret omsorg, 
som de forskellige pile symboliserer. Nedenstående simple figur skitserer relationen på 
følgende måde: 
 
Figur 6: Psy-relationen mellem lærer og elev

Selvfølgelig kunne Kapers klasseundervisning og dens standardiserede forhold mellem 
lærer og elev stadig findes, men relationen blev mere individorienteret, som ovenstå-
ende figur viser. Derudover ændrede undervisningen også karakter. Selvom lærerne 
fik metodefrihed til at benytte klasseundervisning eller mere individuel undervisning 
(Undervisningsministeriet 1942: 8), så tegnede der sig en skillelinje mellem den sid-
ste og nærværende subjektiveringsstrategi i forhold til anvendelsen af undervisnings-
teknik. I sidste subjektiveringsstrategi var Kapers klasseundervisning den foretrukne 
organisering af undervisningen. Kapers klasseundervisning blev udfordret i disse år. 
Sigurd Næsgaard mente, at denne form for undervisning skabte et forhold mellem to 
’virkere’: En ’forvirker’ som var læreren, og en eller flere ’eftervirkere’ som var eleverne. 
Læreren gik foran hele klassen i efterligningsarbejdet (Næsgaard 1928: 262; 1948: 25). 
Sigurd Næsgaards konklusion stemmer fint overens med anskuelsesprincippet. Her var 
det læreren, der via anskuelsesbilleder disciplinerede elevens tænkning ved at bearbejde 
mentale processer. Denne lærertype er ikke forenelig med tanken om fri individualise-
rende undervisning. 

Eleven fik frihed og ansvar i undervisningen. Anne Marie Nørvig supplerer med, at 
forholdet mellem lærer og elev blev kammeratligt (Nørvig 1937: 192). Ideen med de 
individualiserede undervisningsteknikker var, udover elevens frihed, også et opgør med 
tidlige tiders hårde disciplinering. Det betød dog ikke et endegyldigt farvel til discipli-
nering. Den blev blot anvendt på en anden måde. Holger Lützhøft udtaler: ”Den sande 
Disciplin kræver frivillig Tilslutning og indre Medvirken fra Elevernes Side.” (Folkeskolen 
1918: 30). Vanløse-forsøgene var et forsøg på at give barnet mere frihed samtidig med, 
at der blev eksperimenteret med en humanisering af relationen mellem lærer og elev. 

Lærer

e1

e2

e3
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Billede 4: Drenge tegner på tavlen
 

(Degerbøl 1929: 26).

Ovenstående billede eksemplificerer, at den såkaldte ’hårde’ disciplin blev udfordret. 
Tre elever står oppe ved tavlen samtidig og tegner, hvilket indikerer, at elevens bevæ-
gelse i klasselokalet var mere fri end tidligere. Det er vigtigt huske på, at Kapers klas-
seundervisning som bekendt abonnerede på den stillesiddende elev. Den nye undervis-
ningsteknik betød, at eleven kunne bevæge sig rundt i klassen. Eleven var ikke længere 
’bænket’ til en plads. 

Forandringen i relationen centreres om psy-teknologier samt anvendelsen af en mang-
foldighed af undervisningsteknikker. Eleven skulle have større frihed og blev hermed 
medansvarlig for sin egen læringsproces. De nye teknikker betød, at læreren blev en 
smule mere tilbagetrukket i selve undervisningen. Med psy-teknologiernes indtog blev 
lærerens personlige og pædagogiske skøn suppleret med et psykologisk skøn. Med an-
dre ord blev lærerens skøn psykologiseret. 

Skolen som institution
Arkitektur og indretning får en anden funktion end i sidste subjektiveringsstrategi. 
Overordnet er der fire elementer, som er relevante og interessante. Dels kom der skole-
tandlæge og læge, og den skolehygiejniske praksis fra sidste strategi forsatte. Dels skif-
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tede skolearkitekturen, og skolerne fremstod ikke længere så monumentale, som det 
var tilfældet i sidste strategi. Dels så tilskrives lys og luft en stor plads. Derudover blev 
indretningen af klasselokalet udfordret af nye undervisningsteknikker. 

Biopolitiske foranstaltninger i skolearkitekturen II 
I sidste subjektiveringsstrategi blev hygiejniske praksisser en del af subjektiveringsstra-
tegien. Dengang kom det til udtryk ved, at der blev stillet krav til rengøring, elevernes 
skotøj og toiletforhold. Derudover gentænkte den skolehygiejniske praksis barnets ad-
færd i håbet om at mindske smitten fra epidemiske sygdomme på skolen. Den hygiejni-
ske praksis forsætter med at være en del af skolearkitekturen. 

Skolen kom også til at bestå af hygiejne- og sundhedsfremmende lokaler såsom tandlæ-
geklinik, skolelæge, bespisningslokale og bekvemme omklædningsrum til gymnastik. 
Skolen blev meget mere end blot et sted, hvor barnet lærte at skrive og regne. Nu blev 
barnets fysik og hygiejne en del af skolens virksomhed. 

Disse biopolitiske foranstaltninger i skolearkitekturen betød, at det blev muligt at 
overvåge og kontrollere elevernes tandhygiejne og generelle lægelige sundhed og fysik. 
Det gav en ny viden om elevpopulationens sundhed og fysik. Med disse biopolitiske 
foranstaltninger i skolearkitekturen blev det muligt at overvåge ændringer i hygiejne 
og sundhed hos eleverne, og det blev muligt at udfærdige statistikker og drage kon-
klusioner. 

I Fredericia bygges en ny skole, som har alle hygiejniske bekvemmeligheder såsom 
gymnastiksale, omklædningsrum, brusebad, skolekøkken og vaskehus. Derudover blev 
klasselokalerne og gangene belagt med asfalt i en rød farve, som var nem at renholde. 
Alle klasselokaler vendte mod syd, hvilket betød, at de fik mest lys samt mere varme 
i vinterhalvåret. På taget blev der installeret en aerofonhætte til friskluftanlægget på 
skolen. Ligeledes blev der bygget toiletter i gården, og wc på hver etage. Derudover var 
der en stor sportsplads ved skolen, hvor børnene kunne dyrke gymnastik, når vejret 
tillod det (Folkeskolen 1938: 17). De skoler, der blev bygget i disse år, fik indarbejdet de 
hygiejniske principper fra sidste subjektiveringsstrategi. 

Lys og synliggørelse 
Byggestilen var ikke længere monumental. Skolebygningen skulle ikke længere vise en 
ophøjethed eller en autoritet. Der var heller ikke længere et stort respektindgydende 
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indgangsparti. Men selvom skolebygningen ikke længere skulle udstråle disciplinering, 
var det er ikke ensbetydende med, at der ikke blev indarbejdet disciplinære foranstalt-
ninger i skolearkitekturen. Som nedenstående tegning viser, så var gårdarealet placeret 
mellem tre bygninger, der har vinduer vendt mod gården. I frikvarteret når eleverne 
skulle ud i gården, kunne de være mulige objekter for lærernes blik. Dernæst var det 
overdækkede areal placeret lige overfor den centrale skolebygning, og her kunne gård-
vagten og eleverne opholde sig i regnvejr, men de var stadig et muligt objekt for besku-
erens blik. Som det fremgår af nedenstående tegning var synliggørelse indarbejdet i 
skolens udeareal: 

Tegning 1: Kommuneskole i Fredericia 

 
(Folkeskolen 1938: 17). 

Synliggørelsen af eleven ses også med indretningen af skolebygningen. På den tid op-
stod de såkaldte aulaskoler, som var kendetegnet ved, at når eleven gik ind af skolens 
hovedindgang så stod eleven i en stor aula, som er et stort åbent rum i flere etager med 
megen lysgennemstrømning. Nedenstående eksempel på en aula er hentet fra Skov-
vangsskolen, som blev bygget i det nordlige Aarhus i slutningen af 1930’erne: 
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Billede 5: Aula i Skovvangsskolen i Aarhus

 

(Folkeskolen 1937: 14).

Som det ses på billedet, var lys og luft et generelt tema for skolearkitekturen. Store vin-
duer og i dette tilfælde ovenlysvinduer. Klasselokalerne er placeret omkring den store 
aula i tre etager. Det store rum synliggør eleven udenfor timen, når for eksempel eleven 
kom ind i skolen, og når eleven skulle til og fra undervisning. Aulaens rumsyntaks vid-
ner om en magtrelation, som var funderet i bygningens arkitektur. Selvom skolen blev 
bygget på en måde, som betød, at eleven oplevede mere frihed, så blev skolen alligevel 
bygget, så det var muligt at holdt øje med den enkelte elev samt alle eleverne. Arkitek-
turen af skolen gjorde det vanskeligt for børnene at etablere private lokaliteter, da gang-
arealerne var til gennemgang og ikke til ophold, hvilket illustreres med, at der ikke var 
møbler på gangene. De lange gangarealer fra slutningen af 1800-tallet, var bibeholdt, og 
klasselokalerne lå som knopskud ud fra gangene. 

Fleksibel indretning af klasselokalet
Skolen var tidligere kendetegnet ved bænke og borde, og det hæmmede mulighederne 
for at ændre undervisningen i løbet af timen. Sigurd Næsgaard (1929: 16) kaldte disse 
borde for ”Fængselsborde”, fordi eleverne var ’låst’ til bordene. Den standardiserede ind-

PHD C.Drejer nr71-2012.indd   194 22/10/12   13.59



 Claus Drejer:  Elev og magt 195

retning af klasselokalet passede fint til den standardiserede klasseundervisning, netop 
fordi børnene skulle lære det samme på samme tid, og klasseundervisningen abonne-
rede på den samme adfærd fra alle eleverne. Indretningen kritiseres for at være uflek-
sibel og utilstrækkelig i en tid, hvor elevernes individualitet og frihed stod øverst på 
dagsordenen. 

I Vanløse-forsøgene var arbejdsmiljø en vigtig del af forsøget. Der blev eksperimente-
ret med en indretning, der gav eleverne mere frihed i undervisningen. Indretningen 
viste samtidig en anti-autoritær linje. Væk var de lange bænke, borde, og tomandspulte. 
Møblementet var blevet individualiseret: Eleverne havde hver sin stol, som de kunne 
flytte afhængig af, hvem de skulle arbejde sammen med, og hvad de skulle arbejde med 
(Glode-Olsen 1929: 16f). Derudover skulle klasselokalet ifølge Peter Petersen ikke blot 
være et undervisningsrum, men et rum, hvor eleven skulle arbejde, lære og gøre opfin-
delser (Petersen 1923: 85). Eleven skulle frit kunne bevæge sig rundt i klassen, som det 
fremgår af nedenstående citat: 

”Undervisningsformen kræver at Eleverne kan forlade deres plads og frit bevæge sig rundt 
i Skolestuen uden at indhente Lærerens Tilladelse i hvert enkelt Tilfælde.” (Folkeskolen 
1937: 5).

Citatet markerer skillelinjen i subjektiveringen i forhold til den foregående subjektive-
ringsstrategi, hvor klasseundervisningens organisering sørgede for, at ingen forlod sin 
plads uden først at indhente godkendelse fra læreren. Derudover fokuserede skolehy-
giejnikerne på elevernes dårlige arbejdsstillinger ved bænke og borde, der ikke kunne 
indstilles til børnenes forskellige højder. Men som Peter Petersen konkluderer, så for-
svinder den bekymring ved, at eleverne får størrelsesafpassede stole og borde:

”Børnene faar Borde og Stole, der passer til deres Størrelse, maaske vil store Borde, hvor 
der kan sidde 3 Elever paa Langsiden, forsynede med Skuffer, egne sig bedst for de store. 
Det forener mere end Enkeltborde. Da der er sørget tilstrækkeligt for Bevægelse, behøver 
der ikke blive opfundet en Bænk, som forhindrer, at Barnet faar Rygskævhed, trykket Bryst 
eller bliver nærsynet. Bordene er ordnet i Kredse, Halvkredse eller i Hesteskoform, stillet 
sammen ved Siden eller i Midten, alt afhængig af, hvorledes den tiloversblevne Plads skal 
benyttes.” (Petersen 1923: 85). 

Dog var det ikke alle steder, individualiseringen og friheden kom til udtryk i indret-
ningen af klasselokalet. I den ny skolebygning i Grenaa var tomandspultene bibeholdt, 
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hvilket favoriserede Kapers klasseundervisning på bekostning af de individualiserede 
undervisningsteknikker. Dog kom der nye tiltag i skolebyggeriet, som understøttede de 
individualiserede undervisningsteknikker. Her kan nævnes biblioteket, hvor eleverne 
kunne gå ned og låne den bog, der passede til netop deres undervisning (Folkeskolen 
1939: 4). 

Individualiserende subjektiveringsstrategi 
Den 1. verdenskrig blev referencepunktet for kritikken af den ’gamle’ skole. Krigen som 
ifølge nogle kritikere satte en tyk streg under, hvad der var galt med skolen. I begyndel-
sen af kapitlet beskrives transformationen af subjektiveringen, og i denne transforma-
tion eksisterede en strategisk relation mellem humanisme og frihed. Fællesnævneren 
for denne subjektiveringsstrategi er individualisering.  

Mennesker er ikke alle skabt med de samme forudsætninger. De er forskellige, og det 
er en central læresætning i nærværende subjektiveringsstrategi. Derfor var det opgaven 
at finde ud af, hvilke forudsætninger hver enkelt elev var i besiddelse af. Det blev gjort 
gennem intelligenstest og standpunktsprøver. Eleverne fik et intelligenstal, og de kunne 
så modtage den hjælp eller skolegang, som passede dem. På den vis kunne undervisnin-
gen rationaliseres og målrettes den enkelte elev.

Subjektiveringen blev individualiseret. Klassen som masse skulle ikke længere discipli-
neres. Individualiseringen foregik dog forskelligt i de tre praksisser. I undervisningen 
fik hver enkelt elev frihed til for eksempel at motivere sig selv. Elevens motivation var 
med andre ord central i undervisningen. Eleven skulle handle på sin egen motivation, 
vilje og lyst til at arbejde med stoffet på en individualiserende måde. Der er her tale 
om en handling, som udføres på selvet, på egen krop, sjæl, tanker, handling og være-
måde i bestræbelserne på at transformere sig selv for at være selvvirksom, kreativ og 
fantasifuld i undervisningssituationen. Læreren prøvede at få mest muligt ud af eleven 
ved at kanalisere motivation, vilje og lyst over i undervisningsprocessen, så eleven blev 
medansvarlig for sin egen undervisning. Eleven oplevede mere frihed i undervisningen. 

Eleven blev givet et etisk og moralsk fundament til at forstå sig selv. Begge psy-tekno-
logier leverer en mulighed for at forstå elevens indre og kundgøre det overfor eleven, så 
han/hun kan handle på sig selv. Relationen mellem lærer og elev tog mindre discipli-
nerende teknikker i anvendelse. En gentagelse af 1. verdenskrig skulle undgås, og det 
arbejde begyndte i skolen. 
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Den viden, der blev produceret om eleven, var funderet i teknikker, som producerede 
viden om elevens intelligens og færdigheder gennem intelligenstest og standpunkts-
prøver. Der blev også produceret viden om elevens tand- og generelle hygiejne gennem 
biopolitiske foranstaltninger i skolearkitekturen. Eleven var også medproducent af vi-
den om sig selv gennem psykologiske teknikker og individualiserende undervisnings-
teknikker. Den viden der produceres om eleven var målrettet individet. 

Samlet set tegner der sig en strategi, hvor individualisering af eleven var det centrale 
omdrejningspunkt. Eleven skulle gives en forståelse for, at problemer kan løses på andre 
måder end den disciplinerende måde. Der blev draget omsorg for eleven, og omsorgen 
blev målrettet den enkelte elev. Der blev anvendt individualiserende undervisningstek-
nikker, og det satte eleven fri, men frihedsrummet i undervisningen blev struktureret. 
Eleven skulle handle på sig selv, og det trådte i stedet for disciplinering. Individualise-
ringen blev hjulpet på vej af kontrolforanstaltning i form af psykoanalyse og individu-
alpsykologi samt intelligenstest og standpunktsprøver. Det, som blev problematiseret 
på dette tidspunkt, var disciplineringen i skolen, og derfor efterstræbtes en subjekti-
veringsstrategi, som skabte en elev, der selv kunne tage initiativ og som kunne tænke 
selvstændigt og ikke bare adlød ordre. 

Noter
1 Anna Sethne (1872-1961) var norsk pædagog og fagforeningsleder. Hun var banebrydende i den nor-
ske folkeskole, hvor hun forsøgte at frigøre barnets skabende kræfter ved at bygge på dets naturlige 
interesser. Hun var tilhænger af arbejdsskolen og aktivitetspædagogik (www.snl.no, 2009). 
2 Peter Petersen (1884-1952) var professor og reformpædagog ved universitetet i Jena. Peter Petersen 
var med til at opbygge den såkaldte Jena-plan, som hvilede på aktivitets- og erfaringspædagogik med 
inspiration fra blandt andet Dewey. Jena-skolerne blev lukket i 1950erne af DDR (Jerlang & Jerlang 
2006: 113). 
3 Karl Kristian Steincke (1880-1963) var dansk jurist og politiker. Steincke blev i 1918 valgt til Landstin-
get. Mellem 1924-1926 var han justitsminister i den første socialdemokratiske regering. I 1929 blev han 
socialminister (www.denstoredanske.dk7, 2009). 
4 Anne Marie Nørvig (1893-1953) var dansk pædagog og psykolog og senere inspektør ved forsøgssko-
len på Emdrupborg. Hun skrev flere bøger om børnepsykologi blandt andet ”De tre første år” fra 1945 
(Jerlang & Jerlang 2006: 172). 
5 Sigurd Næsgaard (1883-1956) var en dansk psykolog og psykoanalytiker. Op gennem 1920erne var han 
meget aktiv i bevægelsen for en fri skole. Han forsøgte at udbrede psykoanalysen, så både forældre og 
pædagoger kunne gøre brug af den (ibid.).
6 Jens Kristian Jensen (1876-1947) var landbrugsskoleforstander (www.denstoredanske.dk8, 2011).
7 Johan August Lundell (1851-1940) var svensk professor i slavisk sprog ved Uppsala Universitet fra 
1891-1916 (www.denstoredanske.dk9, 2009).
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8 Ellen Key (1849-1926) var en svensk pædagog og som nævnt forfatter til bogen ”Barnets århundrede”, 
som blev et internationalt kampskrift i reformpædagogikken (ibid.: 119).
9 Jeg anvender ikke begrebet reformpædagogik (som for eksempel Christensen 2008 og Hermann 2007). 
Definitionen af reformpædagogik afhænger af hvilke værdier der lægges i begrebet, og for at undgå at 
ende i en diskussion om, hvornår noget er reformpædagogik eller ej, udelades begrebet. 
10 Winnetka er en forstad til Chicago i USA. Den ledende skikkelse af Winnetka planen var Dr. Carleton 
Washburn, som har udgivet en del bøger om Winnetka, blandt andet ”Adjusting School to the Child” 
(Folkeskolen 1938: 18). 
11 Maria Montessori (1870-1952) var italiensk læge og pædagog. Hovedprincippet hos Montessori  
var, at børn skulle opdrages til frihed. Montessori startede med at arbejde med åndssvage børn, og det 
var herfra, hun begyndte at udvikle sine pædagogiske ideer (Jerlang & Jerlang 2006: 161). I en række 
lande drives der såkaldte Montessori børnehaver og skoler. Herhjemme anvender Hellerup Montes-
sori børnehave hendes principper. Helen Parkhurst (1887-1973) var amerikansk lærer og forfatter. Hun 
studerede blandt andet hos Montessori, og hun opbyggede Dalton High School i Massachusetts, USA 
(www.denstoredanske.dk10, 2009). 
12 Forsøget var startet af Elster Bonnichsen, som havde været i Tyskland og stiftet bekendtskab med de 
frie klasser. Derudover var en gruppe lærere inspireret af ’den nyeuropæiske skolebevægelse’ ikke mindst 
Peter Petersens forsøgsskolen i Jena (Nørgaard 1977: 71; Christensen 2008: 60f). 
13 Vanløsedagbogen er en af de få kilder til de frie klasser i Vanløse. Der var oprindeligt to dagbøger, men 
den ene er gået tabt. Den anden dagbog, som der henvises til, skildrer undervisningen i 1.c det første år, og 
det meste af det andet år. Det vil sige i den første forsøgsklasse fra 1924 (Henriksen & Nørgaard 1983: 7). 
14 Anders Peter Fossing (1865-1942) var skoledirektør i København (www.litteraturpriser.dk, 2012).
15 John Dewey (1859-1952) var pædagog, filosof og samfundskritiker. Han tilhørte den amerikanske 
pragmatiske filosofiske retning. Dewey mente, at skolen ikke skulle bruge tid på ydre disciplinering. I 
stedet skulle skolen bruge tid på erfaringens kontinuitet. Det vil sige, at erfaringen udvikles gennem tid 
og dels gennem det enkelte individs liv, således at nye erfaringer ikke blot er lig nye handlemuligheder, 
men også påvirker og ændrer tidligere erfaringer, hvorved der sker en personlig udviklingsproces (Jer-
lang & Jerlang 2006: 42). 
16 Det skal nævnes, at landsforeningen Skole og Samfund blev oprettet i 1935. Skole og Samfund var en 
landsforening for skolebestyrelser, forældre og andre med interesse for folkeskolen. Skole og Samfunds 
formål var at styrke forældreindflydelse på skolen samt at sikre forældreindflydelsen på skolen (ibid.: 
219). Skolen og Samfund kan betegnes som en tendensaflæser i forhold til skiftet fra det gejstlige tilsyn 
til forældreindflydelse på skolen. 
17 Georg Michael Kerschensteiner (1854-1932) var tysk pædagog og forfatter. Kerschensteiner udviklede 
en arbejdsskole, hvor vægten blev lagt på håndværkerens kunnen. I arbejdsskolen skulle eleven gives 
en meningsfuld indstilling til arbejde (især manuelt arbejde) og se arbejde som et middel til et mål. 
Kerschensteiner var inspireret af Rosseau, Pestalozzi og Dewey (ibid.: 119). 
18 Sigmund Freud (1856-1936) var østrigsk læge med speciale i neurologi og psykiatri. Freud grund-
lagde psykoanalysen. Han startede en psykoterapeutisk praksis til behandling af neurotikere ved hjælp  
af hypnose og suggestion. Udgangspunktet for behandlingen var en psykisk instans, som var utilgæn-
gelig for bevidstheden. Freud mente, at det var i underbevidstheden, at seksualiteten blev grundlagt i 
barndommen. Ifølge ”Pædagogisk-psykologisk opslagsbog” fik Freuds teorier enorm indflydelse på det 
20. århundredes forståelse af mennesket (ibid.: 73f). 
19 Se også Sigmund Freud (1985: 83-105). Denne udgave er en fin gengivelse af Freuds afhandlinger om 
seksualteori, da den tager hensyn til Freuds egne rettelser i afhandlingerne. 
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20 Alfred Adler (1870-1937) var østrigsk læge og psykolog. Han brød med Freud, og begyndte at udvikle 
individualpsykologien, der bygger på teorien om, at mennesket er et socialt væsen, når det kommer til 
selvhævdelse og fællesskabsdrifter (Jerlang & Jerlang 2006: 8). 
21 Skolekommissionen fik navnet ’Den anden store Skolekommission’, fordi der i 1789-1814 også var en 
skolekommission. 
22 Intelligenstest fik opmærksomhed, da Foreningen for Eksperimental Pædagogik blev stiftet i 1914 
(Ydesen 2010: 69). Allerede i 1914 blev der taget de første skridt i retning af intelligenstest. Det skete i 
forbindelse med at Kommunelærer Chr. Hansen-Tybjerg samlede psykologer og pædagoger i Forenin-
gen for eksperimental Pædagogik (Meyer 1948: 287). 
23 Henning Meyer (1885-1968) blev i 1934 udnævnt til Danmarks første skolepsykolog på Frederiksberg. 
Han var leder af Udvalget for Skolepsykologiske Undersøgelser fra 1939-1955 (Jerlang & Jerlang 2006: 158). 
24 En betragtning Christian Ydesen (2010: 75) deler i sin afhandling. 
25 Professor Rasmus Hans Pedersen (1870-1938) var psykolog. Københavns Kommune oprettede et kon-
tor for psykotekniske undersøgelser, og flere lærerforeninger havde på initiativ fra R. H. Pedersen nedsat 
Udvalget for Skolepsykologiske Undersøgelser (www.denstoredanske.dk11, 2009). Allerede i 1923 tog R. 
H. Pedersen initiativ til en række pædagogisk-psykologiske undersøgelser (Folkeskolen 1929: 40).
26 Standpunktsprøver kan også anvendes i kundskabsfag som geografi og historie. Men på daværende 
tidspunkt har der ikke været udført arbejde med standpunktsprøver i kundskabsfag (Meyer 1948: 289). 
27 Alfred Binet (1857-1911) var fransk psykolog. Han udviklede intelligenstesten i samarbejde med Thé-
odore Simon (1873-1961) (Jerlang & Jerlang 2006: 27f). 
28 Cyril Burt (1883-1971) var engelsk professor i uddannelsespsykologi. Han forskede i intelligens og 
undersøgte blandt andet svagtbegavede børn og kriminelle unge. Hans arbejde blev sidenhen udsat for 
megen kritik (ibid.: 31). 
29 Sofie Rifbjerg (1886-1981) var dansk pædagog og psykolog. I 1927 grundlagde hun en Montessori-
børnehave på Amager. Hun arbejdede tæt sammen med Sigurd Næsgaard, og i 1928 grundlagde de sam-
men et kursus på Borup Højskole i København, som senere kom til at hedde Seminariet for småbørns-
pædagogik. Rifbjerg var inspireret af psykoanalysen, og især dens påvisning af, at autoritær opdragelse 
førte til neurotisk udvikling hos barnet. Sofie Rifbjerg var fra 1938 til 1945 leder af skolepsykologisk 
kontor i København og fra 1945-1954 inspektør for Københavns Kommunes hjælpeskoler. Rifbjerg var 
med til at udvikle intelligensprøver (ibid.: 206). 
30 Lewis Madison Terman (1877-1955) var amerikansk psykolog og især kendt for sin revision af Binets 
intelligenstest (ibid.: 239). 
31 Hans Otto Wildenskov (1892-1959) var dansk læge og fra 1929-1957 var han overlæge ved Den Kel-
lerske Aandssvageanstalt i Brejning. Han var inspireret af amerikanske og tyske eugenikere og var ivrig 
fortaler for legalisering af eugenisk sterilisation af åndssvage og andre personer, der vurderes at udgøre 
en risiko for befolkningskvaliteten. Hos H. O. Wildenskov var sterilisation både økonomisk og omsorgs-
motiveret, idet de efter sterilisation ville være i stand til at klare sig selv. H. O. Wildenskov var sammen 
med K. K. Steincke ansvarlig for ”Lov om Foranstaltninger vedrørende Aandssvage” (1934), der tillod 
sterilisation af åndssvage (www.denstoredanske.dk12, 2012). 
32 Axel Jensen (1875-1940) var lærer og formand for Danmarks Lærerforening fra 1928-1935 (www.
denstoredanske.dk13, 2012). 
33 Frederik Borgbjerg (1866-1936) var socialdemokratisk politiker og redaktør. Han var undervisnings-
minister fra 1929-1935 (www.leksikon.dk, 2012).
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Kapitel	8 
Det	myndiggjorte	barn1
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Kritik af uddannelse og samfund 
Dette kapitel forsætter på mange områder yderligere en afstandstagen fra 1800-tallets 
disciplinering. I kapitlet anskues der en strategisk relation mellem humanisme og po-
litik, hvilket ligger i forlængelse af sidste subjektiveringsstrategi, hvor humanisme også 
var en del af den strategiske relation. I nærværende strategi politiseres humanismen. 
Det sker efter en række begivenheder, som 2. verdenskrig, studenter/ungdomsoprøret 
samtidig med, at der skete en uddannelseseksplosion, og uddannelse blev en større og 
vigtigere del af samfundet. Disse ændringer i politiske styringsrationaliteter kom til ud-
tryk i subjektiveringsstrategien, som havde til formål at myndiggøre barnet til at tage 
aktiv del i samfundskonflikterne.  

I sidste subjektiveringsstrategi var fokus på det enkelte barn og dets forudsætninger. 
Transformation dengang kan betragtes som forløber for den nuværende strategi. Un-
dervisningen blev individualiseret, og barnet skulle lære selvteknologier. Derudover 
spillede psy-teknologier og disciplinerende og kontrollerende intelligenstest samt 
standpunktsprøver en betydelig rolle i individualiseringen. I denne strategi skabtes der 
en ny strategisk relation, som betød at samfundskritik blev en del af subjektiveringen. 
Samfundskritik skal forstås som kritik af magtfordelingen i samfundet, og det skaber en 
anderledes individualisering af barnet. 

Uddannelse blev på mange måder en større del af den offentlige debat. Udgifterne til 
uddannelse voksede eksplosivt i løbet af 1960erne. Fra at udgøre ca. 2.2% af BNP i 1935, 
voksede udgifterne til uddannelse til 7.1% i 1971. I løbet af 1960erne voksede udgifterne 
fra 2.8% af BNP i 1958 til 6.1% af BNP i 1969. Det skal blandt andet ses i sammenhæng 
med flere faktorer. Efterkrigstidens fødselsårgange var store, hvilket gjorde, at flere kom 
i skole. I 1926 var der 487.000 børn i folkeskolen og gymnasiet, mens der i 1966 gik 
674.000 børn i folkeskolen alene. Den store tilgang til uddannelserne skal ses i lyset af at 
1960erne var kendetegnet af højkonjunktur. Dernæst ændres opfattelsen af uddannelse. 
Sputnik-chokket betød, at uddannelse blev en større og vægtigere del af den politiske 
debat i den vestlige verden (Det Centrale Uddannelsesråd 1978: 18ff, bd. 1).2 Med andre 
ord var uddannelse blevet en betydningsfuld del af samfundet. Store årgange betød, at 
flere mennesker fik en uddannelse sammenholdt med, at uddannelse blev en vigtig del 
af den politiske debat. 

Elever og studerende stillede krav om medindflydelse, og eftersom mange tog en ud-
dannelse, var der vægt bag kravet. Flere unge end tidligere i historien tog en studen-
tereksamen, hvilket illustreres af et hurtigt kig i Statistisk Tiårsoversigt fra 1975. Her 
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fremgår det, at antallet af studerende på universiteter steg fra 14.831 i 1963/64 til 45.670 
i 1973/74 (Danmarks Statistik 1975: 74). En meget stor stigning på ti år. 

Manglende demokrati og indflydelse i uddannelsen var ikke nye problematiseringer. 
Det var et problem som Inger Merete Nordentoft allerede i 1944 berørte i bogen ”op-
dragelse til demokrati”, hvor hun fremlagde sin vision om en demokratisk skole.3 Sko-
len skulle være en enhedsskole, der opdrager til demokrati (Nordentoft 1944). Efter 
landsby- og købstadskolen blev én skole med folkeskoleloven af 1958 (LBK nr. 220, 
1958), blev folkeskolen mindre delt og kunne således blive det sted, hvor de demokrati-
ske principper slog igennem. Tendensen fortsatte med den efterfølgende folkeskolelov, 
og dermed kunne den udelte folkeskole fungere som ramme om tolerance og lighed 
mellem høj og lav i samfundet. 

Ungdomsoprøret eller studenteroprøret i 1960erne fik betydning for subjektiveringen. I 
løbet af 1960erne rejste der sig en kritik af magtfordelingen i samfundet, hvilket blandt 
andet resulterede i studenteroprøret i 1968. Studenteroprøret skal her forstås som en 
række processer, der fandt sted over det meste af verden. Det var dels en kritik af uni-
versiteterne, hvor der skete en forskydning af, hvad der egentlig menes med forskning 
og undervisning. Forskydningen kan udtrykkes ved, at positivisme blev fortrængt til 
fordel for mere marxistiske inspirerede tilgange. Det var marxismen, som leverede for-
klaringsrammen på magtforholdet i samfundet og dets konsekvenser. Studenteroprøret 
startede en anti-autoritær og lighedsorienteret transformation af samfundet og ikke 
mindst uddannelsesområdet, hvilket betød ændrede undervisningsteknikker, ændrede 
relationer mellem lærer-barn og fagene forandres (Kvale 1970). 

På grund af det demokratiske underskud blandt elever og studerende, oprettes elevråds-
organisationer og elevråd på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Det kom til udtryk 
ved, at der i 1965 dannes Danske Gymnasieelevråds Sammenslutning, i 1967 dannes 
Landssammenslutningen af Kursusstuderende og i 1969 dannes Landsorganisationen 
af Elever (LAK/DGS 1974). Børnene krævede større indflydelse på deres skoledag, og 
de fik medbestemmelse igennem dannelsen af elevorganisationer. Kendetegnende for 
subjektiveringsstrategien er, at børnene selv var med til at formulere kritikken af skolen 
og samfundet. 

Uddannelsessystemet blev problematiseret ud fra en klassebetragtning om, at skolen 
var skabt af middelklassen til middelklassen, ligesom lærebøgerne også var det. Mid-
delklassens børn havde et forspring i forhold til arbejderklassens børn, ved at først-
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nævnte kendte til de ord og begreber, der blev anvendt i skolen (Ditlevsen 1986: 4; Det 
Centrale Uddannelsesråd 1978: 10, bd. 1). Skolen vægtede det teoretiske for højt, og det 
gjorde, forskellen mellem børnene blev øget. Skolen blev anset for at være et redskab 
til klasseundertrykkelse, og det skulle der rettes op på ved at introducere nye socialt 
inkluderende undervisningsteknikker såsom projektarbejde. Der var fokus på de fagligt 
svage børn (arbejderklassebørn), og der var fokus på samfundsforandrende teknikker. 
Uddannelsessystemet skulle have et bredt sigte, som det også fremgår af ”U90. Samlet 
uddannelsesplanlægning frem til 90erne”, skulle sigtet ikke være arbejdslivet, men alle 
fire liv – familielivet, arbejdslivet, fritidslivet og samfundslivet (ibid. 1978: 12ff).  

Kritikken af uddannelsessystemet og samfundet fik den konsekvens, at barnet kom i 
centrum på en helt anden måde i forhold til sidste subjektiveringsstrategi. Grænsen 
mellem politik, samfund og undervisning bliver utydelig i nærværende strategi. For-
målet med strategien er at forme barnet til at være et myndiggørende væsen, der tager 
aktiv del i samfundets beslutninger i bestræbelserne på at forbedre livsbetingelserne for 
de underprivilegerede grupper i samfundet. 

Samfundskritik og gruppeorientering 
Dissekeringen af subjektiveringsstrategien tager sin begyndelse i de praksisser, der 
udgjorde kernen i subjektiveringen af barnet. Barnet er i centrum, som det har været 
ambitionen lige siden Ellen Key udgav sin epokegørende bog i begyndelsen af århun-
dredet. Dog er det på bekostning af andre magtteknologier og vidensformer end tid-
ligere. Nu skulle barnet bevidstgøres om samfundet og demokratiet. Adækvat for de 
praksisser, der trækkes frem, er, at de tænker barnet ind i samfundet forstået således, 
at barn og kontekst er to uadskillelige størrelser, hvor det ene ikke kan forklares uden 
det andet. I det følgende diskuteres organisk undervisning, hvilket i dette kapitel er lig 
med projektarbejde. Derudover diskuteres Piagets læringspsykologi og samfundsforan-
drende teknikker.4 

Organisk undervisning II 
Organisk undervisning er en samlebetegnelse for undervisning, der har sit udgangs-
punkt i det levende væsen, altså i barnet. Jeg har valgt at kalde afsnittet ”Organisk under-
visning II” netop for at vise slægtskabet mellem denne strategis undervisningsteknikker 
og den foregående strategis. Der fokuseres på gruppe- og projektarbejde, som vandt 
frem i 1960/70erne. Dog kom organisk undervisning også til udtryk som ’håndens  
arbejde’. 
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Projektarbejdet debatteres op gennem 1970erne, og der blev udgivet en mangfoldighed 
af litteratur om emnet. ”Dansk Pædagogisk Tidsskrift” udkom med et særnummer om 
emnet, og der blev også udgivet en hel del materiale om emnet. Af bøger kan nævnes 
Knud Illeris’ bog ”Problemorientering og deltagerstyring. Oplæg til en alternativ didak-
tik” fra 1974.5 Derudover kan også nævnes ”PROJEKTARBEJDE – erfaringer og praktisk 
vejledning” fra 1977 skrevet af Jens Berthelsen et. al.6 Projektarbejde var en undervis-
ningsteknik, der vandt forholdsvis stor udbredelse. Ikke kun i folkeskolen men i hele 
uddannelsessystemet. Både Roskilde Universitetscenter og Aalborg Universitetscenter 
er monumenter for projektarbejdet.

Projektarbejde kan betegnes som en videreudvikling af emneundervisningen som do-
minerede i 1930erne og 1940ernes klasselokaler.7 Projektarbejde tager også udgangs-
punkt i barnets erfaringshorisont og med dette afsæt bringes barnet i nogle situationer, 
hvor det er nødt til at lære nogle færdigheder og kundskaber for at kunne løse projektets 
problemstilling. Dog tilføjes der et problemorienterende element. 

Projektarbejdet vandt frem op gennem 1960erne, og fik nærmest karakter af didaktisk 
princip i løbet af 1970erne. På bagsiden af bogen ”PROJEKTARBEJDE – erfaringer og 
praktisk vejledning” står skrevet et kinesisk citat, som indrammer projektarbejdets idé: 
”Jeg hører det, og jeg glemmer det, jeg ser det, og jeg husker det, jeg gør det, og jeg forstår det.” 
(Berthelsen et. al. 1979). Det var nemlig lige nøjagtig dét fællesskab, projektarbejde delte 
med emneundervisningen; at barnet selv skulle gøre sine egne erfaringer og derigen-
nem opnå erkendelse og viden samtidig med, at barnet følte større ansvarlighed overfor 
skolearbejdet. Op gennem 1960erne og 1970erne eksperimenteres med forskellige un-
dervisningsteknikker, hvor fællesnæveren var, at undervisning foregik i samspil med om-
givelserne. Der er tale om vekselvirkning mellem individet og omgivelserne. Men hvad 
karakteriserer denne projektarbejdsform? Det giver Berthelsen et. al. et bud på:

”Projektarbejde vil vi her definere som en undervisningsform, hvor elever - i samarbejde 
med lærere og evt. andre – udforsker og behandler et problem i nær relation til den sam-
fundsmæssige virkelighed, det forekommer i. Dette indebærer, at arbejdet skal give stadig 
øget perspektiv og dybdegående erkendelse, at problemet angribes fra en række forskellige 
synsvinkler på tværs af traditionelle faggrænser, og at valget af teorier, metoder og redska-
ber styres ud fra det valgte problem.” (Berthelsen et. al. 1979: 16f). 
 
Citatet rammer ned i selve kernen af projektarbejde. Dels skal børnene i samarbejde 
med lærere (i flertal) og på tværs af fragmentariske faglige skillelinjer arbejde med et 
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problem, som har interesse for både barn og samfundet som helhed. Ovenstående de-
finitioner går på tværs af uddannelsesskel. Berthelsen et. al. skriver således, at under-
visningsteknikken kan anvendes ”fra børnehaveniveau til voksenundervisning, […]” 
(Berthelsen et. al. 1979: 17). Det var altså en arbejdsform, der ikke var møntet til et 
bestemt uddannelsesniveau, men som også kunne benyttes i folkeskolen. Citatet hen-
tyder også til, at projektarbejdet skal være problemorienteret, hvilket bakkes op af Spæt 
Henriksen, som mener, at det ikke er underordnet, hvad der skrives om i problemorien-
teret projektarbejde, Han mener for eksempel, at det er mest nærliggende at skrive om 
interessemodsætninger i samfundet end om, hvor dyrene bor (Henriksen 1976: 123). 
 
Statens pædagogiske Forsøgscenter (SpF) var en central aktør, som foretog forsøg med 
projektarbejde.8 De havde betydning for, hvordan undervisningen i folkeskolen foregik, 
da centret siden 1964 havde fungeret som en eksperimentel statsskole for 8. – 10. klasse, 
hvor de udviklede og afprøvede undervisningsteknikker og materialer. SpF publicerede 
nogle af deres erfaringer i ”Fagbladet Folkeskolen”, og derved blev deres resultater ud-
bredt til lærere og pædagoger. De havde en del erfaring med projektarbejde og sam-
menfattede fordelene ved projektarbejde i nedenstående punkter: 

•	  Projektorienteret undervisning øger børnenes motivation, engagement og aktivi-
tet i undervisningen, fordi der tages udgangspunkt i barnets egen erfaringsverden.

•	 	Med	projektorienteret	undervisning	øges	samspillet	med	det	omgivende	sam-
fund. Skolen kunne arbejde sammen med det omgivende samfund på to måder: 
Dels gennem praktiske undersøgelsesprojekter, og dels ved at indhente relevante 
problemer i det omgivende samfund. 

•	 	Børnene	lærer	ansvarlighed,	da	der	lægges	vægt	på	deltagerstyring.	Børnene	skal	
opøves til ansvar, hvilket er i tråd med formålet i Folkeskoleloven fra 1975. 

•	 	Projektorienteret	undervisning	giver	sammenhængende	tid	 til	 fordybelse	gen-
nem fagintegration mellem eksempelvis dansk og samtidsorientering. 

•	 	Den	projektorienterede	undervisning	styrker	principperne	om	undervisnings-
differentiering, fordi gruppearbejdet med dets almene problemområde belyses 
ud fra børnenes erfaringer (Folkeskolen 1979: 8). 

I projektarbejde er der indlejret både styring og selvstyring. Det sidste først. Det var 
selvet, der blev bearbejdet, og det foregik på forskellig vis. Selvdisciplinering og selv-
motivation var to essentielle teknikker. Barnet fik større råderum, da projektarbejdet 
foregik mere eller mindre selvstændigt, og med det større råderum fulgte et medansvar, 
og det krævede selvdisciplin og selvmotivation. 
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Selvdisciplin kom til udtryk ved, at hvert barn i projektarbejdets navn skulle veksle sin 
personlige uafhængighed til gruppeafhængighed. Barnet skulle lære at arbejde sammen 
med andre samt lære at diskutere sig til rette om en løsning. Derudover skulle bar-
net også vænne sig til, at arbejdet hurtigt kunne skifte retning, eller problemstillingen 
kunne forandres. Det stillede krav til, at hver enkelt barn skulle være fleksibelt og skulle 
kunne tilpasse sig hurtigt. Det er ikke det enkelte barn, der skal forme og skabe sig selv, 
men derimod er det hele gruppen, der skal forme og skabe hvert enkelt barn gennem 
lighedsorienteret projektarbejdet. Selvdisciplineringen kom til udtryk i forhold til selve 
arbejdet og fleksibilitet i arbejdet. 

Ligesom det var tilfældet i sidste strategi, så var selvmotivation også essentiel i denne 
strategi. Barnets lyst og vilje skulle træde i stedet for lærerens autoritet. Hvis ikke det 
var nok, skulle gruppen træde i stedet for læreren og handle på det pågældende barn. 
Der etableres en ny disciplinerende relation i subjektiveringen. En relation børnene i 
mellem. Der var med andre ord tale om styring fra gruppen i form af en gruppestruktur 
af kontrol, autoritet og kommunikation mellem børnene i gruppen. Denne arbejdsform 
virkede både selvdisciplinerende og selvmotiverende ved, at barnets selvstændighed og 
ansvarsfølelse blev skærpet. Barnet skulle stå til ansvar overfor sine klassekammerater. 
Derudover var der indlejret en social styring i projektarbejdet, ved at det fagligt dygtige 
barn fra det akademiske hjem skulle trække den mindre fagligt dygtige fra arbejder-
hjemmet med op. Der foregik ingen segregering ligesom i sidste strategi. De dygtige 
og mindre dygtige børn kunne havne i samme projekt. Projektarbejde handlede også i 
høj grad om social inklusion, hvor børn fra forskellige socialklasser kunne arbejde om 
samme opgave. 

Projektarbejde deler lighedspunkter med den del af organisationsteorien, som benæv-
nes organisk organisation eller projektorganisation. I 1950ernes USA udvikles en or-
ganisationstype, der gik uden om stive bureaukratier og ekspertvældet (Folkeskolen 
1988a: 17). To amerikanske organisationsteoretikere, Tom Burns og George MacPher-
son Stalker, beskriver forskellen mellem organisk og mekanisk organisation i bogen 
”The management of innovation” fra 1966.9 Den organiske organisation er karakteriseret 
ved følgende punkter: 

•	 	Der	skabes	en	helt	særlig	viden,	og	der	opnås	også	en	speciel	erfaring	til	den	fæl-
les opgaveløsning

•	 	Karakteren	af	den	enkelte	opgave	skal	ses	i	lyset	af	en	vurdering	af	den	samlede	
situation 
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•	 	Løbende	 justeringer	og	redefinition	af	de	enkelte	opgaver	gennem	interaktion	
med de andre i projektet

•	 	Uddelegering	af	ansvar	som	et	begrænset	område	af	rettigheder,	pligter	og	me-
tode. Problemer kan ikke skubbes videre til andre eller ’udstationeres’ som ’den 
andens’ ansvar

•	 	Udbredelsen	af	engagement	blandt	medlemmer	af	projektet
•	 	En	netværksstruktur	af	kontrol,	autoritet	og	kommunikation.	De	sanktioner	som	

gælder for den enkeltes adfærd i arbejdet stammer mere fra interessefællesskab 
med resten af organisationen og i mindre grad fra et kontraktforhold mellem én 
person og en udenforstående (leder)

•	 	Videnskapaciteten	kan	ikke	længere	tilskrives	lederen,	viden	om	her-og-nu	op-
gaver kan lokaliseres hvor som helst i netværket, og lokalisation bliver et ad-hoc 
center for kontrol af autoritet og kommunikation

•	 	Der	er	tale	om	horisontal	kommunikation	snarere	end	vertikal	kommunikati-
on, og der foregår konsultation mellem de forskellige parter frem for hierarkisk 
kommando

•	 	Kommunikationen	består	snarere	af	information	og	rådgivning	end	instruktion	
og afgørelser

•	 	Forpligtelse	til	opgaven	og	materiel	fremskridt	og	udfoldelse	værdsættes	højere	
end loyalitet og lydighed (Burns & Stalker 1968:121f).

Disse punkter er meget lig de karakteristika, som kendetegnede projektarbejdet i 
1970erne. Strukturen i projektarbejdet var mere uformel, end den for eksempel var un-
der Kapers klasseundervisning. Der var ikke et formelt hierarki blandt de børn, der 
arbejdede i projektet, opgaverne blev fordelt mellem dem. Ansvar og beslutninger var i 
vid udstrækning decentraliseret til børnene, og der var en høj grad af fleksibilitet ind-
lejret i arbejdet. Kommunikationen mellem lærer og børn i projektarbejdet bar mere 
præg af information og rådgivning end af overhøring, som det var tilfældet med Kapers 
klasseundervisning. Kommunikationen var karakteriseret ved, at den foregik mellem 
børnene i projektet og/eller mellem læreren og projektgruppen. Sidst men ikke mindst, 
så arbejdes der oftest på tværs af faggrænser, som det fremgår af SpF’s forsøg med pro-
jektarbejde. Der er med andre ord flere lighedspunkter mellem organisk/projekt orga-
nisation og projektarbejde. Derudover var der også indlejret en viden om, at det sociale 
kunne være en del af forklaringsmatricen til pædagogiske valg såsom gruppedannelse. 

Organisk undervisning kunne også have karakter af ’håndens arbejde’, hvor der hentes 
vidensinspiration fra Célestin Freinet.10 I løbet af 1970erne udkom en del litteratur på 
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dansk om praktisk projektarbejde. I 1973 udkom en slags manual i, hvordan Freinets 
undervisning praktisk implementeres (Freinet 1973). I 1986 dedikeres et helt nummer i 
Dansk Pædagogisk Tidsskrift (1986: 4) til Freinets undervisning. Interessen for Freinet 
kunne også mærkes hos Danmarks Lærerhøjskole, som oplevede en stigende interesse 
for deres kurser om Freinet (Folkeskolen 1980: 37). Derudover foretages en del forsøg 
med Freinet-inspireret pædagogik i danske folkeskoler. I 1976 oprettes Freinetskolen 
på Valby Langgade og på Trekronergade, og i 1978 blev et stort anlagt Freinet forsøg 
påbegyndt på Provstegårdsskolen i Odense (ibid. 1986: 25; Bro et. al 1988).11

Barnet skulle udføre operationer på egen krop, blandt andet skulle barnet udføre selvdi-
sciplinerende og selvmotiverende operationer på egen krop, så barnet kunne transfor-
mere sig selv til at passe ind i en gruppe- og projektorienteret undervisning. Derudover 
kunne hvert enkelt barn udøve kontrol over de andre i gruppen. Denne transformation 
myndiggjorde barnet, så det var i stand til at handle og fremføre sine argumenter i kon-
kurrence med andre argumenter. 

At skabe et andet samfund 
Denne praksis indeholder forskellige samfundsforandrende teknikker, som har det til 
fælles, at de vil transformere barnets opfattelse af samfundet. Teknikkerne udspringer 
fra den kritiske sociologi og dens kritik af samfundet og specielt kapitalismen. Den 
kritiske sociologi blev en indlejret del af projektarbejdet. I dette afsnit analyseres, hvor-
dan de samfundsforandrende teknikker kom til udtryk i myndiggørelsen af barnet. De 
samfundsforandrende teknikker kom til udtryk gennem dobbeltkvalificering (eller 
modkvalificering) og mere konkret gennem fortolkning af arbejdsbegrebet og gennem 
demokratibegrebet. 

Kritikken af det kapitalistiske samfund kom til udtryk på forskellig vis. I Illeris’ bog 
”Problemorientering og deltagerstyring”, gennemsyres bogens struktur og opbygning af 
samfundskritik og samfundsforandring. Det første afsnit i bogen har til formål at ud-
lede nogle didaktiske principper, som kunne være kritiske og frigørende (Illeris 1976: 
11). Med hjælp fra Jürgen Habermas optegner Illeris forskellen mellem den traditionelle 
og alternative didaktik. Illeris skriver, at den traditionelle didaktik er kendetegnet ved 
måden, hvorpå den mest effektivt fører børnene frem til nogle udefra givne mål. Det 
vil sige, at børnene på den mest effektive måde skulle lære de mål, samfundet havde 
fastsat. Den alternative didaktik inddrog også samfundet, og det skulle analyseres i dets 
kontekst. Det centrale i den alternative didaktik er, at børnene får mulighed og forud-
sætning for at erkende skolens samfundsmæssige funktion og ”dermed de objektive be-
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tingelser for at følge deres egne, samfundsbetingede og i sidste ende klassebestemte interes-
ser.” (ibid.: 18). Der var altså indlejret et problem og konfliktpotentiale i den alternative 
didaktik. Samfundet blev anskuet som konfliktfyldt. Men før at børnene kunne arbejde 
med samfundsproblemer, skulle børnene opleve det som et problem. Om dette skriver 
Illeris: ”Et problem er ikke i psykologisk forstand et problem, hvis ikke den, der skal arbejde 
med det, oplever det som et problem.” (ibid. 83). Børnene skulle bevidstgøres om disse 
konflikter, så de med tiden kunne forandre samfundet hen mod et mere egalitaristisk 
samfund, hvor magten mellem samfundets privilegerede og underprivilegerede klasser 
var fordelt ligeligt. 

Den samfundsforandrende teknik var dybt indlejret i fortolkningen af projektarbejdet i 
1970erne, og den kom til udtryk gennem begrebet ”dobbeltkvalificering” (Berthelsen et. 
al. 1979: 258). Med dobbeltkvalificering menes der, at deltagerne i projektet skulle være i 
stand til at klare sig i det samfund, de levede i. Det krævede en dybere forståelse af sam-
fundet. Denne forståelse skulle bruges til at forandre samfundet. Dobbeltkvalificeringen 
må ”hele tiden fastholdes som den dybeste mening eller strategi i projektarbejdet.”(ibid.). 
Illeris kalder det for modkvalificering, hvilket vil sige, at undervisningen skal være i 
overensstemmelse med ”lønarbejdernes samfundsmæssige interesser.”(Illeris 1981: 32). I 
”Projektpædagogikken gennem teori og praksis” gennemgår Karen Borgnakke projektar-
bejdets faser og beskriver vigtigheden af, at samfundet måtte trænge ind i undervisnin-
gen (Borgnakke 1983). 

Set i forhold til tidligere undervisningsteknikker, bidrog nærværende undervisnings-
teknik med et anderledes arbejdsbegreb. Der var indlejret en kritik af det kapitalistiske 
arbejdsbegreb. Lærebogen var der ikke tillid til, da den var produceret af middelklassen 
til middelklassen, så derfor lærte børnene selv at trykke deres undervisningsmateriale, 
og dette foregik i en kollektiv og demokratisk atmosfære. De tre teknikker giver et bil-
lede af undervisningen, hvor børnene skulle være med fra den første fase til den sid-
ste. Hos eksempelvis Freinet byggede kritikken på en streng materialistisk definition 
af arbejdsbegrebet. Det kapitalistiske arbejdsbegreb blev forkastet og et før-industrielt 
arbejdsbegreb blev en del af undervisningen. Arbejdsbegrebet var altomfattende, og 
børnene var med i hele processen. Derved blev arbejdet en serie af akkumulerede akti-
viteter, som mundede ud i et materielt produkt. I det kapitalistiske samfund var arbejdet 
opsplittet i en serie af del-processer, hvor den enkelte arbejder kun fik mulighed for at 
være med i en del-proces (Folkeskolen 1980: 37). Det kapitalistiske samfund gjorde 
arbejderen fremmed overfor sit arbejde ved kun at involvere arbejderen i den del af 
processen, som han selv var en del af. Ved at anvende egenproducerede materialer sikres 
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det, ifølge Oskar Negt (1975: 19), at børnene ikke overtog eller indoptog de privilegere-
des bevidsthedsstrukturer, som var en del af deres sprog.12 I projektarbejdet kunne der 
være indlejret et strengt materialistisk arbejdsbegreb. Hvis der skal drages en parallel 
til Kerschensteiners arbejdsbegreb, så ligger forskellen i, at Kerschensteiners arbejdsbe-
greb ikke indeholder en eksplicit kritik af samfundet. 

Men det var ikke den eneste kritik, der var indlejret i projektarbejdet. Der var også en 
retningsanvisning af, hvordan en demokratisk proces skulle fungere. Projektarbejdet 
var en arbejdsform, der var styret af børnene. Læreren spillede en mindre rolle i pro-
duktionsprocessen i forhold til tidligere subjektiveringsstrategier. Undervisningstek-
nikken var karakteriseret ved at være deltagerstyret dog med hjælp fra læreren, men 
læreren var ikke en central figur i undervisningen, som det tidligere har været tilfæl-
det. Praktiseringen af demokrati kom også til udtryk i undervisningsministeriets stort 
anlagte fremtidspublikation ”U90” samt i Folkeskoleloven af 1975 (Det Centrale Ud-
dannelsesråd 1978; §3 i Lov nr. 313, 1975). Der var bred opbakning til inddragelse af 
barnet i de beslutninger som vedrørte det enkelte barn for eksempel i planlægningen 
af undervisningen. Demokratiformen i projektarbejde var deltager- og samtaleoriente-
ret, hvilket disciplinerede barnets forståelse af, hvordan demokrati skulle praktiseres. 
Demokratiforståelsen samt opfordringen til at søge indflydelse blev eksempelvis prak-
tiseret udenfor klasselokalets fire vægge. Barnet opfordres også til at søge indflydelse 
og forandre sin egen situation. Der blev udgivet ”En organisationshåndbog” som både 
opfordrede og inspirerede børnene til at søge indflydelse på deres uddannelsesinstitu-
tion (LAK/DGS 1974: 1). 

De samfundsforandrende teknikker mødte modstand fra forskellige sider i samfundet. 
Brudlinjen i kritikken gik ofte på, hvad skolen skulle lære børnene: Skulle skolen lære 
dem færdigheder og kundskaber eller lære dem om samfundet. En af de hårdeste kri-
tikere var folketingspolitikeren Erhard Jakobsen, som i en debat i Slagelse lærerkreds, 
kom med følgende svada til tidens undervisning:13 

”Hold dem (læreren) til at lære eleverne geografien. Gå ad helvede til med alt det lirum-
larum om at lære dem om samfundet. Jeg ved, at der i danskundervisningen undervises 
i, hvordan man slumstormer en moderne lejlighed, eller hvordan en Vietnam-demonstra-
tion foregik på Blågårds plads i 1967. Læreren skal undervise og ikke opdrage, og det er 
heller ikke lærerens opgave at ordne ideologien her i landet.” (Folkeskolen 1977: 20). 
 
Kritikken var funderet i borgerligt tankegods om, at undervisningen bør tage udgangs-
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punkt i færdigheder og kundskaber, og det var vigtigere at lære traditionelle færdighe-
der. Det strider mod denne strategis praktisering af undervisning, som indeholdt en 
udvidelse af færdigheder til også at inkludere samarbejde samt håndens arbejde. 
 
Der kan trækkes en parallel mellem samfundsforandrende teknikker og de forskere, der 
kendes som ’Frankfurterskolen’, hvor eksempelvis Jürgen Habermas og Oskar Negt bi-
drog med kritiske skrifter om det kapitalistiske samfund.14 Knud Illeris og Karen Borg-
nakke henviser flittigt til Oskar Negt og hans bog ”Sociologisk fantasi og eksemplarisk 
indlæring”, og overskriften sammenfatter de to centrale dele i bogen. Det eksemplariske 
princip er hentet fra den ’borgerlige pædagogik’, men Negt omdefinerer begrebet, så det 
passer ind i en marxistisk inspireret tilgang. Negt anvender det eksemplariske princip 
som den pædagogiske metode, hvorigennem en konflikt udvælges for at skabe socio-
logisk fantasi hos barnet i læreprocessen. Læreprocessen skulle, som skrevet tidligere, 
tage udgangspunkt i barnets egne erfaringer (Negt 1975: 17). Barnet skulle udvikle sin 
sociologiske forståelse. Det vil sige, at barnet skulle myndiggøres til dels at se samfunds-
mæssige konflikter og til dels at handle på dem. Negt gør dermed op med Habermas’ 
’frie dialog’ som middel til større lighed i samfundet, der skal i stedet handles. De be-
tragtninger Negt gør sig i sin bog, kan genfindes i fortolkningen af projektarbejde, spe-
cielt i den ovenover beskrevne ’dobbeltkvalificering’ samt arbejdsbegrebet. 

Intelligens er ikke noget, barnet arver
Når problemorienteret projektarbejde krævede, at læring fandt sted i tæt samspil med 
omgivelserne, foranledigede det også overvejelser om, hvordan det psykologiske finder 
sted i barnet, når omgivelserne inddrages i processen. Psykoanalysen og individual-
psykologien forlades, da de er person-bundne. Det vil sige, at de to psy-teknologier 
står i tæt kontakt med det enkelte menneskes daglige psykologiske erfaringer. Piagets 
læringspsykologi tilbød et alternativ til de to psy-teknologier. Et alternativ som var helt 
i tråd med politiske styringsrationaliteter om at inddrage omverdenen i barnet.15 Med 
andre ord var psykologien ikke løsrevet fra samfundets strukturer snarere tværtimod, 
det var en del af samfundets dybdestrukturer. Aktørforklaringen blev forkastet, og i 
stedet blev der abonneret på strukturforklaringer. 

Piaget-bølgen ramte stort set samtidig som projektarbejde, og den afstedkom et stort 
korpus af artikler og bøger fra 1960erne og ind i 1980erne. Antallet af artikler i ”Fag-
bladet Folkeskolen” omhandlende Piaget er dog ikke overvældende, selvom psy-tekno-
logierne anes implicit i flere artikler. Dog blev han udførligt omtalt i andre handlings-
anvisende artikler. For eksempel i første nummer af tidsskriftet ”Pædagogik” fra 1973 
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og i ”Dansk Psykologi Nyt” nummer 21 fra 1980. Derudover nævnes Piaget og hans 
teorier i Knud Illeris’ ”Problemorientering og deltagerstyring” fra 1974. Der udkom også 
en del handlingsanvisende bøger om Piaget og hans teorier for eksempel ”Psykologi og 
pædagogik”, som er en dansk oversættelse af ”Psykologie et pedagogie”. Bogen markerede 
et brud med Binets intelligensopfattelse, og den blev central i disse år. 

I sidste subjektiveringsstrategi var intelligens defineret ud fra arv. Dengang testede lære-
ren/psykologen børnenes intelligens via intelligenstest, som var konstrueret ud fra Cyril 
Burts fortolkning af Binet og Simons arbejder. Definitionen af intelligens var funderet 
i biologisk viden om mennesket, hvor evnen eller egenskaben til at løse bestemte pro-
blemstillinger blev givet én gang for alle. Den definition bortfalder i nærværende stra-
tegi, da miljøet inddrages i definitionen af intelligens, som det fremgår af nedenstående 
citat fra chefpsykolog Arne Søegaard: 

”I dag mener og handler man ud fra en forestilling om, at intelligensudviklingen i høj 
grad er milieuafhængig. Barnets intelligensudvikling må derfor også forventes at være 
afhængig af den klasse, eleven går i. Skolepsykologen bør følgelig ikke vurdere resultatet 
af en intelligenstest uden at drage sammenligninger med den klasse, barnet går i, idet 
intelligensniveauet kan svinge stærkt fra klasse til klasse.” (Søegaard 1974: 151f – min 
understregning). 

Citatet tager afstand fra, at intelligens er arveligt betinget, og dermed blev der også taget 
afstand fra Burts Binet-fortolkning. Intelligens er miljøafhængigt, slog Arne Søegaard 
fast, hvilket næsten er i tråd med Piagets opfattelse af intelligens. Hos Piaget beskrives 
intelligens ud fra den tosidige tilpasning mellem organisme og miljø. Den første proces 
er assimilationsprocessen, hvilket betyder at en organisme tilpasser sig omgivelserne. 
Overført til folkeskolen vil det betyde, at et barn vil drage nytte af de muligheder, grup-
pen giver. Hvis barnet er i en faglig god gruppe, vil det påvirke barnets intelligens i 
en positiv retning, mens det i en dårlig faglig gruppe vil påvirke barnet negativt. Den 
anden proces benævnes akkommodationsprocessen, og det betyder, at et barn på for-
skellig vis kan tilpasse sig til omgivelserne. Hvis et barn, som er faglig dygtig, bliver sat 
i gruppe med ikke-fagligt dygtige børn, så vil førstnævnte barn tilpasse sig de andre, og 
det vil have en negativ konsekvens for udviklingen af faglighed i gruppen. Både assi-
milation og akkommodation foregår samtidig og er gensidigt afhængige. Barnet tilpas-
ser sig gruppen/klassen, og gruppen/klassen til sig selv (Piaget 1969). Barnet erkender 
klassen/gruppen samtidig med, at det afprøver sin erkendelse af klassen/gruppen. Til 
forskel fra Burt, sætter Piaget lighedstegn mellem intelligens og erkendelse, og for at er-
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kende skal der være balance mellem assimilation og akkommodation. Der skal være ba-
lance mellem det, som barnet ’tager ind’ og det, som barnet ’prøver af ’ på omverdenen.16 

Der skete en transformation i anvendelsen af Piaget. Illeris anvendte Thomas Nissens 
fortolkning af Piaget i bogen ”Indlæringsformer, særlige procedurekrav og kriterier” fra 
1970. Illeris døber Nissens fortolkning af Piaget, den Piaget-Nissenske model. Den Pia-
get-Nissen’ske model følger to beslægtede kriterier: 

1.  Teorien skal kunne anvendes ikke blot på videns- og færdighedsmæssige områ-
der, men også på holdningsmæssige områder.

2.  Teorien skal være opstillet med sigte på anvendelighed i de komplicerede sam-
spilssituationer, der forekommer i uddannelsesinstitutionernes virkelighed (Il-
leris 1977: 29).

Illeris nævner et tredje punkt, da han mener, at de to opstillede kriterier ikke er nok. Det 
tredje punkt er mere overordnet og lyder:

3.  At den valgte teori skal have et materialistisk grundlag. Det vil sige, menneskets 
bevidsthed er et produkt af samfundsmæssig væren og dermed forskelligt fra 
andre mennesker med en anden baggrund (ibid.: 30). 

Transformationen af Piaget til den Piaget-Nissenske model gør ifølge Illeris teorien an-
vendelig på projektarbejde. I den Piaget-Nissenske model betegnede assimilation og 
akkommodation to teknikker for læring. Hvor assimilation kom til at betegne den un-
dertrykkende pædagogik, hvor straf og belønning var centrale disciplineringsteknik-
ker, kom akkommodation til at betegne organiske undervisningsteknikker med barnet 
i centrum. Begreberne blev ikke brugt i erkendelsesmæssigt øjemed, men kom til at 
betegne forskellige undervisningsteknikker for at optegne forskellen mellem projekt-
arbejde og det, som kaldes ’traditionel pædagogik’. Hos Piaget foregik assimilation og 
akkommodation som bekendt samtidig. Piagets læringspsykologi blev på den baggrund 
anvendt til, at understøtte og legitimere den form for projektarbejde, som var oppe i 
tiden. 

Piagets læringsteori var med til at ændre opfattelsen af barnets intelligens, og hvordan 
barnet lærer. Piaget intelligensopfattelse fik den konsekvens, at i projektarbejde kan det 
fagligt dygtige barn trække det fagligt mindre dygtige barn op på et højere niveau. Men 
det kunne også gå den anden vej. Derfor var det vigtigt, at der ikke kom for mange fag-
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ligt mindre dygtige børn i samme gruppe. Denne strategis intelligensopfattelse strider 
mod sidste strategis, som udelukkende var funderet i arv. Med andre ord vil alle børn 
kunne myndiggøres. 

Opsummering af praksisser 
Der tegner sig en subjektiveringsstrategi, som forsætter det spor, der blev udlagt i sidste 
subjektiveringsstrategi. Barnet er i centrum, og i bestræbelserne på at lære det projek-
tarbejde introduceres styring og selvstyring. Selvmotivation og selvdisciplinering var 
vigtige i arbejdet. Hvis selvteknologierne ikke var nok, kunne gruppen træde i lærerens 
sted som en slags kontrollerende autoritet. Gruppen, klassen eller miljøet var generelt 
vigtige i barnets læring og intelligensdannelse. Det er i samspillet mellem gruppen og 
barnet, at læring opstår, og en dårlig gruppe kan være lig med manglende læring og 
omvendt. Barnet fik en anden forståelse af arbejde, og at resultater skabes i fællesskab. 

I forhold til afhandlingens magtanalytiske tilgang, så benytter de ovenfor beskrevne 
praksisser sig af disciplinering, styring samt selvstyring. Det er specielt de to sidste tek-
nologier, som definerer, hvilken myndiggørelse der skal påføres barnet, eller barnet skal 
påføre sig selv. Disse teknikker skulle skabe en myndig borger, der var i stand til at 
handle og løse samfundsmæssige konflikter og skabe en mere lige magtdeling i sam-
fundet. 

Så vidt projektarbejde, samfundsforandrende teknikker og Piagets læringsteori. I det 
følgende diskuteres fagene og hvordan de tre praksisser kom til udtryk i fagene. Herefter 
diskuteres relationen mellem lærer og barn samt arkitektur og indretning.

Fagintegration og produktion af egne tekster 
Fagene blev underlagt myndiggørelsen af barnet, og den prioritering fik indflydelse på 
fagene. Dels blev det materialistiske arbejdsbegreb en del af forståelsen af fagene, som 
ikke længere blev betragtet som selvstændige ’små øer’ men er i stedet en del af et samlet 
hele, hvor de skulle forstås i relation til hinanden i bestræbelserne på at myndiggøre 
barnet til at løse samfundsmæssige konflikter. 

Konkret oplevede fagene en del nye tiltag. Sidste subjektiveringsstrategis kritik af fa-
gopdelingen forstærkes og konkretiseres i løbet af 1970erne. Selv CUR (Det Centrale 
Uddannelsesråd) mente, at den fagorienterede undervisning skulle underordnes det 
problemorienterede projektarbejde (Det Centrale Uddannelsesråd 1978: 191ff, bd. 2). 
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Undervisningen var ikke længere noget, der kun foregik indenfor klassens fire vægge. 
Det kunne også foregå alle andre steder i samfundet. Noget, som blev støttet af Dan-
marks Lærerforening. Der skulle flere praktiske aspekter ind i fagene, og undervis-
ningen kunne i perioder flyttes til andre uddannelsesinstitutioner eller arbejdspladser 
(ibid. 1978: 34). Nogle gange blev hele undervisningsforløb også lagt udenfor klassens 
fire vægge (Folkeskolen 1979: 23/24). Barnet skulle ud i samfundet og lære det fysiske 
arbejde at kende. Myndiggørelsen kom også konkret til udtryk i fagene gennem ’opfin-
delsen’ af klassens time. Faget skulle løse problemer i klassen. Derudover blev samtids-
orientering en del af fagrækken. Der var også krav om, at ’arbejdskendskab’ skulle blive 
et obligatorisk fag. Men det blev kun ved tanken (Folkeskolen 1977: 7). Det var dog ikke 
alle fagønsker, som blev ved snakken, således kom seksualundervisning på skoleske-
maet (Lov nr. 235, 1970).

Projektarbejdet redefinerede fagene. Der blev lagt op til fagintegration, hvor børnene 
arbejdede i grupper på tværs af fag (Illeris 1976; Berthelsen et. al. 1979; Borgnakke 
1983). En integreret del af folkeskolen er inddelingen af undervisningen i fag og fa-
gene i timer, der placeres i løbet af dagen og ugen ud fra overvejelser, der ikke kun er 
pædagogiske. Skemaet blev ofte brugt som argument mod projektarbejde (Berthelsen 
et. al 1979: 264). Men som SpF viste, så kunne der med fordel integreres flere fag i et 
undervisningsforløb, og undervisningsministeriet anbefalede også fagintegration (Det 
Centrale Uddannelsesråd 1978: 30f, bd. 1). Der skulle arbejdes i ’helheder’, hvor fagene 
ikke var omdrejningspunktet i undervisningen, men kun en lille del af den samlede 
undervisning. 

Fagene anerkendes ud fra princippet om projektarbejde, dels ud fra at det omgivende 
samfund skulle være en del af fagene, og dels ud fra at der skulle orienteres efter barnets 
erfaringsverden, og ikke stoffet. Målsætningen i fagene understøttede udviklingen, hvil-
ket ses med de to nye fag, henholdsvis klassens time og samtidsorientering, men også i 
de mere klassiske fag som ’dansk’ og ’historie’. 

’Dansk’ - redskab til at handle 
’Dansk’ blev gentænkt og reformuleret som fag, blandt andet på grund af nye under-
visningsteknikker. ’Dansk’ skulle være et fag, hvor barnet lærte at vurdere og handle 
derefter. Vægten skulle ikke lægges på færdigheder eller kundskaber, men på ud- 
tryk og oplevelser samt den kommunikation og dialog som helt naturligt foregår  
mellem børnene i projektarbejdet. Formålet i ’dansk’ skulle ses i relation til barnets 
situation. 
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’Dansk’ blev i det Sthyrske cirkulære fra 1900 udråbt som et vigtigt fag for udviklingen 
af barnets åndsliv, hvilket dengang manifesterede sig i flere timer til faget. Dengang 
var faget et færdighedsfag. Dette bibeholdes med undervisningsvejledningen fra 1942, 
hvor korrekt tale og skrivning stadig var i fokus, dog skete en opblødning i forhold til 
det Sthyrske cirkulære i og med, at læreren fik metodefrihed, og det efterlod et større 
spillerum for, hvilke metoder der kunne benyttes. Set i forhold til de tre foregående 
transformationer, er der sket et skred væk fra en snæver faglighedsopfattelse til en bre-
dere faglighedsopfattelse, hvor det ikke længere er teksten, der danner udgangspunkt 
for undervisningen. 

I vejledningen for ’dansk’ beskrives formålet med undervisningen, at barnet skulle styr-
ke muligheden for at indgå ”i et mangesidigt sprogligt fællesskab.” (Undervisningsmini-
steriet 1976: 9). Derudover skulle barnet ikke alene vurdere og tage stilling, det skulle 
også handle eller myndiggøres til at handle, som det fremgår af stk. 2 i vejledningen til 
’dansk’: 

”Undervisningen skal fremme elevernes mulighed for at vurdere, tage stilling og handle. 
Den skal sigte imod, at de får et middel til erkendelse af deres egen og andres situation, at 
de får et middel til at erhverve viden, at de får en støtte for begrebsdannelsen, og at de får 
et redskab for kontakt og kommunikation.” (Undervisningsministeriet 1976: 9). 

’Dansk’ var ikke længere ’korrekt tale’, men fællesskab og kommunikation og myndig-
gørelsesaspektet integreres ligeledes i selve beskrivelsen af ’dansk’. Et område, som defi-
nerer nærværende transformation i ’dansk’, er forholdet til undervisningsmaterialet. Det 
blev forandret i takt med, at de nye undervisningsteknikker vandt frem i folkeskolen. 
Det var ikke længere litterære klassikere, der var omdrejningspunktet i fagets tekstuelle 
korpus men derimod alle slags tekster. Reklametekster, egenproducerede tekster, avisar-
tikler, film, rocksange og meget andet. Mangfoldigheden i tekstudvalg blev understøttet 
af Dansklærerforeningen, som selv udgav børnenes egenproducerede tekster til under-
visningsbrug (Folkeskolen 1982: 48). Da udgangspunktet var barnets egen erfarings-
verden betød det, at der skulle arbejdes med tekster, som barnet kunne relatere sig til 
på en aktiverende og engagerende måde, og det diskvalificerede et snævert tekstbegreb. 

Men tekster er ikke den eneste mulighed. ’Dansk’ handler om andet end tekster. Både 
samtale, diskussion, argumentation, fortælling og kommunikation blev vigtige i be-
stræbelserne på at lære barnet at klare sig uden for klasselokalet. Barnet skulle lære at 
kommunikere og klare sig i samfundet for dels at leve i samfundet og dels at forandre 
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samfundet. I bogen ”Danskundervisning i folkeskolen” beskriver en række lærere de-
res arbejde i folkeskolen. Bogen følger det samfundskritiske spor ved at fokusere på, at 
lærerens opgave også består i at beskrive samfundets interessemodsætninger, som for 
eksempel kan vise sig ved ulighed i adgang til meningsfyldt arbejde og ulighed i leve-
vilkår og boligforhold. Her kan arbejdet i ’dansk’ hjælpe til med ændring af samfundet 
(Jørgensen et. al. 1982: 37). ’Dansk’ var blevet meget andet end et færdighedsfag. Det var 
også blevet et fag, hvor barnet lærte om samfundet og dets konflikter. 

Barnet skal finde sit helt eget indlæringstempo (Undervisningsministeriet 1976: 11), 
og fokus på samtale, diskussion, argumentation, fortælling og kommunikation betød 
en senere læseindlæring. Både cand. psych. Mogens Ellehammer, som var leder af læ-
seklasserne i København, og læsespecialist cand. psych. Mogens Jansen mener, der kan 
være flere forklaringer på den senere læseindlæring. Der nævnes ændringen i pæda-
gogik, færre timer til ’dansk’ og righoldigt undervisningsmateriale. Dog var den senere 
læseindlæring ikke ensbetydende med dårligere læsere, som det fremhæves i ”Fagbladet 
Folkeskolen” (1974: 34). Tiden var præget af et nyt syn på læseindlæring, hvor det var 
vigtigere, at barnet beskæftigede sig med en meningsfyldt tekst for eksempel én, de selv 
har lavet. Teksten skulle have et indhold, som barnet kunne relatere sig til (ibid. 1979: 5). 
Der skete altså nogle forandringer i ’dansk’, som lagde vægt på andre elementer i forhold 
til tidligere tiders indlæring. 

’Dansk’ ændrede fokus i forhold til sidste strategi, hvor det var vigtigt, at barnet lærte 
sit modersmål, og der var generelt større fokus på færdigheder, kundskaber og korrekt 
brug af sproget. Strategien i ’dansk’ fokuserede mere på dialog, og derudover var ’dansk’ 
blevet et redskab til at ændre samfundet, som var blevet en del af faget. 

’Historie’ – oplevelse og forandring
Nøgleordene i ’historie’ er viden og oplevelse, det fremgår af Undervisningsvejlednin-
gen for faget. Her står følgende om ’historie’:

”[…]eleverne erhverver viden om tidligere tiders levevilkår, tankesæt og samfundsforhold, 
og at de får en oplevelse af sammenhængen mellem fortid og nutid og af de forandringer, der 
har fundet sted i menneskenes udfoldelsesmuligheder.” (Undervisningsministeriet 1977: 7). 

Oplevelse er også et nøgleord i tre initiativer, som Esbjerg skolevæsen gennemførte i 
1970erne for at motivere børnene i undervisningen. Fælles for de tre initiativer var, at 
undervisningen foregik udenfor klasselokalets fire vægge. Børnene skulle ud i ’virke-
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ligheden’. Børnene skulle være aktive deltagere i undervisningen af dem selv. Børnene 
skulle ikke sidde med en bog foran sig og læse om fortiden, i stedet skulle de ud og 
opleve, hvordan det var at leve dengang. Et af initiativerne var en jernalderlandsby, et 
andet var et klasselokale fra 1930erne, og det tredje var et landbrug fra 1860erne. Me-
ningen med undervisningen var, at børnene skulle prøve på egen krop, hvad det vil 
sige at leve i de tre historiske perioder (Folkeskolen 1979: 1/2). Oplevelse blev kædet 
sammen med praktisk arbejde udenfor skolens lukkede rum, som det også var tilfældet 
med forsøgscentret i Lejre. Her kunne børnene prøve at leve, som mennesket gjorde 
i gamle dage (ibid. 1978: 33). Kroppen skulle inddrages i historieundervisningen, og 
undervisningen blev i nogle tilfælde ’flyttet ud i samfundet’, og det gav andre oplevelser 
end barnet kunne få indenfor klassens fire vægge. 

Samfundsforandrende teknikker var også integreret i ’historie’, og det kom til udtryk 
ved, at børnene skulle have indsigt i samt være fortrolige med den tradition, det danske 
samfund bygger på. I stk. 2 i formålet for faget står der at læse:

” […]at eleverne bliver fortrolige med den tradition, det danske samfunds- og kulturliv 
bygger på som forudsætning både for forandring og for videreførelse.” (Undervisningsmi-
nisteriet 1977: 7). 

Barnet skulle kritisk tage stilling til, hvilke dele af det danske samfunds- og kulturliv der 
skulle føres videre, og hvilke der skulle forandres. Dernæst skulle barnet myndiggøres 
til at tage aktiv stilling til samfundet. Fortællingen i ’historie’ kunne bruges til at stimu-
lere barnets kritiske sans og skærpe dets interesse. Vægten i fortællingen kunne lægges 
på centrale personer, tekniske landvindinger, eller klassekamp, hvor der sker udbytning 
af mennesker. Barnet skulle have indsigt i, hvordan fortiden konstant var blevet nyfor-
tolket for at kunne binde fortid og fremtid sammen (Undervisningsministeriet 1977: 8).

’Historie’ brød endeligt med hukommelsesdelen og blev et forståelses- og oplevelsefag, 
der skulle myndiggøre barnet til at tage aktivt stilling til samfundet. 

Samtidsorientering – det myndiggørende fag 17

Hvis der er et fag, der markerer denne transformation, så er det ’orientering’, som se-
nere kom til at hedde ’samtidsorientering’. Orientering kom på skoleskemaet i starten af 
1960erne, og faget integrerede historie, biologi og geografi (Det Centrale Uddannelses-
råd 1978: 31, bd. 1). Lige fra starten var faget tiltænkt en ’hovedrolle’ i myndiggørelsen 
af barnet. Arne Hyldkrog skriver således: 
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”Man må gøre sig klart at orientering ikke blot er et bifag, der kan medtages eller stryges på 
timeplanen i den udstrækning, skemalægningen gør det bekvemt. Ej heller er der tale om 
et underholdningspræget hobbyfag, der kan gøres valgfrit,[…]” (Folkeskolen 1963: 23). 

Faget skulle hverken være bifag eller valgfag. Nej, det skulle være et hovedfag i folke-
skolen. Faget var et barn af de praksisser, der dannede fundamentet for myndiggørelsen 
af barnet. Faget involverede kritisk tænkning, og barnet skulle lære at orientere sig i 
samfundet frem for at orientere sig autoritært efter bogens begrænsede stof-mængde. 
Barnet skulle lære at sætte sig ind i et problem og arbejde med det problem ud fra for-
skellige metoder, og derudover skulle barnet også lære at samarbejde med andre (ibid. 
1963: 17). Bogen skulle ikke være et mål, men blot et middel blandt flere (ibid. 1980: 
28/29/30). Derimod hentede faget emner og problemstillinger i barnets hverdag, i aktu-
elle nationale og internationale situationer, og disse problemstillinger skulle behandles 
i ”organiske sammenhænge og ikke ud fra en nogen speciel faglig synsvinkel.” (ibid.1963: 
23). Undervisningen skulle relateres til verden udenfor skolen, eller sagt på en anden 
måde, verden udenfor skolen skulle bringes ind i klasselokalet. Helt i tidens ånd blev 
faget betragtet som et procesfag. 

At samtidsorientering var problem- og procesorienteret fremgår af Undervisningsvej-
ledningen 1977. I den første vejledning for faget står der følgende: ”[…]eleverne opnår 
indblik i nogle væsentlige lokale, nationale og globale samtidsproblemer.” (Undervisnings-
ministeriet 1977a: 7). Senere i formålsbeskrivelsen står der, at ”Undervisningen skal 
medvirke til at eleverne udvikler interesse for politiske forhold,” (ibid.). Senere i samme 
formålsbeskrivelse står:

”[…] at eleverne får kendskab til nogle af de faktorer, der danner baggrund for det nutidige 
samfunds konflikter, til hvordan de søges løst, og til hvorledes det enkelte menneske alene 
eller i samarbejde med andre kan få indflydelse på beslutninger i samfundet.” (ibid.).

Barnet skulle gives interessen for samfundsforhold og skulle gøres bekendt med sam-
fundsproblemer, så der kunne diskuteres, tages stilling og findes løsninger. Derudover 
lægger vejledningen op til fællesundervisning med andre fag, det vil sige projekt- og 
problemorienteret undervisning. Sidst men ikke mindst, inviterer undervejledningen 
til, at der anvendes et bredt udvalg af materiale, for eksempel TV Avis, aviser, partipro-
grammer og radioudsendelser. I Undervisningsvejledningen fra 1977 står endvidere, at 
forudsætningen for faget er, at hverdagen og undervisningen i skolen skulle bygge på 
”åndsfrihed og demokrati.” (ibid.), hvilket er i forlængelse af §3 i Folkeskoleloven af 1975. 
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Da konsulent for samtidsorientering i Esbjerg kommune, Frank Lauridsen, skulle op-
summere de erfaringer, der var gjort med samtidsorientering, var de som taget ud 
af tidens progressive pædagogiks’ store ABC’. Frank Lauridsen nævner fire punkter: 
Barnet har medindflydelse og medansvar, undervisningen er handlingsrettet, under-
visningen skal foregå i helheder og læreren har klassen i mange timer. Det vil sige, at 
undervisningen skal have betydning for samfundet, og ikke kun for læreren og hel-
heder. Undervisningen skal være sammenhængende, og læreren har klassen i mange 
timer (Folkeskolen 1986: 16). Frank Lauridsens opsummering var tæt op ad strategien 
med faget. 

Strategien med samtidsorientering mindede om ”organisk undervisning II”. Det hand-
lede om holdningsbearbejdning af barnets arbejdsmentalitet, og det handlede om, at 
barnet skulle myndiggøres til at deltage aktivt i løsningen af samfundsproblemer og 
konflikter. 

Klassens time – konflikter skulle løses af børnene
Når mantraet er barnet og dets erfaringsverden, rangerer barnets eventuelle proble-
mer højt, og de skulle tages ligeså seriøst som selve undervisningen. Det markeres med 
introduktionen af klassens time. I klassens time blev der netop taget udgangspunkt i 
barnet og dets problemer, uanset om de var sociale eller faglige (ibid. 1974: 35). Klassens 
time var ikke den eneste nyskabelse, der gav børnene ’en stemme’. Elevorganisationerne 
var også en sådan nyskabelse. 

Fokus var på barnet og sammenholdt med, at barnet skulle myndiggøres til at deltage 
aktivt i at løse samfundskonflikter, så var klassens time træning i, hvordan barnet skulle 
fremføre et problem, og hvordan det skulle diskuteres. I klassens time blev klassens 
problemer debatteret, og i diskussionerne lærte barnet at argumentere samt lytte, og det 
lærte selv at løse problemerne. På den vis sikres et medbestemmende miljø i klassen. 
Barnet blev myndiggjort til selv at komme på banen med sine problemer, og blev ind-
draget i en demokratisk samtaleproces, som var helt i tråd med tiden. 

Etableringen af klassetimen understøtter de samfundsforandrende undervisnings-
teknikker netop ved, at børnene opøves til samtale og argumentation, og ydermere 
er timen mere eller mindre styret af børnene. Derudover skaber klassens time også 
rum for barn og lærer til at være fortrolige og bekende eventuelle problemer overfor 
hinanden. 
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Ligeværdig relation 
Forandringer i undervisningsteknikker omdefinerede relationen mellem lærer og barn. 
Stoffet var ikke centralt i relationen. Relationen blev udfordret af projektarbejde, hvilket 
betød, at relationen var funderet i frigørelse og skabelsen af en kritisk bevidsthed hos 
barnet. Læreren var ikke længere en autoritet overfor barnet, læreren var snarere en 
ligeværdig samtalepartner. 

På den lovgivningsmæssige front skete der nogle ændringer, som fik betydning for rela-
tionen. Op gennem 1960erne forandres relationen til en mere jævnbyrdig relation, hvor 
der blev lagt vægt på andet end disciplin. Den fysiske afstraffelse blev afskaffet med det 
såkaldte spanskrørscirkulære (§8 i LBK nr. 276, 1967). Den fysiske disciplin skulle ikke 
længere være en del af relationen, og afskaffelsen gjorde relationen mindre discipline-
rende. Derudover blev læreruddannelsen akademiseret i og med, at ansøgeren nu skulle 
have erhvervet en Højere Forberedelseseksamen eller en studentereksamen for at kunne 
påbegynde læreruddannelsen (§5 i Lov nr. 235, 1966). På trods af, at læreruddannelsen 
akademiseres, så var det ikke akademikerne, som læreren socialiserede med, men sna-
rere arbejderklassen eller de underprivilegerede. I takt med at de samfundsforandrende 
undervisningsteknikker spredte sig i folkeskolen, og at der blev arbejdet på at styrke 
barnets myndiggørelse, ændrede læreren opfattelse af sig selv. 

Den retning, som relationen mellem lærer og barn tog, kan forklares mere præcist ved 
at tage udgangspunkt i Paolo Freire og hans bog ”De undertryktes pædagogik”.18 Relatio-
nen mellem lærer og barn i Kapers klasseundervisning ville Freire havde betegnet som 
’sparekassepædagogik’, da relationen koncentrerede sig om, at læreren satte viden ’ind’ i 
barnet. Deraf navnet ’sparekassepædagogik’. I Kapers klasseundervisning skulle barnets 
bevidsthed fyldes med viden, og barnet betragtes som et medgørligt og kontrollabelt 
væsen, da alle i klassen skulle lære det samme på samme tidspunkt. Det krævede, at 
hvert enkelt barn kunne sidde stille, lytte og række hånden op. Set fra mit magtanalyti-
ske ståsted, var relationen disciplinerende, og det skabte ikke mennesker med en kritisk 
bevidsthed, og det udviklede ej heller deres evne til at gribe ind og forandre verden. 

I takt med at organiske undervisningsteknikker vandt frem, trådte børnenes indbyrdes 
forhold i stedet for lærer-barn relationen. Projektarbejde ændrede den måde, børnene 
relaterede sig til hinanden, ved at de nu skulle arbejde tættere sammen. Læreren mi-
stede autoritet overfor barnet og var i stedet barnets ligeværdige samtalepartner. Dialog 
og samtale var vigtigt i projektarbejdet, og i dialogen indgik både refleksion og handling 
mellem børnene (og læreren). Relationen mellem lærer og barn hvilede på den præmis, 
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at en person ikke kan uddanne en anden person, hvilket blev støttet af lærer Solveig 
Bruun og museumspædagog Anders Jensen:

”Der er ingen, der uddanner andre, ej heller er der nogen, der uddanner sig selv; men-
neskene uddanner hinanden indbyrdes i forhold til omverdenen.” (Folkeskolen 1978: 33). 

Læreren skulle hele tiden genoverveje og gentænke sine beslutninger. Ikke forstået såle-
des at læreren og barnet var lige eller jævnbyrdige, men at læreren skulle være ydmyg 
og hele tiden genlære det, som barnet allerede vidste, gennem interaktion (Freire 1970: 
95). Det er med andre ord vigtigt, at læreren forholder sig ”åbenlyst kritisk til sin egen 
indsats” (Berthelsen et. al. 1979: 277). Denne tilnærmede ligeværdige relation betød, at 
der blev plads til barnets egne formuleringer i samtalen. Men i og med at læreren også 
skulle genoverveje sine beslutninger, fik det også den intenderede konsekvens, at lære-
ren ikke længere havde monopol på ’sandheden’, barnet kunne også være i besiddelse af 
’sandheden’. Læreren var ikke længere en autoritet overfor barnet. 

Figur 7: Den ligeværdige relation

Figurens to-vejs-pile illustrer ligeværdigheden mellem lærer barn (bx), som i nærværen-
de strategi ofte var en del af en gruppe. Læreren skulle ikke længere kun være formidler 
af fagets centrale kundskaber, men skulle også udvise andre egenskaber. Som skrevet 
ovenover havde læreren ikke længere monopol på ’sandheden’, den kunne barnet også 
være i besiddelse af, og det var med til at svække lærerens autoritet. Læreren havde ej 
heller monopol på selve undervisningen, den kunne foregå mellem børnene og den 
kunne foretages af andre, som ikke nødvendigvis var lærere. Danmarks Lærerforening 

Lærer

B1,	B2,
B3,	B4,

B1,	B2,
B3,	B4,

B1,	B2,
B3,	B4,
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støttede således muligheden for, at gæstelærere kunne inddrages i undervisningen (Det 
Centrale Uddannelsesråd 1978: 34, bd. 1). Læreren mistede sin særegne status overfor 
børnene, og skulle fungere på andre vilkår end tidligere. I bogen ”Projektarbejde – erfa-
ringer og praktisk vejledning” af Bertelsen et. al. defineres lærerens rolle i projektarbejde 
på følgende vis: 

”Lærerens rolle er ikke blot at formidle viden, men også være igangsætter, inspirator, ram-
mesætter og konsulent” (Berthelsen et. al. 1979: 17). 

Den svækkede autoritet kan også have relation til, hvad læreren selv synes er vigtigt i 
arbejdet i skolen. I begyndelsen af 1980erne påbegyndte lektor ved Danmarks Lærer-
højskole, Thorkild Borup Jensen, en undersøgelse af barnets medbestemmelse i ’dansk’. 
I den del af undersøgelsen der omhandlede 6. – 10. klasse, svarede mange lærere.

”Hovedparten af disse lærere anser de sociale og pædagogiske opgaver, som vigtigere end 
de faglige opgaver, der i højere grad anses for at være midler end for at være mål i sig selv.” 
(Folkeskolen 1985: 42). 

Den faglige autoritet blev erstattet af en social-pædagogisk identitet. ”Fagbladet Fol-
keskolen” (1977: 8) udgav et temahæfte om ændringerne af lærerens arbejde, og her 
beskrives lærerens social-pædagogiske funktion som en vigtig del af lærerarbejdet. Det 
social-pædagogiske har altid været en del af klasselærerfunktionen, siden den blev etab-
leret i 1870erne. Dengang var klasselæreren tænkt som en forældresubstitut, et princip 
som spredte sig til lærerfunktionen. Dog mødte denne fortolkning og praktisering af 
lærerens arbejde stigende modstand fra flere sider. Kritikken bundede i et synspunkt 
om, at læreren skal bevare sin faglighed og sin status som underviser (ibid. 1974: 7; 
1987: 3 & 9; 1988: 17). 

Helt i tråd med de organiske undervisningsteknikker skulle læreren være den organiske 
gartner, der skulle sørge for, at de rette vækstbetingelser var til stede, så barnet kunne 
’vokse’ i det tempo, der nu engang kendetegnede netop dét barn. De organiske under-
visningsteknikker stillede også krav til relationen mellem lærerne. De skulle nu arbejde 
tættere sammen, da problemorienteret projektarbejde kunne foregå på tværs af fagskel. 
Et projekt kunne integrere flere fag, og en projektgruppe kunne derfor havde behov for 
flere forskellige faglærere til at bistå dem, og det medførte mere koordinering mellem 
lærerne. Ifølge Berthelsen et. al (1979: 277) var det vigtigt, at samarbejdet mellem læ-
rerne fungerede, og der skulle afsættes tid til lærermøder. 
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Velkendt disciplineringsteknik udfordres 
Karakterer, eksamen og prøver er velkendte disciplineringsteknikker, og førstnævnte 
debatteres flittigt op gennem 1960erne og 1970erne. Men der skete en transformation 
i debatten om karakterer. I 1960 gik diskussionen på overgangen fra Ørsteds bogstavs-
karakterer til 13-skalaen. Karakterdebatten blev taget op i Pædagogiske Selskab, og et af 
diskussionsemnerne var, om den nye skala var strengere end den gamle. Kritikken gik 
på, om kriteriet for beståelse var for streng. Det er især bestemmelsen om ”at summen 
af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de øvrige skal være mindst 13”, der var 
genstand for kritik (Folkeskolen 1963: 46). Og det vil hovedsageligt ramme de bega-
vede børn, der var fagligt dårlige i et fag samt børn med handikap, som for eksempel 
ordblindhed. Rektor Rubinstein, som står fadder til 13-skalaen, tog til genmæle overfor 
kritikken. Hans pointer var, at ethvert barn der dumpede efter den nye skala, skulle også 
dumpe efter den ørstedske (den ’rubinsteinske regel’) (ibid.). 

Men karakterer blev udsat for massiv kritik fra begyndelsen af 1970erne. Dog ud fra 
en helt anden vinkel end i 1960erne. Kritikkens mål var et andet samfund, hvor der 
ikke var plads til hierarkiske kategoriseringer. Karakterdebatten rasede i flere faglige 
medier, for eksempel i Unge Pædagoger (Jensen 1970), hvor artiklen ”Karakterer er 
svindel” førte an i kampen mod karakterer. Unge Pædagoger helligede i 1971 et helt 
nummer til kampen mod eksamen, hvor Tove Lygner Nielsen gav en slags ’opskrift’ på, 
hvordan læreren kunne sørge for, at barnet fik den bedst mulige karakter. Karakterer 
skulle bekæmpes (Lygner Nielsen 1971: 8). I en stor artikelserie i ”Fagbladet Folkesko-
len” blev karakterer også udsat for kritik. Kritikken kom ikke kun fra lærere og pæ-
dagoger, også daværende Socialdemokratiske undervisningsminister Knud Heinesen 
kritiserede karakterer, og i 1972 foreslog han med et lovudkast at afskaffe eksamen og 
karakterer. Han blev senere støttet af sin partifælle og senere undervisningsminister 
Ritt Bjerregaard (Bjerregaard 1975: 9). Udgangspunktet var hentet i den kritiske socio-
logi om at forandre samfundet og skabe en mere lige magtdeling mellem fagligt dygtige 
og svage børn. 

Den disciplinerende karaktergivning havde en politisk slagside, som Steinar Kvale be-
mærkede det i bogen ”En eksaminasjon av universitetseksamener” fra 1970.19 Her skriver 
Kvale, at ”et examenssystem genspejler og fremmer et bestemt samfundssystem” (Kvale 
1970: 170). Selvom bogens kritik går på universitetseksamener, så har bogen gyldighed 
for eksamener i folkeskolen. Der henvises i hvert fald til bogen i Fagbladet Folkeskolens 
kritiske debatserie om karakterer. Synet på karakterer samt hvilket samfund, der stræ-
bes efter, ligger i forlængelse af ungdomsoprøret. Modstanden mod karakterer var ikke 
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kun et dansk fænomen, således stod der skrevet på parisermur: ”Examination = Servi-
lity, Social Climbing, Hierarchial Society.” (Folkeskolen 1971: 50). Budskabet var ikke til 
at tage fejl af. Karakterer fører til underdanige mennesker og et hierarkisk samfund. Ka-
rakterer er et instrument for den herskende klasse, og er et symbol på ulighed og kon-
kurrence. Siden den indbyrdes undervisning har læreren givet individuelle vurderinger 
og karakterer. Den individuelle feed-back har været en del af relationen mellem lærer og 
barn. Men i takt med at projektarbejde vandt frem, var det ikke længere nok ’kun’ at give 
individuel feed-back. Nu skulle læreren til at give kollektiv feed-back. Det var gruppens 
arbejde, der skulle vurderes og ikke barnets, og det blev derfor vanskeligere at anvende 
karakterskalaen – som nu var blevet en 13-trins skala. 

Opsummerende på relationen mellem lærer og barn kan det konkluderes, at barnet 
skulle frigøres fra den autoritære og disciplinerende relation, som relationen mellem 
lærer og barn blev betragtet som. Ovenfor diskuterede jeg, hvordan projektarbejde for-
drer en intern kontrolstruktur mellem børnene ved, at de andre børn trådte i stedet for 
læreren. Eller sagt på en anden måde, så blev disciplineringsrelationen mellem lærer 
og barn erstattet af en ny mellem børnene. I forrige og sidste subjektiveringsstrategi 
var fokus på barnets anlæg og evner. Den snak forstummede, og der fokuseres i stedet 
på barnets muligheder. Anlæg og evner var ikke længere medfødte egenskaber, men 
snarere noget der blev udviklet, hvis de korrekte vækstbetingelser var til stede. De rette 
vækstbetingelser inkluderede en frigørelse af barnet fra de snærende og disciplinerende 
bånd samt mere myndiggørende undervisningsteknikker. Barnet skulle konstrueres 
som et myndigt samfundsvæsen.

Den foranderlige skole 
Arkitekturen og indretningen af skolens rum var i de velstående 1960ere et stort debat-
emne, og ”Fagbladet Folkeskolen” var fyldt med artikler om emnet. Et af debatemnerne 
var samarbejdet mellem pædagoger og arkitekter. Der efterlystes mere interaktion mel-
lem pædagoger og arkitekter i bygningen af nye skoler. I en artikel i ”Fagbladet Folke-
skolen” konkluderes det ligefrem, at arkitekturen i for høj grad var udgangspunkt for 
moderne skolebyggeri, og det skulle slutte. Det skulle være barnet, der skulle være ud-
gangspunkt for skolebyggeri (ibid. 1967: 8), og den 9. oktober 1968 nedsatte Danmarks 
Lærerforening en gruppe, som repræsenterede alle berettigede interesser ved skolebyg-
geri. Dermed skulle der ydes pædagogisk bistand ved skolebyggeri (ibid. 1969:18). De 
nye tiltag fik konsekvenser for klasselokalet og udearealer. 

I sidste subjektiveringsstrategi tog skolearkitekturen udgangspunkt i hygiejniske prak-

PHD C.Drejer nr71-2012.indd   226 22/10/12   13.59



 Claus Drejer:  Elev og magt 227

tikker, og skolerne fik store vinduesarealer, så lyset kunne gennemtrænge lokalerne. 
I Vanløse-forsøgene blev barnet udgangspunktet for indretningen af klasselokalet. I 
denne subjektiveringsstrategi fik alle skolens rum betydning, da udviklingen af barnet 
var afhængig af rammerne. Hvis barnet gives bedre fysiske rammer, så vil barnet også 
blive dygtigere - både fagligt og socialt. 

Fra klasselokale til projektmiljø
”Undervisningsvejledning for folkeskolen II”, den såkaldte Blå Betænkning, anbefalede 
en standard størrelse på 60 m2 til et klasselokale, hvilket indikerede, at synet på klasse-
lokalet bundede i en opfattelse om, at en klasse bestod af en fast gruppe på 30 børn (ibid. 
1967: 34). Trods ’Den Blå Betænknings’ standard opfattelse af et klasselokale, blev det 
gentænkt som rum. Det skete som konkret årsag til tidens nye undervisningsteknikker 
som projektarbejde og værkstedsundervisning.

’Den Blå Betænkning’ inkluderer ikke andre undervisningsteknikker end klasseunder-
visning (Undervisningsministeriet 1961). I løbet af 1960erne vandt projektundervis-
ning frem, og tidens undervisningsteknikker behøver ikke lokaler på 60 m2. Ameri-
kaneren J. Lloyd Trump lancerede i slutningen af 1950erne ideen om åbenplanskolen 
(Folkeskolen 1967: 34; 1968:19; Trump 1967).20 En fleksibel skoletype hvor der kunne 
undervises individuelt/gruppe/hold/klasse, hvilket passede fint med tidens organiske 
undervisningsteknikker. Skolen skulle med andre ord gentænkes, så børnene blev sti-
muleret til at undervise sig selv. Det er værd at bemærke, at åbenplanskolen kom umid-
delbart i forlængelse af Sputnik-chokket i 1957. 

I ”Fagbladet Folkeskolen” (1967: 8; 15) refereres der til to artikler, som begge tager ud-
gangspunkt i det fleksible klasselokale, og begge artikler var vigtige indspark i debatten 
om klasselokalets udformning. Den første artikel er fra ”Nordisk tidsskrift för special pe-
dagogik”, og artiklen hedder ”Klasselokalets udformning på specialskoler”, og er skrevet 
af skolepsykolog, cand. psych. Ole Varming. Den anden artikel er skrevet af kommune-
lærer Flemming Lundahl og hedder ”Klasseværelset og undervisningsmetoderne”. Begge 
artikler rettede en kritik mod klasselokalets form og indretning. 

Ole Varmings artikel var oprindeligt skrevet for at undersøge, hvilket behov der skulle 
dækkes i specialundervisningen, men som han skrev, kan den også bruges på den al-
mindelige skole. Varming hæftede sig blandt andet ved, at klasselokalerne var bygget til 
passivt modtagende børn, men det er netop børnenes aktivitet, der er kendetegnet ved 
projektarbejde, og til den form for undervisning skal klasselokalet gentænkes som rum.
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Som det var tendensen på den tid, mente Varming også, at barnet burde være udgangs-
punkt for alt skolebyggeri. Klasselokalet skulle indrettes til differentieret og individua-
liseret undervisning, hvor der var plads til, at børnene enten kunne sidde alene eller i 
gruppe og arbejde samtidig med, at andre børn foretog sig noget helt tredje. Klasselo-
kalets form og indretning skulle facilitere en mangfoldighed af undervisningsteknikker, 
hvor børnene kunne dele den samme plads. For at give plads til forskellige aktiviteter 
foreslog Varming, at udendørsarealer kunne tages i brug:

”Dette giver en god udvidelse af rummet og mulligør en del evt. støjende aktiviteter, som 
ellers kan være vanskellige at lade komme til udfoldelse.” (Varming 1966: 157). 

Varming foreslog, at der åbnes op for folkeskolens lukkede rum og at inddrage arealer, 
der lå udenfor det traditionelle klasselokale, som det er vist på nedenstående illustra-
tion. Det ville skabe miljøer, som var aktivitetsvenlige og samtidig udvide mulighederne 
for, hvad og hvordan børnene kunne være beskæftiget. Nedenstående tegning giver et 
indblik i Varmings tanker. 

Tegning 2: Klasserum i flere niveauer

 

(Varming 1966: 165). 

Barnet var i centrum, og det motto skulle præge de fysiske rammer. Der skulle være 
plads til hvert enkelt barn, og det betød, at rummet skulle kunne rumme flere aktivi-
teter på én og samme tid. Mens nogle børn sad i klassen og dyrkede projektarbejde, 
kunne andre gå udenfor og dyrke praktisk arbejde. Der skulle være plads til det enkelte 
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barns selvvirksomhed. Flemming Lundahl supplerer Varmings synspunkt i sin artikel 
og hæfter sig ved, at klasselokalet skulle være et ’værksted’ med en bred vifte af udfoldel-
sesmuligheder, så det understøttede børnenes forskelligheder. Lundahl mener, at kravet 
må være et klasselokale, som ikke tvinger undervisningen ned i ét-spor. Med det mener 
Lundahl, at der skal være fleksible møbler, AV-midler og mulighed for et grupperum/
krog (Lundahl 1967).

Klasselokalet blev et vigtigt instrument i myndiggørelsen af barnet, og det skulle afspejle 
ambitionen om, at fokus skulle være på barnet. Klasselokalet skulle indrettes, så flere akti-
viteter kunne foregå sideløbende, og derved kunne børnene lære af og fra hinanden, uden 
at læreren nødvendigvis blandede sig. Derudover sendte den ’åbne skole’ et signal om, at 
skolen ikke var afsondret fra samfundet, men at samfundet var velkomment ind på skolen. 

Selvom J. Lloyd Trump mente, at åbenplanskolen var noget helt andet end en fleksibel 
skole (Folkeskolen 1968: 19), så har de dog det tilfælles, at begge skoletyper fremhæver 
det myndiggørende hos barnet. Barnet skulle gives rammerne til at nå mål i under-
visningen, som var mere vidtgående end dem, der var foreskrevet i lovgivningen. Der 
skulle være rammer til projektarbejde og samtale samt større personlig ansvarlighed til 
at lære. Men klasselokalet var ikke det eneste sted, der oplevede forandring. Skolegår-
den oplevede ligeledes forandringer. 

Udfordrende udearealer 
Selvom Poul Svendsen skriver, at Comenius allerede i ”Didacta Magna” fra 1632, rettede 
opmærksomheden mod skolegården, så har den del af skolen været glemt (Svendsen 
1979: 248). Hverken ’Den Blå Betænkning’ fra 1961 eller dens afløser fra 1976/77 ”Un-
dervisningsvejledning for folkeskolen”, nævner skolegården. Sidstnævnte henviser dog 
til ”Projekteringsgrundlag for folkeskole” udgivet af Folkeskolens Byggeudvalg i 1973, 
men heller ikke her udstikkes der nogen retningslinjer for skolegårde. Der har ikke 
været tilnærmelsesvis samme fokus på skolegården, som der har været på klasseloka-
let og hele den øvrige skoleindretning. Det kan hænge sammen med, at barnet bruger 
mere tid i klasselokalet end i skolegården, samt at skolegården ikke var en del af barnets 
læringsmiljø, men snarere en del af barnets frikvarter og derfor ikke blev anset som 
vigtigt. Selvom skolegården fra officiel side ikke mødte megen støtte, så optog skole-
gårdsproblematikken mange pædagoger på dette tidspunkt. Årsagen, til at skolegården 
fik opmærksomhed, skal findes i, at flere blev opmærksomme på, at mange skolegårde 
var såkaldte ’asfaltjungler’, hvor der ikke var tilstrækkelige udfoldelsesmuligheder for 
børnene. 
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Asfaltgårdene med et halvtag i den ene ende prydede mange skolegårde herhjemme, 
og de gav begrænsede udfoldelsesmuligheder for børnene. Der kan drages en paral-
lel mellem Kapers klasseundervisning og asfaltgårdene ud fra den måde, de anskuede 
barnet på. Både Kapers klasseundervisning og asfaltgårdene behandlede børnene som 
en homogen masse, og de varetog ikke børnenes individuelle forskelle, der var ikke rum 
eller plads til forskelle. Asfaltgårdene ’behandler’ alle børn ens. 

En artikel i ”Fagbladet Folkeskolen” (1968: 6) fastslog med følgende overskrift ”De store 
asfaltgårdes tid er forbi” og varslede dermed en ny tid for skolegården. Der efterlystes 
skolegårde, hvor børnene kunne udfordres individuelt alt efter alder og evne. De skole-
gårde, der blev bygget, indeholdt to myndiggørende aspekter: Dels skulle barnet være 
aktiv. Det vil sige, at det skulle løbe og klatre. Dels skulle barnet selv tage ansvar for egne 
prioriteringer, beslutninger og handlinger, hvilket betød, at hvis barnet faldt og slog sig, 
skulle det opfattes som en del af barnets læring. John Deweys læresætning ‘learning by 
doing’ var mantraet, som skolegårdene blev bygget ud fra. Som noget helt nyt blev sko-
legården tænkt ind i subjektiveringen af barnet. Opførelsen af skolegårde tog i mange 
tilfælde udgangspunkt i børnenes forskellige aldre og udviklingstrin. Der skulle være 
plads til både små og store børn, og der skulle være plads til børn med forskellige evner. 
Som det fremgår på nedenstående tegning, blev der visse steder indlagt usynlige skel 
mellem den del af skolegården, der var til store børn, og den del der var til mindre børn. 

Tegning 3: Niveauforskel opdeler skolegården 
 

(Svendsen 1979: 255). 
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Skolegården blev i mange tilfælde bygget således, at barnet fik mulighed for at gøre sine 
egne erfaringer, og den skulle fremmane kapaciteter som aktivitet og erfaringsophob-
ning. Barnet skulle være aktivt, og som skrevet tidligere var det i orden, at barnet faldt 
og slog sig. Men for at sikre sig, at barnet ikke slog sig selv halvt ihjel, blev skolegården 
inddelt i zoner, så udfordringerne passede til barnets alder. 

Efter at have analyseret subjektiveringen af barnet, samles de væsentligste dele i en sam-
let subjektiveringsstrategi i nedenstående afsnit. 

Myndiggørelse af barnet
Formålet med subjektiveringsstrategien var at myndiggøre barnet til at forandre sam-
fundet. Dette formål er ikke af ny dato. Allerede i 1944 sammenfattede Inger Merete 
Nordentoft, at folkeskolen skulle skabe en medborger:

”[…] som ikke lystrer, men samarbejder under eget og fælles Ansvar, som ikke er autori-
tetstro, men vurderer Problemerne kritisk og diskuterer dem til Bunds, som ikke venter 
paa Ordrer, men handler paa eget Initiativ, som kræver Ret for alle og Uret for ingen…” 
(Nordentoft 1944: 14). 

Selvom citatet er fra 1944, sammenfatter det fint essensen i nærværende subjektive-
ringsstrategi. Subjektiveringen af barnet var blevet politiseret, og barnet skulle skabes til 
at bruge sin demokratiske ret til at ændre magtfordelingen i samfundet til fordel for de 
underprivilegerede grupper. Der blev skabt en strategisk relation mellem humanisme 
og politik, og det kom til udtryk ved, at samfundet kom ind i subjektiveringsstrategien. 
Praksisserne, jeg har diskuteret, viser, at barnet var i centrum. Det var barnets væren 
og ikke kunnen, der blev lagt vægt på. Derudover blev omgivelserne tillagt betydning. 
Omgivelserne var vigtige for det enkelte barns læring, specielt de mindre fagligt dyg-
tige. Projektarbejde var en teknik, som gav mulighed for en faglig afsmitning mellem 
børnene. Intelligens var ikke arvelig, men afhang derimod af omgivelserne, og en god 
gruppe kunne have positiv effekt på det enkelte barn. De forklaringer, som der orien-
teres efter, var i mange tilfælde strukturelle forklaringer. Der søges i omgivelserne efter 
forklaringen. 

Fagene blev underlagt barnet. Det var barnet, og ikke faget eller det faglige, som var i 
centrum. Klassens time var et nyt fag, hvor børnene kunne øve sig i at løse konflikter 
samt opøve orale kompetencer. Et andet fag, samtidsorientering, var også et billede på 
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tiden, hvor barnet fik viden om samfundskonflikter, samt hvordan barnet alene eller 
sammen med andre kunne opnå demokratisk indflydelse. Faget var en slags manual til 
demokratisk deltagelse. Mynddigørelsen af barnet i skolen fandt ikke kun sted indenfor 
klasselokalets fire vægge. I og med at der blev dannet elevorganisationer og elevråd på 
skolerne, blev der skabt rum, hvor barnet kunne indgå i demokratisk arbejde. Barnet 
tog del i at myndiggøre sig selv. 
 
I sidste subjektiveringsstrategi begyndte lærerne at anvende ’blødere’ og ’indre’ discipli-
neringsteknikker ved siden af de ’hårdere’ teknikker. Men først nu, som Piaget (1969: 
170) også gjorde opmærksom på, erstattes den ’ydre’ disciplinering af barnet, af en ’in-
dre’ ditto. Der var ingen korporlig afstraffelse eller overhøringer, der fortalte barnet, 
hvilken ’vej der var den mest farbare’. 

Barnet måtte afgive personlig autonomi for at indgå i projektarbejdet, og det krævede 
selvdisciplinering. På den anden side kunne børnene i gruppen disciplinere hinanden, 
da hvert enkelt barn skulle stå til ansvar overfor klassekammeraterne. Ikke siden den 
indbyrdes undervisning har børnene haft indflydelse på hinandens subjektivering. Der-
udover blev barnets holdning til arbejde disciplineret gennem projektarbejde. Grup-
pestrukturen er en relativ ny disciplinerende relation børnene imellem. Den discipli-
nerende relation er ikke længere ’kun’ mellem lærer og barn. Barnet skulle nu ikke 
alene stå til ansvar overfor læreren men også overfor sine klassekammerater, hvilket 
udviklede barnets selvstændighed og ansvarsfølelse. Der skabtes med andre ord et barn, 
der var selvdisciplinerende og kunne transformere sig selv til at indgå i projektarbejde. 
Derudover blev barnet myndiggjort udi samtale. 

Ved første øjekast virker nærværende subjektiveringsstrategi mindre disciplinerende 
end de foregående. Men det er ingenlunde tilfældet. Selvdisciplineringen virker ’skjult’ 
overfor barnet, og det gør at, den ikke virker disciplinerende. Men den er ligeså disci-
plinerende som tidligere. Nu fokuseres der i langt højere grad på selvet, og selvet blev 
genstand for disciplinering blandt andet via samfundsforandrende teknikker. Netop her 
kommer analysestrategien til sin ret og adskiller analysen fra pædagogisk idéhistorie, 
ved at subjektiveringen af barnet analyseres ud fra praksis. Det betyder, at den sam-
fundsforandrende praksis opfanges og medtages som en del af subjektiveringen og kan 
spores til vidensformer udenfor pædagogikken, og relationen til undervisningsteknik-
kerne klarlægges. Denne relation ville ikke kunne skabes med anvendelse af pædago-
gisk idéhistorie. 
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Strategien med samfundsforandrende teknikker var at styrke barnets sociale kapital 
og dermed forøge dets solidariske egenskaber, netop for at barnet skulle tilegne sig en 
social forståelse, så det kunne blive i stand til at forandre samfundet. Børnene skulle 
opdrages i et samfundskritisk miljø, som fokuserede på kollektiv bevidstgørelse og 
aktiv handling i forhold til ændring af livsvilkårene for underprivilegerede grupper i 
samfundet. Folkeskolen supporterede et syn og en praksis, som så den individuelle og 
kollektive myndiggørelse som et uddannelsesmål i sig selv. I kraft af at skolen skulle ud 
i samfundet, eller samfundet ind i skolen, betones det samtidigt, at det krævede æn-
dringer i samfundets strukturer, individers og gruppers bevidsthed eksemplificeret ved 
projektarbejdets brede anerkendelse og udbredelse i undervisningen. 

Det, som er kernen i denne subjektiveringsstrategi, og som adskiller den fra den sid-
ste strategi, er de samfundsforandrende teknikker. Centralt i de samfundsforandrende 
teknikker var, at barnet skulle myndiggøres til at tage aktiv del i samfundet og være 
aktiv i en mere ligelig magtfordeling i samfundet. Barnet skulle myndiggøres og være en 
aktiv borger, som havde blik for at forandre magtfordelingen i samfundet. Samfundet 
og dets problemer blev en betydelig del af subjektiveringen. Barnet skulle være kritisk 
overfor autoriteter, hvilket relationen mellem lærer og barn er et eksempel på. Formålet 
med subjektiveringsstrategien lå i forlængelse af, at demokrati og samfundsforhold blev 
problematiseret.  

Noter
1  I dette kapitel bruges ordet barn i den udstrækning det kan lade sig gøre. Det gør det, fordi at det ligger 
i nærværende subjektiveringsstrategi at bruge ordet barn. 
2 Sputnik henviser til russernes opsendelse af en satellit i 1957. Denne begivenhed skabte en uddan-
nelseskonkurrence mellem øst og vest. Konsekvensen af Sputnik var nye reformer i det amerikanske 
uddannelsesvæsen (se eksempelvis Clausen 1970). 
3 Inger Merete Nordentoft (1903-1960) var dansklærer og formand for Københavns Kommunes lærer-
indeforening fra 1929-1945. Hun var også medstifter af modstandsorganisationen ”Ringen” i 1941, samt 
medlem af Folketinget for Kommunisterne fra 1945-1953. Hun skrev pjecen ”Opdragelse til demokrati” 
fra 1944 (Jerlang & Jerlang 2006: 171). 
4 Når ordet projektarbejde anvendes, skal det forstås som problemorienteret og gruppebaseret. 
5 Knud Illeris (1939-) var professor på Institut for Uddannelsesforskning på Roskilde Universitetscenter 
og fra 2005 også på Institut for Livslang Læring på Danmarks Pædagogiske Universitet. Han blev ud-
nævnt til æresdoktor ved Columbia University i New York samt medlem af The International Hall of 
Fame of Adult Education (Illeris 1999). 
6 Jens Berthelsen er lektor, ph.d., cand. psych. (www.berthelsen.psy.ku.dk, 2010). 
7 Derudover kan også nævnes forsøget på Emdrupborg skole. Forsøget begyndte i 1948, og var et forsøg, 
som både trak tråde tilbage til sidste subjektiveringsstrategi og samtidig rakte frem til den nuværende 
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strategi. Der blev blandt andet foretaget Binet prøve i 1. og 2. klasse (Nørvig et. al. 1955: 11) samtidig 
med, at orienteringsfag og gruppearbejde var en del af forsøget (ibid.: 50). 
8 Statens Pædagogiske Forsøgscenter blev oprettet i 1965 for gennem forsøgsundervisning at bygge bro 
mellem folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser (Jerlang & Jerlang 2006: 229). 
9 Tom Burns (1913-2001) var professor i sociologi ved University of Edinburg fra 1965 til 1981 (www.
britac.ac.uk, 2011). George MacPherson Stalker (1925-) er psykolog (www.getcited.org, 2011).  
10 Célestin Freinet (1896-1966) var fransk pædagog. Freinet grundlagde ”Coopérative de l’Enseignement 
Laïc” og en friskole i Vence (1920). Ambitionen var at udvikle skolen til folkets skole. Han lancerede 
blandt andet et princip om, at børnene skulle producere deres egne tekster (Jerlang & Jerlang 2006: 72). 
11 Freinetskolen i Valby eksisterer stadig, og der arbejdes stadig ud fra de samme principper som den-
gang i 1970erne (www.freinetskolen.dk, 2010). 
12 Oskar Negt (1934-) er tysk professor i sociologi (Jerlang & Jerlang 2006: 167). 
13 Erhard Jacobsen (1917-2002) var dansk politiker, borgmester og minister. Fra 1958 til 1974 var han 
socialdemokratisk borgmester i Gladsaxe. I 1973 brød han med Socialdemokratiet og stiftede Centrum-
demokraterne, som ved valget i december 1973 kom i Folketinget med 14 mandater. I 1987 blev Erhard 
Jacobsen minister for økonomisk samordning. Erhard Jacobsen var meget kritisk overfor venstredrej-
ningen i Socialdemokratiet og samfundet. Hans opgør med venstredrejningen kulminerede i 1972 med 
stiftelsen af Aktiv Lytterkomite, som lyttede til Danmarks Radios programmer for at dokumentere ven-
streorienterede medietendenser (www.danmarkshistorien.dk, 2010). 
14 ’Frankfurterskolen’ er en betegnelse for en kreds af samfundsforskere, der er tilknyttet Institut for 
Socialforskning i Frankfurt. Instituttet blev oprettet i 1923, og under Hitlers regime blev instituttet 
videreført i USA. Til den ældre ’Frankfurterskole’ regnes Horkheimer, Adorno, Fromm og Marcuse, 
hvorimod Habermas, Negt, Offe og Ziehe hører til den efterfølgende generation. ’Frankfurterskolen’ 
har det til fælles, at de tager udgangspunkt i Marxs ungdomsskrifter til at kritisere samfundet (Jerlang 
& Jerlang 2006: 72).
15 Jean Piaget (1896-1980) var en svejtsisk videnskabsmand indenfor biologi og psykologi. Piaget var 
både uddannet biolog og matematiker. Gennem observationer udarbejdede Piaget en teori om udviklin-
gen af barnets intellekt. Piaget gjorde op med opfattelsen af, at intelligens er arvelig. Det er snarere noget, 
der udvikles og forandres gennem barndommen (Jerlang & Jerlang 2006: 185). 
16 I Carsten Bendixens ph.d. findes en mere udførlig diskussion af Piagets intelligensbegreb (Bendixen 
2006: 113-126). Bendixen relaterer dog ikke Piaget til andre praksisser. 
17 Jeg har valgt at starte analysen af ’samtidsorientering’ med at gå tilbage til 1960erne og faget ’orien-
tering’, for at vise sammenhængen mellem de to fag. Der er enighed om at ’samtidsorientering’ afløser 
’orientering’, men her hører enigheden også op. Der var uenighed om, der er tale om to helt forskellige 
fag, eller om der var tale om en glidende overgang mellem ’orientering’ og ’samtidsorientering’ (Smede-
gaard Larsen 2004: 11). 
18 Paulo Freire (1921-1997) var brasiliansk professor i pædagogik ved universitetet i Recife. Freire ar-
bejdede med en frigørende pædagogik. Freire mente, at mennesket er undertrykt af nogle magthavere 
(borgerskabet), der sikrer deres magt gennem anvendelse af kulturel invasion. Det vil sige, gennem so-
cialisation påtvinges folket en bestemt kultur og et bestemt sprog (bestemte begreber). Konsekvensen er, 
at folket tildeles en bestemt selvforståelse, myter og konkret undertrykkelse. Den frigørende pædagogik 
udmærker sig ved, at lærer og barn i fællesskab sætter dagsordenen for læreprocessens indhold. Barnet 
skal være aktiv handlende, så undervisningen ikke blot bliver overføring af informationer, men erken-
delseshandlinger på den vis afmytologiseres virkeligheden (Jerlang & Jerlang 2006: 72f). 
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19 Steinar Kvale (1938-2008) var norsk professor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet, og var 
en autoritet indenfor det kvalitative forskningsinterview (www.denstoredanske. dk14, 2012). 
20 J. Lloyd Trump var amerikansk professor i pædagogik ved University of Illinois. 
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Kapitel	9 
Myndiggørelse	til	livslang	læring	
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Individualisering af problemerne
Subjektiveringsstrategien er afledt af en strategisk relation mellem globalisering og in-
dividualitet, og det er indenfor dette afgrænsede område, de politiske styringsrationali-
teters tematikker skal forstås. Den strategiske relation er dermed fuldstændigt forandret 
i forhold til sidste subjektiveringsstrategi, som blev praktiseret indenfor rammerne af 
humanisme og politik. 

Overordnet inddeler problematiseringen sig i to dele, som begge har til hensigt at for-
berede eleven til en global konkurrence. Den første del af problematiseringen handler 
om elevens færdigheder og kundskaber. Der sættes spørgsmål ved elevens faglige fær-
digheder. Derudover problematiseres styringen af uddannelsessystemet. Disse to pro-
blematiseringsfelter tematiserer 1990erne ved at fokusere på selvet som svar på disse 
udfordringer. Eleven skulle styres af sig selv i bestræbelserne på at transformere sig selv 
til at lære gennem hele livet. 

Det første problematiseringsfelt omhandler elevens færdigheder. I 1985 blev den dan-
ske folkeskole kåret til verdens bedste af OECD (Folkeskolen 1988: 24), men det synes 
at være længe siden. I 1994 kom det, der sidenhen blev døbt ’Togo-chokket’. Navnet 
refererer til en OECD-undersøgelse af danske elevers læsefærdigheder, som viste sig at 
være på niveau med det vestafrikanske land Togo. Derudover kom der to store under-
søgelser, der også påkaldte sig opmærksomhed. Den første var IEA (The International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement), som var en omfattende 
international læseundersøgelse, der blev gennemført i 1991. Resultatet viste, at danske 
skoleelever i 9-årsalderen var markant dårligere end elever i samme aldersgruppe fra 
sammenligningslandene. Fire år senere testes danske, svenske og finske elevers læsefær-
digheder, og igen var de danske elevers resultater dårligere end konkurrenternes. I en 
anden meget refereret undersøgelse blev danske elevers evner i matematik og naturfag 
undersøgt. TIMSS (Third Mathematics and Science Study) som blev gennemført i 1994 
viste, at danske elever lå lidt over OECD-gennemsnittet i matematik. Danmark var dog 
stadig langt efter de normale sammenligningslande (Undervisningsministeriet et. al. 
1998: 160-163). De danske elevers manglende læsefærdigheder kom ikke som en stor 
overraskelse. Allerede i 1980erne havde flere eksperter kritiseret de manglende læse-
færdigheder. For eksempel var skolepsykolog Inger La Cour skeptisk overfor den sene 
start på læsning i folkeskolen (Folkeskolen 1986: 9). Udover at internationale kompara-
tive undersøgelser blev en vigtig teknik i bedømmelsen, så viste undersøgelserne, at de 
organiske undervisningsteknikker havde slået fejl, når det kom til elevens individuelle 
færdigheder og kundskaber, og det skulle ændres i 1990erne. 
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Styringen af folkeskolen problematiseres ligeledes med indgangen til 1990erne. Trods 
det at der i 1989 kom en forenkling af styrelsesreglerne (Lov nr. 348, 1989) og året efter 
kom en afbureaukratiseringslov (Lov nr. 435, 1990), problematiseres styringen af ud-
dannelsessystemet og herunder også folkeskolen. Debatten om styringen af folkeskolen 
har været på dagsordenen lige siden ”Pejling og perspektiver” fra 1988 og ”Kvalitets- og 
udviklingsprojekt”(KUP), som kom året efter.1 Kvalitet blev et begreb, som fyldte utroligt 
meget i mange sammenhænge (Folkeskolen 1996: 4), og der blev sågar afholdt kvalitets-
konference (Folkeskolen 1996: 18). 

I ”Kvalitet i Uddannelsessystemet” diskuteres de nye styringsteknikker, som eksempelvis 
udgør performance indikatorer, produktivitetsmål, evalueringer, brugerundersøgelser 
og benchmarking, og resultatet sættes i forhold til andre lande. Kvalitet blev et centralt 
begreb i debatten om styring af folkeskolen, og begrebet blev diskuteret indgående ved 
Sorø-mødet i 1990 (Folkeskolen 1990: 30/31/32/33). Der blev udfærdiget rapporter, 
som afdækkede begrebet i relation til uddannelse, blandt andet kan nævnes rapporterne 
”Kvalitet der kan ses” (1997) og ”Kvalitet i Uddannelsessystemet” (1998). Kvalitetsbegre-
bet blev en slags samlebetegnelse for forberedelse til globalisering og fleksibilitet, og be-
grebet sammenkædede uddannelsesinstitutionens performance og elevens ditto. Som 
der står i ”Kvalitet i Uddannelsessystemet” er tanken med rapporten at belyse kvaliteten i 
uddannelsessystemet målt på dets virkninger på samfundsøkonomien (Undervisnings-
ministeriet 1998: 10). Begrebet tematiserede uddannelsesinstitutioners ydelser og blev 
en del af den nye måde at styre institutioner på, hvor den enkelte elev tænkes konkret 
ind i de overordnede samfundsøkonomiske målsætninger. 
 
Nye teknikker såsom evaluering, performance indikatorer, kontraktstyring, dokumen-
tation og benchmarking blev implementeret i det offentlige. Teknikkerne transformere-
de og redefinerede måden, skole og elev blev tænkt og styret på. Skolen som institution 
skulle også være omstillingsparat og fleksibel og derfor måles på sine ydelser i forhold 
til, hvad den enkelte elev synes, og i forhold til andre lignende institutioner. Der skulle 
ikke længere produceres elever med det ene formål for øje at ændre samfundet. 
 
De to problematiseringsfelter forenes i livslang læring, der bruges som en slags for-
klaringsskabelon til håndteringen af globalisering og individualisering. Det var eleven 
som individ og udviklingen af selvet hos eleven, der var kommet i centrum. Rapporten 
”Udvikling af personlige kvalifikationer i uddannelsessystemet” fra 1996 indrammer den 
nye subjektiveringsstrategi: 
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”Den teknologiske udvikling har bl.a. medført, at viden og specifikke faglige kvalifikationer 
forældes hurtigt. Evnen til hele tiden at lære nyt bliver tilsvarende vigtigere i fremtiden. 
Personlige kvalifikationer, som modsvarer dette krav, er en vigtig forudsætning for at kun-
ne lære nyt, og de er vigtige forudsætninger for udvikling på alle livsområder. Udviklingen 
i samfundet og på arbejdsmarkedet har også medført et stigende krav om, at uddannelses-
systemet sikrer, at elever og studerende udstyres med brede almene og personlige kvalifi-
kationer for at ruste dem til en verden under stadig forandring og forberedes til livslang 
uddannelse.” (ibid. 1996: 1 – min understregning). 

Globaliseringen anses som en årsag til, at det går hurtigere. Kendetegnende for denne 
strategi er det enorme fokus på udviklingen af selvet, så eleven kan lære nyt, og der-
for skal eleven udstyres med brede almene kvalifikationer, eller kompetencer, som det 
kommer til at hedde i denne strategi. Det er vigtigt at bemærke, at læring ikke længere 
er institutionaliseret til skolen, men personbunden og kan foregå på arbejdspladsen. På 
et møde for OECD-landenes undervisningsministre bliver det aftalt, at livslang læring 
er vejen frem i en globaliseret og teknologisk verden. Rutinearbejde forsvinder, der skal 
ikke længere produceres standardvarer som under taylorismen, arbejdsmarkedet har 
i stedet behov for kvalificeret og fleksibel arbejdskraft (ibid. 1996a: 1). På arbejdsmar-
kedet dukker for eksempel decentraliserede og individuelle lønformer frem. Industri-
samfundsdogmet om 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers hvile, er ikke længere 
aktuelt. Grænserne er mere flydende, livslang læring kan foregå når som helst og hvor 
som helst. Eleven skal lære at forstå sig selv for at kunne lære hele tiden. 

Grænsen mellem styring af uddannelsen og styring af eleven nedbrydes i 1990erne. 
Der skabes en relation mellem den enkeltes selvudvikling og statens ydeevne i den glo-
bale konkurrence, og livslang læring blev et instrumentelt svar på globaliseringens krav. 
Det handlede om den enkelte elev og dennes kompetencer, og hvordan de blev styrket. 
Der skete en individualisering, og for at understøtte denne proces, og de toneangivende 
praksisser handlede om selvet eksemplificeret i læring og multiple intelligenser (MI-
teori). Eleven skulle i 1990erne myndiggøres til at lære hele livet. 

Selvstyring til livslang læring
Analysen af subjektiveringsstrategien tager sit afsæt i diskussionen af praksisserne om 
læring og MI-teori. Mantraet i de to praksisser er selvet, der er genstand for bearbejd-
ning i nærværende strategi i bestræbelserne på at uddanne eleven til livslang læring. 
Eleven lærer selvstyring i læringspraksissen og disciplineres til, hvordan selvet skal 
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bearbejdes i den efterfølgende praksis. Op gennem århundredet har barnet været i 
centrum, nøjagtig som Ellen Key anbefalede det. Det forlades i 1990erne. Det er ikke 
længere barnet, der er i centrum, men derimod selvet, og det er selvaktiviteten, der er 
indgangen til selvet hos eleven, og det er netop det, som skal bearbejdes for at skabe og 
forme eleven til livslang læring. 

Selvets læring – læring i selvet 
Læring blev et meget anvendt begreb i 1990erne. Det blev et hurra-ord, hvorimod un-
dervisning blev et fy-ord (Qvortrup 2001: 34). Det skal bemærkes i sammenhæng med, 
at selvet var blevet centrum for undervisningen. Undervisningen knyttes til selvet. I 
dette afsnit fokuseres der på læring, som blev anvendt i mange forskellige sammenhæn-
ge, og som fik betydning for, hvordan eleven blev subjektiveret. En ministeriel rapport 
udtrykker følgende om læring: 
 
”Undervisning er en handling, hvortil læreren har knyttet en intention om at lære en an-
den noget. Ordet læring er dermed knyttet til den, handlingen er rettet mod, nemlig eleven. 
Læring og undervisning er også indbyrdes forbundne. Undervisningen er lykkedes i det 
omfang, den har afsat spor hos eleven. Der foregår læring i og med, at den psykiske orga-
nisation hos eleven ændres.” (Undervisningsministeriet 1996: 13). 

Læring relateres til selvet, og ikke til klassen eller gruppen. Det vil sige, at læring blev 
betragtet som en form for selvproces. Som der endvidere står i rapporten, så er det ”ele-
ven der kan fuldbyrde undervisningen ved at gøre den til læring.” (ibid. 1998b: 9). Citatet 
markerer en forskel mellem undervisning og læring, hvor undervisning anskues som en 
handling af overførsel af viden mellem lærer og elev. Denne handling eksisterer ikke i 
læring, hvilket indikerer at læring også kan foregå udenfor skolen (se også Illeris 1999). 
Sagt på en anden måde, så behøver der ikke være en lærer tilstede i selve læringssitua-
tionen. Denne udlægning af læring mødte modstand. I ’Lederen’ i ”Fagbladet Folkesko-
len” fremføres det synspunkt, at undervisning og læring understøtter hinanden i en gen-
sidig proces (Folkeskolen 1998: 6). Men generelt blev læring opfattet som en selvproces, 
fordi det indeholder et metaniveau. Meta henviser til, at eleven skulle lære at lære. Det 
vil sige, at eleven skulle lære at reflektere over sin læringsproces og bearbejde den. 

Projektarbejde var gængs undervisningsteknik i sidste subjektiveringsstrategi. Disse 
teknikker genfindes også i 1990erne, men eleven var kommet i centrum, og det æn-
drede formålet for undervisningsteknikkerne. Det bemærkes for eksempel med pro-
jektopgaven i 10. klasse, hvor det handlede om, at den enkelte skulle tage ansvar for sin 
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egen læring, samtidig med at eleven lærte nyt om sig selv (ibid.: 12). Projektarbejdet 
blev tilført et metaniveau, og det forskyder myndiggørelsesaspektet fra sidste strategis 
solidariske princip om at hjælpe de fagligt svageste i projektet til et indre aspekt. For at 
lære alle elever at lære blev undervisningen differentieret. Charlotte Bechs undervis-
ning var baseret på værkstedsundervisning, men det var ikke for at give eleven en ma-
terialistisk arbejdsforståelse, men for ”ikke hele tiden favoriserer de elever, der er stærke 
inden for den lingvistiske eller logisk-matematiske intelligens domæner” (ibid.: 43). Det 
handlede om, at alle elever skulle myndiggøres til, hvordan de lærer at lære. En slags 
myndiggørelse til livslang læring. Den samfunds- og arbejdsmæssige udvikling stillede 
krav til den enkelte om fleksibilitet (Undervisningsministeriet 1996), og i et omskifteligt 
samfund kræves det, at eleven kan lære nyt hele tiden. 

Undervisningen fokuserede på aktiviteten og selvet, og det var vigtigt at forstå indi-
viduelle forskelle. Poul Skov fra Danmarks Pædagogiske Institut siger: ”Vi skal forstå 
hvorfor eleverne siger det de gør, hvorfor de reagerer som de gør.” (Folkeskolen 1992: 6). 
Hvis en elev for eksempel ikke har løst en bestemt matematikopgave, er det vigtigt at 
vide, om det er fordi eleven ikke kan læse opgaven, eller om eleven er nærsynet. For at 
kende årsagen til at matematikopgaven ikke er løst, er der ifølge Poul Skov behov for en 
systematisk udvikling af evalueringsredskaber. Men som han er inde på, er det vigtigt 
at se på helheden og sammenhængene, og ikke kun enkelte dele af undervisning (ibid.). 
Der skulle tages mere hensyn til den enkelte elev i undervisningen.
 
Læring fremstod som en praksis på en lidt anden måde end tidligere. Omkring år 1900 
erkendte eleven gennem sanserne. Dengang var sanserne lig erkendelse. Det vil sige, 
det jeg kan se er rigtigt. I den efterfølgende strategi blev der lagt vægt på individualitet, 
og med hjælp fra biologi-inspirerede intelligenstest blev læreren i stand til at give den 
undervisning, der passede den enkelte elev. I 1970erne foregik erkendelsen i fællesskab 
med andre i projektarbejdet. Nu er erkendelsen konstrueret i forhold til individfokuse-
ret læring. Eleven skal arbejde med selvet for at lære. 

Undervisningen skulle tilpasses den enkelte elev, og der indførtes en række individualise-
rende og selvskabende undervisningsteknikker, der havde til formål at bearbejde og ud-
vikle selvet hos eleven gennem belysning af elevens aktivitet. Disse individualiserende og 
selvskabende teknikker var anvendelige, fordi læringssituationen var blevet et personligt 
anliggende. Det handlede om den enkelte elevs selvudvikling, og for at ’måle’ og forstå det, 
var objektive teknikker som karakterer ikke længere anvendelig i samme udstrækning. 
Derimod var individualiserende og selvskabende teknikker mere anvendelige. Ambitio-
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nen med teknikkerne var at bearbejde selvet hos eleven på en måde, så eleven fik indsigt i 
egen læringsaktivitet og via den vej kunne forbedre fremtidige læringsaktiviteter. 

Den første teknik, som tages op, er undervisningsdifferentiering. En teknik som Bertel 
Haarder støttede med følgende kommentar: ”Hvis der er 25 elever i en klasse, skal de un-
dervises som 25 enkeltindivider.” (ibid.: 5). Undervisningsdifferentiering blev indskrevet 
i Folkeskoleloven af 1993 og kom derved til at stå som didaktisk princip for 1990ernes 
læring (§10 i Lov nr. 509, 1993), ligesom anskuelsesundervisning blev didaktisk princip 
med det Sthyrske cirkulære. Undervisningsdifferentiering havde til formål at udvikle 
eleven personligt og fagligt, ligesom managementteorierne ’human ressource manage-
ment’ eller ’human capital investment’ havde til formål at udvikle medarbejderne per-
sonligt og professionelt. Et eksempel på hvordan undervisningsdifferentiering kunne 
tage sig konkret ud, findes i beskrivelsen fra Rugvænget Skole i Ballerup. Lærerne Mar-
git Jensen og Estrid Tomasson fortæller, at det ikke nytter at give eleverne den samme 
bog og fortælle dem, at de skal nå lige langt. Deres undervisning hviler på fire grundpil-
ler om undervisningsdifferentiering: 1. Elevens vækst er i centrum, 2. Lærerne har et 
holistisk syn på eleven, 3. Eleven skal være aktiv og selv gøre erfaringer, 4. Eleven skal 
være ansvarlig over for sig selv og andre (ibid. 1991: 12). 

Selvstyring blev anvendt i forsøget på at optimere elevens læring. En selvteknologi som 
udbredtes i 1990erne var logbogen. Logbogen var elevens personlige værk, hvor ele-
vens udvikling åbenbares for eleven selv. På Øster Farimagsgades Skole i København 
begyndte Pernille Saugmann at anvende logbogen i 3. klasse. Dét at eleven skal skrive i 
bogen hver dag har styrket deres skriftsprog. Eleverne skriver for eksempel små og store 
begivenheder ned i logbogen. Begivenheder der er sket i klassen. Pernille Saugmann 
tilføjer, at logbogen gør, at eleven skriver hver dag, og den fungerer dermed som et 
dialogredskab, hvor det ikke kun er de højtråbende elever, der bliver hørt (ibid.1998: 
16/17). På Lundtofte Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune arbejdes der også med logbog, 
og her udvikler eleverne deres ordenssans, og de bliver hurtigt bedre til at læse og skrive 
(ibid. 2000: 7). Læreren kan via logbogen følge eleven både fagligt og socialt. 

Logbogen er en selvteknologi, hvor eleven påfører sig selv handlinger i bestræbelserne 
på at forbedre sig. Det er en form for selvevaluering, hvor elevens identitet og selvopfat-
telse skabes. Eleven bliver bedt om at finde sandheden inde i sig selv med henblik på 
at forbedre sin egen læringssituation. På den måde skabes der en relation inde i eleven 
mellem nutid og fremtid. Denne teknik kunne hjælpe eleven til at få indsigt i sig selv, og 
gennem denne indsigt muligheden for at forbedre sig fagligt og socialt. Med andre ord 
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skabes der en relation mellem det private og det læringsmæssige. De bliver uadskillelige 
i bestræbelserne på at forbedre sig i skolen og fremover. Teknikken med at finde sand-
heden om sig selv inde i sig selv er ikke kun kendetegnende for folkeskolen. Den anven-
des også på arbejdsmarkedet, hvor medarbejdere evaluerer deres egen arbejdsindsats. 

Den tilgang til læring er ikke af ny dato. Den franske oplysningsfilosof, Condillac var 
selv inde på noget lignende i hans pædagogiske teori.2 Ifølge professor Grue-Sørensen 
var Condillac blandt andet optaget af, at eleven skulle lære at studere sin egen ”åndelige 
virksomhed, når det lærer, med andre ord blive psykolog på en sådan måde, at dets læren 
kan profitere deraf” (Grue-Sørensen 1976: 107). Teknikken var også udbredt på de ro-
merske filosofi-skoler. De anvendte også ’autobiografiske’ teknikker og mnemotekniske 
foranstaltninger, såsom natlig selveksamination. Det var meningen, at de studerende 
skulle dannes igennem åndelige øvelser (Dean 2006: 92, se også Foucault 1993: 205f; 
Hadot 1995). Det er altså en gammel teknik, som har vundet indpas i folkeskolen i takt 
med, at undervisningen fokuserer på, hvordan eleven lærer. 

En tredje selvteknologi var elevkontrakter. I et idrætsprojekt i 5. klasse eksperimente-
rede skolen med elevstyret undervisning, hvor læreren var en slags konsulent, eller som 
der bliver sagt; ”Vi var elever blandt elever.” (Folkeskolen 1990: 38). Til idrætsprojektet 
hørte også såkaldte elevkontrakter, som skulle ”bevidstgøre eleverne om idrætsunder-
visningen som en proces med dem selv som centrum.” (ibid.). Udover at elevkontrakten 
var en selvteknologi, hvor læreren fortolkede det, der stod i kontrakten i forhold til 
læringsprocessen, var det samtidig en synliggørelse af, om eleven nåede det, som var 
aftalt på forhånd. I visse selvteknologier var der indlejret en juridisk disciplinering i 
form af skriftlige kontrakter. De blev også benyttet i bestræbelserne på, at eleven (og 
skolen) nåede sine mål. 

Den sidste teknik eller selvteknologi er evaluering. Evaluering af eleven var ikke en ny 
øvelse, men øvelsen blev nærværende med Folkeskoleloven fra 1993: 

“Som led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af elevernes udbytte. Eva-
lueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for undervisningens 
videre planlægning.” (§13, stk. 2 i Lov nr. 509, 1993). 

’Togo-chokket’ skulle undgås fremover. Derfor skulle den enkelte elevs udbytte af un-
dervisningen opprioriteres, og evaluering dannede grundlag for, hvordan eleven skulle 
undervises og vejledes. 
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Sammenlignet med 1970erne skete der en betydelig vidensudskiftning, og eleven skulle 
ikke længere myndiggøres til at forandre samfundet, men skulle myndiggøres til at for-
andre sig selv i en non-stop proces. ’De store fortællinger’ var lagt i graven, og der abon-
neres i stedet på viden som har sit udspring i elevernes forskellighed. Den viden, der 
er indlejret i nærværende praksis, har som præmis, at mennesker ikke ’ser verden som 
den er’, men erkender og fortolker den forskelligt. Det vil sige, at en elevs forståelse af 
verden hænger sammen med de kulturelle og sociale sammenhænge, som eleven indgår 
i eller er en del af. 

Refleksivitet blev et af 1990ernes in-begreber, og det er et begreb, der er indlejret i læ-
ringsbegrebet. Anthony Giddens leverede en forklaringsramme til at begribe det sen-
moderne samfund.3 Mennesket bringes konstant i en situation, hvor det skal forholde 
sig refleksivt til et fænomen eller menneskets forhold til fænomenet (Giddens 1994). 
Mennesket skal uddannes til konstant refleksion eller livslang læring, som jeg har valgt 
at benævne det. Professor i pædagogisk professionalisering Per Fibæk Laursen (1997: 
61) beskriver refleksivitet som en særlig form for refleksion, der kendetegnes ved, at 
individet reflekterer over sig selv, hvilket eksempelvis er tilfældet med logbogen. Tho-
mas Ziehe og Niklas Luhmann beskæftiger sig ligeledes med refleksivitet. Sidstnævnte 
mener, at senmoderniteten har betydet, at sociale delsystemer (skole, videnskab, rets-
væsen) bliver autonome samtidig med, at omverdenen bliver mere kompleks. Det gør, at 
systemerne begynder at reflektere over sig selv, samt hvordan de skaber sig selv. Hvis re-
fleksion sættes i relation til tidens politiske styringsrationaliteter om kvalitetsbegrebet, 
så skulle læreren og eleven sammen reflektere over undervisningen for dels, at eleven 
skulle udvikle bedre færdigheder og sociale kompetencer, men også for at fastsætte kva-
litetsmål om performance. På den vis sammenkædes selvet med skolens overordnede 
mål.  

Indførelsen af selvstyring rationaliserede subjektiveringen af eleven i bestræbelserne på 
at optimere den enkelte elevs indlæring. Subjektiveringen af eleven blev en personlig 
målrettet proces, hvor fokus var på, at eleven skulle bryde sin egen læringskode. Strate-
gien var at myndiggøre eleven til selvudvikling og selvrefleksivitet i bestræbelserne på 
at finde frem til, hvordan eleven kunne lære at lære. Til dette formål blev der benyttet 
individualiserende og selvskabende teknikker, der bearbejder selvet hos eleven ud fra 
tanker om, at eleven skulle have kendskab til sin egen læringssituation for at kunne for-
bedre den. Gennem disse teknikker formes og skabes elevens selvopfattelse, og hvordan 
eleven skal forholde sig til sig selv i læringssituationen. Disse selvteknologier rækker 
langt videre end blot til læringssituationen. 
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Intelligens er mange ting 
Undervisningen anvendte individualiserende og selvskabende teknologier i bestræbel-
serne på at udvikle selvet hos eleven. Men før undervisningen kan individualiseres og 
rationaliseres, kræves der viden om, hvordan eleven tænker netop for at kunne vurdere, 
hvordan eleven lærer. Der blev hentet inspiration i Gardners teori om de mange intel-
ligenser til, hvordan læreren kunne forstå de forskellige elevtyper, og hvordan differen-
tieret undervisning kunne gribes an.4 Ligesom Piagets læringspsykologi, så indskriver 
MI-teorien sig også i den kognitive psy-disciplin. 

Folkeskoleloven af 1993 afskaffede niveaudelingen af eleverne og indførte i stedet un-
dervisningsdifferentiering. Indførelsen af undervisningsdifferentiering markerede en 
klasserumsdeling af eleverne, og her kom MI-teorien til sin ret, da den arbejder med 
flere intelligenstyper, som læreren kan anvende i kategoriseringen af elever i forhold til, 
hvordan de lærer. Derudover eksisterede MI-teoriens inddeling af elever side om side 
med 13-skalaens inddeling af eleverne. Læreren fik med MI-teorien en ny inddelings-
teknik i undervisningen. 

Det er muligvis afskaffelsen af niveaudelingen, som dannede grundlag for den stigning 
i praksisanvisende tekster omhandlende MI-teorien. Per Fibæk Laursen, mener, at MI-
teorien tilbød en ramme til at forstå de problemer, der var i folkeskolen, og derudover 
passede dens intelligenssyn til den udelte skole (ibid. 2006: 56). Der blev i hvert fald 
publiceret en hel del praksisanvisende tekster i ”Fagbladet Folkeskolen” og andre pæda-
gogiske tidsskrifter. Min læsning af ”Fagbladet Folkeskolen” og andre af 1990ernes pub-
likationer, giver den klare fornemmelse, at MI-teorien var ganske udbredt op gennem 
årtiet. Der var tale om en praksis, der blev udbredt til ganske mange folkeskoler og fik 
indflydelse på, hvordan eleven betragtes og skabes. 

Udbredelsen af MI-teori introducerede nye inddelingspraksisser i klassen. Et eksempel 
er et udviklingsprojekt i gymnastik på Ejbyskolen i Odense, hvor eleverne blev inddelt 
efter kompetencer i faget. Gymnastikundervisningen på skolen blev kompetenceind-
delt ud fra en individuel kompetenceprofil, som lærerne udfærdigede for hver enkelt 
elev. Det betød, at eleverne dyrkede gymnastik med andre elever, der havde en lignende 
kompetenceprofil som dem selv, og det betød, at der kunne være flere års forskel mel-
lem eleverne i timen. Forsøget med projektet spredte sig til andre fag på skolen, og det 
betød, at der i samtaler med forældrene nu tages udgangspunkt i kompetencer i stedet 
for fag (Folkeskolen 1998: 43). 
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I Gentofte kommune blev MI-teorien også anvendt. Det skete i forbindelse med det 
såkaldte SKUB-projekt, som begyndte i 1998 og sluttede i 2010. SKUB var et skoleud-
viklings- og udbygningsprojekt. Mi-teorien anvendes som referenceramme til, hvordan 
eleven skulle forstås. John-Erik Bang, tidligere viceskoleleder på Ordrup Skole, giver 
følgende eksempel fra undervisningen i SKUB-projektet:

”Vi har haft temauge om læringsstile, og der kom så mange gode historier ud af den uge, at 
det var over al forventning. I 3.klasse satte de et telt op i klassen. En af erfaringerne var, at 
en pige, der i tre år ikke har kunnet sidde stille i mere end 30 sekunder af gangen, sad der i 
20 minutter første gang, hun kom ind i teltet. Lærerne troede, at hun var faldet i søvn, men 
hun sad faktisk og læste. For første gang i sin skoletid, læste hun 20 minutter i træk. Nogle 
elever skal have et rum for sig selv for at læse. Denne her pige, hun var mægtig klog, så 
klog, at hun kedede sig. Når hun blev sat til at lave noget, var hun færdig med det samme. 
Med det her telt fik hun et rum for sig selv. Sådan er der en masse små gode historier fra 
den uge. Det her med, at vi lærer forskelligt giver frygtelig meget mening for mig. I det hele 
taget er anerkendelsen af, at vi lærer forskelligt skridt nummer ét i forandringsprocessen. 
[…]I den gamle skole måtte eleverne selv finde ud af at oversætte det, som lærerne sagde. 
Hvis lærerne sendte på en kanal og eleverne modtog på en anden, var det elevens eget an-
svar at oversætte fra den ene kanal til den anden. Hvis de ikke kunne det, så var det bare 
ærgerligt for dem, så var de dumme – eller også var det ned i specialcenteret, hvor der blev 
sendt mere på samme kanal, som de ikke forstod. Nu har lærerne fået nye redskaber til at 
finde ud af, hvordan eleverne lærer. Det næste skridt bliver så at implementere det i un-
dervisningen. Jeg vil gerne understrege, at eleverne ikke får ansvar for egen læring, men får 
mulighed for at blive medinddraget. At der bliver taget udgangspunkt i, hvordan eleverne 
lærer og ikke, hvordan læreren underviser, gør en stor forskel.” (www.skub.dk, 2010). 

Citater eksemplificerer meget konkret, at MI-teorien kom konkret til udtryk i undervis-
ningen. I MI-teori foretages en neurologisk opdeling i otte intelligenser. I modsætning 
til Binet og Simons klassiske intelligensopfattelse, beskrives MI-teoriens intelligensbe-
greber ikke ud fra test og korrelationer mellem tests i en vurdering af intelligensen, men 
i stedet anvendes andre teknikker, hvori intelligens udtrykkes. Disse teknikker er rela-
tive i forhold til den omgivende kulturelle og læringsmæssige kontekst (Gardner 1993: 
7). Med andre ord anvender Gardner et udvidet intelligensbegreb, som indeholder hele 
otte intelligenser. De otte intelligenser er: 

1.  Sproglig intelligens betegner følsomheden overfor det talte og skrivende sprog, 
evnen til at lære sproget og evnen til at bruge sproget til at opnå bestemte mål. 
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2.  Logisk-matematisk betegner evnen til at analysere problemstillinger, udføre ma-
tematiske operationer og undersøge problemer ud fra en logisk-videnskabelig 
tilgang.

3.  Rummelig intelligens betegner evnen til at godkende og manipulere mønstrene i 
rummet. 

4.  Musisk intelligens betegner evnen i udførslen, kompositionen og anerkendelsen 
af musik

5.  Kropslig-kinæstetisk intelligens betegner (den potentielle) evne til at bruge krop-
pen eller dele deraf i løsningen af opgaver eller udførslen af et produkt.

6.  Interpersonel intelligens betegner en persons evne til at forstå informationer, 
motivationer eller begær hos andre mennesker og samtidigt arbejde effektivt 
sammen med andre. 

7.  Intrapersonel intelligens betegner evnen til at forstå sig selv. 
8.  Naturalistisk intelligens betegner evnen til at genkende og skelne mellem for-

skellige arter indenfor dyre- og planteriget i det omgivende miljø (Gardner 1999: 
41ff). 

Den på én gang objektiverende og individualiserende inddeling er en måde at discipli-
nere eleven til, hvordan eleven lære bedst muligt. Der er ingen videnskabelig grund til, 
at han opererer med otte intelligenser (ibid.: 47). MI-teorien er en direkte kritik af Binet 
og Simons velkendte intelligensopdeling, hvor der kun eksisterer én intelligenstype. Bi-
net og Simons intelligensbegreb passer ikke til en tid, hvor eleverne skal uddannes til 
livslang læring. Det gør MI-teorien. Den rubricerer elevernes intelligenser og sikrer, at 
eleven får kendskab til sin intelligenstype. 

Viden i kognitiv sammenhæng tager udgangspunkt i den elev, der arbejdes med. Det 
sker ved at tage udgangspunkt i den måde, eleven tænker, oplever, føler og handler. Til 
dette formål har Gardner udfærdiget sine forskellige intelligenser som en hjælp til at 
møde eleven der, hvor han eller hun er. Den form for viden medtager som sagt ikke 
sociale eller kulturelle vaner, som det er tilfældet med Bourdieus habitusteori. Habitu-
steorien udtrykker vores automatiserede vaner forstået som et resultat af ikke refleksiv 
læring. Habitusbegrebet betegner en slags ubevidst social vane, som er inkorporeret i 
kroppen. En elevs habitus er en socialhistorisk konstruktion, som er betinget af relatio-
nen mellem elevens sociale løbebane og den position, eleven har i klassen (Bourdieu 
& Wacquant 1996:112). Elevens sociale eller kulturelle løbebane medtages ikke i fast-
læggelsen af elevens intelligens, hvilket er en kontrast til sidste subjektiveringsstrategis 
intelligensforståelse. 
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Hvis der ’graves et spadestik dybere’ i forhold til de sidste subjektiveringsstrategier, 
træder forskellene tydeligt frem. I den foregående strategi var det elevernes intelli-
gens, som blev testet. Formålet var at finde frem til elevens intelligensalder, og om den 
matchede elevens biologiske alder. Intelligens var noget medfødt og noget, som kunne 
testes skriftligt. I den seneste strategi var intelligens et samspil mellem individ og kol-
lektiv forstået sådan, at hvis fagligt dygtige blev sat i gruppe med fagligt svage elever, 
så ville det have en afsmittende effekt på sidstnævnte, og det faglige niveau ville derfor 
blive hævet. I anvendelsen af MI-teorien handler det ikke om at undersøge, hvor intel-
ligent eleven er men snarere, hvordan eleven er intelligent og anvende denne viden til 
at tilrettelægge undervisningen efter den enkelte elevs behov ifølge MI-teorien. Set fra 
min magttilgang er MI-teorien dog mere vidtrækkende end Piagets kognitive teori. MI-
teorien kategoriserer eleverne ud fra intelligens, og denne kategorisering dannede i en 
del tilfælde baggrund for undervisningen. Inddelingen af elever i intelligenstyper kunne 
være udslagsgivende i, hvilken undervisning den enkelte elev modtog. Sat på spidsen 
så følger MI-teorien med helt ind i klasselokalet og blev dermed meget nærværende i 
lærerens pædagogiske valg. 

I den sidste subjektiveringsstrategi var Piaget en af de teoretikere, der blev hentet inspi-
ration fra, og sammenlignes han med Gardner, er forskellen tydlig på to punkter. Det 
første punkt er teoriens intention. Piaget’s intention er på det erkendelsesteoretiske ni-
veau og i mindre grad på det pædagogiske og udviklingspsykologiske niveau (Vejleskov 
1999: 35). Hvorimod Gardner fokuserer på sammenhængen mellem elevens potentiale 
og skolens undervisning (Gardner 1993). MI-teorien er et deskriptivt intelligensskema, 
som danner grundlag for pædagogiske beslutninger om den enkelte elev. På den vis 
bliver MI-teorien individualiserende og objektiverende indgriben, hvilket påvirker stort 
set alle praksisser i skolen – lige fra undervisning til indretning af klasselokalet og sko-
len (se senere i kapitlet). Intentionen for Gardner er at udfordre den traditionelle intel-
ligenstestning, som lægger vægt på én eneste form for intelligens; nemlig den logiske. 
Den forestilling gør Gardner op med. Det andet punkt henviser til behandlingen af 
intelligensbegrebet. Piaget bygger sin teori op i aldersrelaterede faser, hvor intelligens 
udvikles i spring fra en fase til den næste. For eksempel udvikler en ca. 7-årig elev den 
konkret-operationelle intelligens. Det betyder hos Piagets læringspsykologi, at barnets 
intelligens udvikles proportionalt med barnets alder. Hvorimod hos Gardner udvikler 
barnets intelligens sig ikke, men derimod fastholdes eleven i en bestemt forestilling om 
sig selv og sin læring. 
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Opsummering af praksisser 
De to praksisser fokuserer på selvet. Læring lægger op til selvstyring qua selvtek-
nologier såsom logbog, hvor eleven kan følge sin egen læringsudvikling. Miljøet og  
omgivelserne spillede ikke længere den samme rolle i undervisningssituationen. Ele-
ven var ikke længere et barn, men elev og skulle samtidig være fleksibel og omstil-
lingsparat. Det disharmonerer med den anden praksis MI-teori. MI-teorien rubricerer 
netop eleverne i diverse intelligenser, hvilket ikke kan betegnes som fleksibelt, men 
som objektiverende og individualiserende. Med MI-teorien ’flyttede’ inddelingen af 
eleverne helt ind i klasselokalet. Undervisningen blev struktureret efter, hvilken intel-
ligenstype den enkelte elev tilhørte. Psy-teknologier fik stor indflydelse på subjektive-
ringen af eleven.
 
Efter analysen af læring og multiple intelligenser samt deres indflydelse på subjektive-
ringen af eleven, vendes blikket nu mod fagene, relationen mellem lærer og elev samt 
skolearkitekturen for at indkredse subjektiveringsstrategien. 

Computeren understøtter selvudviklingen 
I foregående subjektiveringsstrategi blev fagene underlagt myndiggørelsen af eleven, 
som så skulle ud og forandre samfundet. I denne strategi bliver fagene underlagt myn-
diggørelsen af selvet. Eleven skulle som nævnt uddannes til at lære gennem hele livet. 
Ligesom i sidste subjektiveringsstrategi anvendes stoffet ikke i samme udstrækning som 
tidligere til at subjektivere eleven. Eleven skulle nu være med til at subjektivere sig selv, 
og i denne proces underordnes stoffet elevens selvudvikling. Som tidligere nævnt blev 
undervisningsdifferentiering et didaktisk princip i fagbeskrivelserne. Der er tre fakto-
rer, der gør sig gældende i fagene: Dels gør computeren sit indtog, og der etableres ud-
dannelses-, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering, dels afskaffes klassens time. 

En begivenhed, som understøtter hele selvudviklingsprojektet, er anvendelsen af com-
puteren, som langsomt bliver en del af undervisningen.5 Forskellen mellem AV-udstyr 
som tv, video, overhead-projektor og båndoptager og computer er relativ stor. AV-
udstyr samlede klassen/holdet/gruppen: Klassen så tv eller lyttede til båndoptageren, 
hvorimod computeren er mere individualiserende i sin anvendelsesform: Hver elev sid-
der foran sin egen skærm, nogle gange samles en lille gruppe af elever om skærmen. På 
den vis understøtter computeren den individualiserede og differentierede læring, da 
computeren skaber mulighed for, at hver elev kan arbejde i sit eget tempo. Dette bakkes 
op af den såkaldte ’Dybkjærrapport’ fra 1994: 
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”IT giver det enkelte barn mulighed for at arbejde med faglige problemstillinger i eget 
tempo og med den sværhedsgrad, som passer barnet. Herved vil der kunne frigøres lærer-
kræfter, som mere effektivt støtter elever, der har behov herfor. Læreren vil i højere grad 
kunne overgå i en konsulentrolle som rådgiver og støtte for den enkelte elev ud fra dennes 
præmisser[…]” (Forskningsministeriet 1994: 58). 

Dermed understøtter ’Dybkjærrapporten’ principperne om, at hver elev har sit eget 
læringstempo, og computerens indtog i fagene redefinerer undervisningen, som ikke 
nødvendigvis er en klassedisciplin eller gruppedisciplin, men også en meget individuel 
disciplin. Computeren er et godt redskab i undervisningsdifferentieringen (Folkeskolen 
1995: 43; 1998: 21; 1999: 43). 

Computerens indtog betyder, at undervisningsmiddelbegrebet udvides til at omfatte 
computer og en mangfoldighed af softwaremuligheder, som omdefinerer fagene. Det 
udvidede undervisningsmiddelbegreb minder om undervisningsmiddelsituationen 
for ca. 100 år siden. Dengang fik undervisningen tilføjet anskuelsesbilleder og iagt-
tagelsestavler. Ligesom computeren fandt anskuelsesbilleder også vej til de fleste fag i 
skolen (Grinder-Hansen 1999: 7f). Computeren blev en benyttet undervisningsmid-
delteknik og fik indflydelse på både fagene og understøttede undervisningsdifferen-
tiering. 

Derudover understreges tendensen om, at eleven fra 3. klasse skulle arbejde med sin 
egen læring også ved, at det blev lovpligtigt, at eleven skulle arbejde med sine stærke 
og svage sider samt skrive fremtidsønsker (LBK nr. 501, 2000). Eleven skulle sammen 
med en erhvervsvejleder udfylde en uddannelsesbog, og udgangspunktet var elevens 
fremtidsdrømme. Ved at bringe tiden efter skolen ind i læringssituationen skabes en 
relation mellem elevens indsats nu, og eleven i fremtiden (eleven på arbejdsmarkedet). 
Denne relation minder om den, der blev skabt med logbogen, og ligesom med logbogen 
tilskyndes eleven til at tænke over sine handlinger i læringssituationen. Der er således 
tale om selvstyring i relation til fremtiden; selvstyring i form af selvbiografisk teknik 
som eleven skulle tage på sig og skabe sig selv i frihedens navn. 

En tredje faktor, som fortæller om udviklingen i fagene fra 1970erne og op til årtusin-
deskiftet, er prioriteringen af elevernes demokratiske udfoldelse. Ændringen i hvilke 
fag der prioriteres kom blandt andet til udtryk med folkeskoleloven af 1993, hvor klas-
sens time fratages sin status som obligatorisk fag.6 Faget blev indført for at myndiggøre 
eleven til selv at løse konflikter i klassen. I nærværende strategi skal eleven ikke længere 

PHD C.Drejer nr71-2012.indd   251 22/10/12   13.59



252 Claus Drejer:  Elev og magt

myndiggøres til at løse samfundskonflikter men til livslang læring, og i det lys er klas-
sens time blevet mindre vigtigt.

Fagene omdefineres og gentænkes i bestræbelserne på at mynddiggøre eleven til livs-
lang læring. I det følgende diskuteres ’Dansk’, samfundsfag og ’historie’. 

’Dansk’ - et selvudviklingsfag 
I 1970erne var ’dansk’ et redskab til eleven, som kunne bruge det i kampen for et andet 
samfund, og der kom nye undervisningsteknikker såsom problemorienteret projektar-
bejde. I vejledningen fra 1976 skulle eleven styrke muligheden for at indgå i et sprogligt 
fællesskab for at blive myndiggjort til at vurdere, tage stilling samt handle (Undervis-
ningsministeriet 1976: 9). Myndiggørelse var en del af faget i 1970erne, hvor det hand-
lede om, at eleven skulle forandre samfundet. ’Dansk’ i 1930erne var bundet op på kor-
rekt anvendelse af sproget. Eleven skulle udtrykke sig med klarhed og sikkerhed i både 
skrift og tale. Der var tale om disciplinering til korrekt anvendelse af sproget. Forskellen 
mellem de to strategier var, at i den ene blev objektive kriterier anvendt, og i den anden 
blev ’dansk’ anvendt til at myndiggøre eleven. 

I denne strategi forsætter ’dansk’ med at være et individuelt fag. Det vil sige, at det lige 
som i sidste strategi ikke er de objektive kriterier såsom korrekthed og rigtighed, der er 
i fokus. Faget fulgte et selvudviklingsspor, som var funderet i undervisningsdifferentie-
ring om, at eleverne er forskellige. I ”Formål & centrale kundskabs- & færdighedsområ-
der”, står følgende:

”Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en 
kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk 
forståelse.” (Undervisningsministeriet 1994: 13). 

Sprog er både et fælles og et indre anliggende. ’Dansk’ skulle ikke anvendes til udvikling 
af fællesskab. Selvet var blevet en lige så stor del af ’dansk’, som fællesskabet. Sproget 
kunne også udvikles i selvet og være en del af elevens selvudvikling. Det øgede fokus på 
den enkelte elev hjælpes på vej af den øgede interesse for elevens læsefærdigheder på 
baggrund af de mange læseundersøgelser (Folkeskolen 1998: 10).  
 
Bindingen til ’dansk’ i foregående subjektiveringsstrategi går gennem begrebet ople-
velse, som også går igen i beskrivelsen af faget. Oplevelse er et centralt formål for faget, 
men også i arbejdet med litteratur, står der: ”omfatter både oplevelse som færdigheder i 
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fortolkning, vurdering og perspektivering […]” (Undervisningsministeriet 1994: 14). I 
1970erne skulle faget også være et udtryks- og oplevelsesfag. Der er altså et slægtskab 
mellem ’dansk’ i 1970erne og ’dansk’ i 1990erne. Det nye er dog den klare betoning af 
selvet, som skulle dannes og udvikles gennem faget. Selvet skulle dog ikke udvikles til at 
forandre samfundet, mens oplevelse i denne strategi blev mere personligt.

Afskaffelsen af niveaudelingen med folkeskoleloven af 1993 går igen i beskrivelsen af 
’dansk’, som lægger op til differentiering i undervisningen. Ligesom tilfældet var i sidste 
strategi, så er der heller ikke tale om en objektiv fagforståelse i nærværende strategi. Der 
er snarere tale om en individualisering af faglighedsforståelsen i og med, at forståelsen 
af faget gik igennem den enkelte elevs aktivitet i bestæbelserne på at udvikle en indivi-
duel og kulturel identitet. Faget var et selvudviklingsprojekt eller selvets udviklingspro-
jekt. Eleven udviklede sine færdigheder og kundskaber gennem aktiviteter, som pas-
sede til eleven. Det afspejles også i den litteratur, der kommer i disse år, som var meget 
differentieret (Folkeskolen 1995: 11). Differentieret er også de faglige aktiviteter, der 
kunne indgå i faget. Både leg, eksperimenter, drama og sanglege indgik som teknikker i 
undervisningen. Eleverne kunne, som MI-teorien har vist, have forskellige intelligenser, 
og på den baggrund skulle der være en bred palet af aktivitetstemaer i bestræbelserne 
på, at eleven kunne udvikle sig selv (Undervisningsministeriet 1995: 13ff). 

Samfundsfag – fra konfliktorientering til selvværdier
Samfundsfag skulle stadig være problemorienteret undervisning, men der er sket nogle 
ændringer siden sidste strategi. Dengang skulle eleven myndiggøres til aktiv deltagelse 
i demokratiet samt til forandring af samfundet ud fra en mere ligelig magtfordeling 
de forskellige social klasser i mellem. Samfundsfag havde dengang en central plads i 
fagrækken, og eleven skulle have indsigt i baggrunden for samfundskonflikter samt for-
søge at løse dem. Hvorimod eleven i 1990erne skal lære at iagttage, vurdere og analysere 
samfundsmæssige problemstillinger. Der er sket et skift i samfundsfag fra at være et 
holdnings- og handlingsfag til et fag, hvor der tages et større hensyn til den enkelte elev, 
hvilket bemærkes med formålsbeskrivelsen:

”[…] er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt 
perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund.” (ibid. 1994: 29).

I vejledningen fra 1977 var udviklingen af interesse for samfundsmæssige forhold en 
del af faget, men det er det ikke længere. Ordet interesse er gledet ud og blevet erstat-
tet af ansvarlighed. I vejledningen fra 1994 er vægten lagt på udvikling af elevens ”an-
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svarlighed for løsningen af fælles opgaver” (ibid.). Faget er ikke længere en indgang til 
forståelse af potentielle samfundskonflikter. Der blev i 1990erne lagt lige så meget vægt 
på handlings- og forandringselementet som i 1970erne. Vægten skulle i stedet lægges 
på elevens person i relation til aktiv deltagelse i samfundet. Eleven skulle som individ 
deltage aktivt i samfundsudviklingen, hvorimod eleven før skulle deltage aktivt i løs-
ningen af samfundskonflikter. Det konstateres for eksempel med formålsbeskrivelsen 
stk. 3, hvor der står:

 ”Undervisningen skal bidrage til, at eleverne på baggrund af et personligt tilegnet værdi-
grundlag deltager aktivt i samfundsudviklingen.” (ibid.). 

Samfundsfag skulle ikke længere tildele eleven et værdigrundlag ud fra samfundsfor-
andrende undervisningsteknikker, som det var tilfældet i 1970erne. I 1990erne skulle 
eleven selv tilegne sig værdier. Værdierne var ikke længere et fælles anliggende, men 
skulle knyttes til personen, til selvet. Hermed indskrives elevernes forskellige holdnin-
ger i formålsbeskrivelsen, og når værdier er personlige, nedtones konfliktaspektet. 

Faget er underlagt selvet, hvilket trak det væk fra sidste subjektiveringsstrategi hold-
nings- og handlingsorienterede formål og over mod et deskriptivt formål. Selv om sam-
fundsfag ikke er lige så fokuseret på at udvikle selvet hos eleven, som det var tilfældet 
i ’dansk’, så viser fagets formål alligevel et retningsskift, hvor det ikke længere indgår at 
myndiggøre eleven til at tage aktiv del i løsningen af samfundskonflikter. 

’Historie’ – fra forandring til det personlige 
Oplevelse og forandring var nøgleord i ’historie’ i 1970erne. Eleverne skulle ud af 
klasselokalet og prøve på egen krop, hvad det vil sige at leve, som mennesket gjorde 
i 1800-tallet, og de skulle havde kendskab til forskellige fortællinger fra fortiden for at 
vurdere, hvilke dele af samfundet og kulturlivet der skulle videreføres, og hvilke dele der 
skulle forandres. I formålet for ’historie’ står følgende: 

”Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og iden-
titet og øge deres lyst og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Det sker 
ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende” 
(ibid.: 25). 

Forandringsaspektet er gledet ud af fagets formål. I sidste subjektiveringsstrategi skulle 
historisk viden bruges til at vurdere, hvad der skulle bestå, og hvad der skulle forandres. 
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I 1990erne skulle den historiske viden anvendes til at give eleven indsigt i forholdet 
mellem fortid, nutid og fremtid, og denne viden skulle udvikle elevens ”[…] forståelse 
af og holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskers samspil med naturen.” (ibid.). 

De historiske emner og temaer, som eleven skulle undervises i, skulle sættes i forhold til 
elevens ”livsforståelse og virkelighedsopfattelse.” (ibid. 1995: 40). I en klasse med mange 
elever kunne der være flere forskellige opfattelser af virkeligheden, hvilket stiller krav om 
undervisningsdifferentiering til hver enkelt elevs livsforståelse og virkelighedsopfattelse. 
Det giver faget en personlig dimension, hvor eleven hele tiden skulle arbejde med faget 
og med sig selv samtidig, da eleven skulle sætte den historiske viden i relation til sig selv. 

I forhold til fagene kommer livslang læring mest til udtryk i ’dansk’. Det fremgår også af 
diskussionen, at forståelsen af fagene er beslægtet med sidste strategis forståelse. 

Den fortolkende selvrelation 
Mantraet om livslang læring ændrede relationen mellem lærer og elev og redefinerede 
lærerens arbejde. Det som definerede lærerens arbejde i 1990erne var dels undervis-
ningsdifferentiering, MI-teori, computer og supervision. Lærerens arbejde fokuserede 
på andre elementer end i 1970erne, og nu skulle læreren tilskynde eleven til livslang 
læring og tilrettelægge undervisningen for hver enkelt elev, så eleven selv kunne arbejde 
videre. Selvteknologier blev en essentiel del af relationen. 

Lige som sidste strategi var læreren ikke bærer af den ophøjede og endegyldige sand-
hed, men læreren var heller ikke ligeværdig som i 1970erne. Selv om den anti-autoritæ-
re linje fra 1970erne forsættes, så har læreren status af at være fortolker af elevens selv. 
Det giver læreren en form for bekendelsesmagt overfor eleven, hvor læreren indhenter 
den ’sande viden’ om eleven og fortolker den for eleven. Målet var, at læreren skulle 
lede eleven til frelse, som i 1990erne var livslang læring, så eleven kunne arbejde på et 
omskifteligt arbejdsmarked. Howard Gardner beskriver selv lærerens arbejde ved, at 
”Læreren skal i overført betydning have hele værket i baghovedet og samtidig fokusere på 
bestemte passager og bestemte musikere.” (Folkeskolen 1999: 33). Læreren skulle både 
rumme hele klassen og den enkelte elev. 

Undervisningen tog som bekendt udgangspunkt i den enkelte elevs færdigheder og al-
mene behov, så alle elever kunne arbejde frem mod deres personlige målniveau (ibid. 
1992: 6). Med computerens indtog i undervisningen fik læreren et undervisningsmid-
del, som kunne differentiere undervisningen (ibid. 1995: 43). Men computeren for-
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andrede også lærerens arbejde. Læreren kan som bekendt ikke være til stede ved 10 
computere samtidig, hvilket stillede krav til den enkelte elev om selv at løse eventuelle 
problemer (ibid. 1998: 40). Mel Levine fortæller i ”Fagbladet Folkeskolen”, at eleven skal 
opfattes som en patient, der skal have sin helt individuelle behandling for at blive rask: 

”En lærer kan ikke bare hælde information ud og så tro at alle kan forstå, hvad der bliver 
sagt […]. Det svarer jo til, at alle patienter, der kommer ind på et hospital, får den samme 
medicin.” (ibid.1998: 15). 

Hvis citatet overføres på relationen mellem lærer og elev, skulle eleven betragtes som en 
patient. En patient skal først diagnosticeres for at finde frem til årsagerne til sygdom-
men. Derefter skal den korrekte behandling stilles. Det er lidt samme scenarium, som 
udspiller sig med eleven, dog med den vigtige forskel, at eleven er med til at diagnosti-
cere og behandle sig selv for bedre at kunne lære. Læreren skulle finde frem til, hvilken 
’medicin der skulle doceres’. Det var lærerens opgave at indplacere eleven i MI-skemaet 
for at optimere elevens udbytte af undervisningen. Nedenstående figur viser relationen 
mellem lærer og elev i 1990erne. 

Figur 8: Den fortolkende selvrelation 

Figuren viser, at eleven er blevet vigtigere end læreren. Anvendelsen af selvteknologier 
som logbog, elevkontrakter, evaluering gjorde, at relationen mellem lærer og elev var 
funderet i en bekendende og dialogisk kultur. Selvteknologierne anvendes for, at eleven 
kunne lære mere om sig selv i læringssituationen, men derudover var selvteknologierne 
også kommunikationsredskaber mellem lærer og elev. Selvteknologierne var en måde, 
hvorpå læreren fik en bestemt viden om eleven: En viden som fokuserede om elevens 
indre. På den måde styrede selvteknologierne også, hvad eleven og læreren talte på. Det 
konstateres eksempelvis med evalueringens status i Folkeskoleloven af 1993, hvor den 
danner grundlag for vejledning og undervisning af eleven (§13 i Lov nr. 509, 1993). 
Disse selvteknologier var ekstra redskaber, som både lærer og elev benyttede i deres 
kommunikation. Selvteknologier forandrede lærerens arbejde i undervisningen over 
mod et kognitivt og coachende arbejde. Læreren skulle reflektere over den enkelte i 

Elev L
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forhold til læring. Hvor det centrale forhold i sidste strategi var mellem eleverne, så er 
selvet centralt i nærværende strategi. Dog besad læreren en central funktion i og med, 
at det var læreren, som fortolkede selvet for eleven. 

Læreren skulle altså både undersøge eleven og fortolke på det, eleven sagde eller gjorde. 
Der var ligeledes et element af lydighed i relationen, da eleven skulle adlyde lærerens 
fortolkning af sin ’indre sandhed’ via selvteknologier for at kunne udvise den rigtige 
faglighed. Og det var vigtigt, at eleven fik indsigt i sin egen ’indre sandhed’ for at kunne 
lære gennem hele livet. 
 
Tidligere var overførelsen af færdigheder og kundskaber mellem lærer og elev central i 
relationen. Men i en tid, der var præget af globalisering, nye kommunikationsformer og 
større fleksibilitet, kan viden hentes overalt, og det betød, at eleven kunne hente faglig 
viden andre steder fra end hos læreren. Læreren og skolen har ikke længere vidensmo-
nopol, som seminarieadjunkt Preben Olund Kirkegård (1997: 66), konkluderer. Den 
faglige universelle viden får konkurrence af en viden om selvet – om eleven. Læreren 
var ikke længere en faglighedsautoritet. Den viden der ligger i et fag, var ikke lige så 
vigtig som tidligere. Derimod var viden om, hvordan den enkelte elev lærer, blevet en 
betydelig del af relationen.  

Fra undervisning til læring betragtes som en transformation, og det smitter af på relati-
onen mellem lærer og elev (Scavenius 1997: 71). Relationen mellem lærer og elev fulgte 
det spor, som blev udlagt i sidste subjektiveringsstrategi dog med den forskel, at læreren 
nu er i baggrunden for at give eleven plads til arbejde med selvet. Der er tale om selv-
subjektivering, hvor læreren coacher eleven, og det er eleven som selv skal på ’banen’ for 
at være med til at bryde sin læringskode. Der abonneres på selvet som en forklarings-
skabelon til, hvordan undervisningen skal foregå i bestræbelserne på at skabe elever, 
som kan fungere i senmoderniteten eller videnssamfundet, som det også bliver kaldt. 

Lærer overvåger lærer 
Læreren skulle også lære at reflektere over egen praksis, og for at hjælpe læreren med 
det etableres supervision. Supervision skabte synlighed over lærerens undervisning, og 
hvordan læreren tilfredsstillede de forskellige intelligenstyper i klassen. Det såkaldte 
’Togo-chok’ skulle ikke gentage sig. I løbet af 1990erne kom nye samarbejdsteknikker i 
anvendelse: Kollegavejledning, supervision, lærerteams og evaluering. Disse nye teknik-
ker har det til fælles, at de er observationsbaserede og har til formål, at den enkelte lærer 
udvikler løsningsstrategier i forhold til en bedre undervisning (Folkeskolen 1995: 23). 
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Supervision blev integreret i lærerens arbejde op gennem 1990erne, og det gjorde op 
med ensomhedspædagogikken eller singlepersonskulturen, som lærerens arbejde ofte 
blev omtalt (ibid. 1998: 38), og som henviser til, at læreren som underviste klassen ale-
ne. Lærerens arbejde var på den baggrund ’usynligt’ for omverdenen, og mange lærere 
følte, at de var alene med problemerne i klassen (ibid. 1995: 3). Lærerens arbejde blev 
synliggjort, og det stillede krav til lærerens fleksibilitet. Læreren skulle være i stand til 
at lytte til råd fra kollegaer og indarbejde rådene i undervisningen. Krav om synlighed 
var blevet et mantra i forbindelse med, at folkeskolen blev styret på nye måder. 

Læreren skulle være mere synlig, og supervision hjalp læreren med at sætte ord på 
undervisningen og problemerne i klassen (ibid. 1998: 37). Selvom cand. pæd. psych. 
Bjarne Christiansen siger, at kollegavejledning og supervision ikke er en trussel men 
et tilbud (ibid. 1995: 23), så er supervision ifølge Richard Sennet et ikke-hierarkisk 
magtforhold mellem lærere. Den amerikanske sociolog Richard Sennett har arbejdet 
en del med teamorganisering, og hans resultater peger på, at presset fra lærerkollegaer 
træder i stedet for pres fra ledelsen, da formålet med supervision, og til dels også lærer-
teams netop er at kommentere og kontrollere hinandens undervisning (Sennett 1999: 
125). Det er en form for magtudøvelse uden autoritet (ibid.: 126f). Altså en form for 
magtudøvelse, der ikke er hierarkisk funderet. Denne anti-hierarkiske magtudøvelse 
skulle sikre, at læreren opdagede eventuelle problemer i klassen eller med undervisnin-
gen, samt at disse problemer blev diskuteret og eventuelt rettet. Princippet om livslang 
læring stoppede ikke kun hos eleven. Lærerne skulle kontinuerligt lære om deres egen 
undervisning, og hvordan de kunne optimere den for at blive bedre til at undervise og 
coache eleverne til, hvordan de skulle lære. Derved blev lærerne selv en del af strategien 
om livslang læring. 

Supervision kom i en tid, hvor der skulle skabes gennemsigtighed af lærerens arbejde. 
Skolen skulle gøres synlig, hvilket styringsteknikker som performance indikatorer, 
evalueringer og benchmarking er eksempler på. Styringen af skolen hvilede på re-
sultat og sammenlignelighed. Hvis resultatet viste sig ikke at opfylde bestemte mål, 
skulle læreren udvise fleksibilitet og ændre undervisningen. Supervision bygger på 
forholdet mellem individ og kontekst. Deri er indlejret en konstruktivistisk virkelig-
hedsopfattelse om, at der eksisterer forskellige virkelighedsforståelser af den samme 
situation. Her gælder det, at læreren skal opnå større forståelse af sin undervisning 
gennem samtaler med kollegaer. Der sker en vekselsvirkningsproces med omgivel-
serne (supervisanten). 
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Relationen mellem lærer og elev følger sporet fra 1970erne. Det vil sige, at læreren sta-
dig skulle være tilbagetrukket, men i denne strategi lå der andre overvejelser til grund 
for lærerens tilbagetrukne position. Selvet hos eleven kom i centrum af relationen, da 
eleven skulle uddannes til livslang læring. Elevkontrakter blev tilføjet relationen som en 
disciplinerende foranstaltning i bestræbelserne på at sikre, at eleven blev myndiggjort 
til at tage del i sit eget projekt. 

Læringsskolen 
Arkitekt Gøsta Knudsen skriver, at skolerne fra 1900-tallets begyndelse er lukkede, og 
skolerne fra 1960erne er slidte og har store mangler. Forskningen i skolebyggeri er gået 
stå, og siden 1980erne er der ikke foretaget nævneværdige eksperimenter med skole-
byggeriets udformning. (Knudsen 1998: 32). Men Folkeskoleloven af 1993 stillede store 
krav til de fysiske rammer, og der kom derfor stigende fokus på forholdet mellem ar-
kitektur og læring, og hvordan skolens rum skulle indrettes for at tilgodese hver enkelt 
elevs læring. 

Rummet var blevet en vigtig faktor i hver enkelt elevs læring. Eleverne lærer forskel-
ligt, og det stiller forskellige krav til rummenes arkitektur og indretning. I ”Fagbladet 
Folkeskolen” beskrives en antologi, som fokuserer på elevens læring og skolens rum. 
Den hedder ”Skolen – et fysisk landskab – et mentalt rum”, og er redigeret af Inge Mette 
Kirkeby (Folkeskolen 1998: 1/2). I antologien kommer Lektor Ole Thyssen med et bud 
til fremtidens skole. Han mener, at skolen skal være ”arkitektonisk ubestemt” (Thyssen 
1998: 19). Skolen skal ikke have en fast form, men skal være fleksibelt og skal kunne 
rumme både gruppearbejde og individuelt arbejde. Tendensen fra sidste subjektive-
ringsstrategis arkitektur og indretningen af skolen forstærkes. 

Fagene er ikke i centrum – det er eleven, og det smitter af på vanetænkningen omkring 
indretning. Indretningen med lange gange og flere hjemmeklasser på rad og række. 
Der stilles ligeledes spørgsmål ved faglokalernes eksistensberettigelse. Skolen skal ind- 
rettes på en måde, som modsvarer den type job, som eleverne kunne tænkes at komme 
ud til senere i livet (Rathmann & Hundebøll 1998: 74). Denne tendens rakte ud over 
folkeskolen. Både gymnasier og VUC-bygninger blev også gentænkt ud fra samme 
principper (Undervisningsministeriet et. al. 1998a). Redefineringen af skolens rum var 
ikke kun en dansk tendens. I en OECD-rapport ”Redefining the Place to Learn” fra 1995, 
beskrives 21 bygninger i 14 lande, og her optræder de samme indretningsteknikker, 
som kendetegnede udviklingen herhjemme. 
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MI-teorien integrereres i indretningen af skolens rum 
SKUB-projektet i Gentofte kommune var et ’state-of-the-art’ projekt, som er et unikt 
eksempel på 1990erne. SKUB-projektet udviklede læringsmiljøer, som tilfredsstillede 
forskellige elev- og læringstyper, og projektet involverede både skoler, fritidsordninger 
og tandlægeklinikker. Projektet lagde op til, at læring kan foregå på mange forskellige 
måder. På SKUB-projektets hjemmeside fremgår det, at projektets formål var at:

•	 alle	børn	skal	lære	mere
•	 de	skal	lære	at	lære
•	 de	skal	lære	hvordan	de	hver	især	lærer	bedst	(www.skub.dk1,	2010).	

De tre punkter er som taget ud af beskrivelsen af de to ovenover beskrevne praksisser. 
Fokus er på den enkelte elev samt på, hvordan han/hun lærer. 

Foregående subjektiveringsstrategis opgør med klasselokalet som læringens midtpunkt 
udfordres igen. Fokus er på den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Nedenstående 
tegning viser, at arealerne mellem klasserne blev udnyttet til læring. Der var arrangeret 
forskellige kroge, hvor eleverne kunne ligge ned og læse, eller de kunne sidde op og 
læse, eller de kunne læse i et afskærmet rum for sig selv eller sammen med en anden. 
Skolens arealer blev indrettet ud fra den enkelte elevs egen læringsstil. Klasselokalet 
udfordres som læringsrum ved, at læring kunne foregå overalt takket være computeren 
og internettet. Computeren og internet ophæver forbindelsen mellem sted og læring, 
og det betød, at læring og klasselokale kunne adskilles. Nedenstående illustration af 
Maglegårdsskolen i Gentofte viser, at skolen er indrettet efter forskellige læringsstile. 
Klasselokale som begreb erstattes af ’hjemsteder’.

Tegning 4: Indretning af skole i SKUB-projektet 

 

(http://www.skub.dk2, 2010).
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At der tages hensyn til den enkelte elevs læringsstil, bemærkes på nedenstående foto-
grafi. Her kan eleven også ligge ned og læse, hvis der er behov for det. 

Fotografi 10: Klasselokale på Maglegårdsskolen
 

(Drejer 2011i: Klasselokale på Maglegårdsskolen). 

Fotografiet viser, at kroppen kunne integreres i læringssituationen. Der var lagt madras-
ser, så eleven kunne vælge at ligge ned og læse eller skrive. Klasselokalet og skolen ind-
rettes til forskellige læringssituationer og dermed forskellige intelligenser. Indretningen 
af skolen fik et kognitivt præg forstået således, at skolen blev indrettet til mange forskel-
lige typer adfærd i selve læringssituationen. 

Det vigtige her er, at MI-teorien blev både anvendt i det ’gamle klasselokale’ og på gang-
arealerne. Gangarealerne er ellers kendt som et areal, hvor eleverne kan stå og tale mel-
lem timerne. Det var skolens sociale rum. De blev forvandlet til læringsrum. I bestræ-
belserne på at myndiggøre eleven til livslang læring, skulle eleven gives en fornemmelse 
af, at læring kan finde sted hvor som helst og når som helst. 
 
Set ud fra afhandlingens magttilgang så er det interessant, at der udfærdiges steder i 
skolen, som tiltaler en type af elever mere end andre. Rummet var ikke kun til socialt 
samvær men ligeså meget til læring. Arealerne mellem det, som førhen hed klasselokale 
var ikke kun til snak og sjov men også til læring. Hvis ovenstående tegning genkaldes 
på nethinden, så virker indretningen differentierende, hvor en type af elever hører til 
i ét område, mens en anden type af elever hører til i et andet område. På den vis blev 
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eleverne individualiseret gennem indretningen af arealerne i skolen. Synliggørelsen af 
de forskellige læringsstile i indretningen stiller krav til eleven om, at han/hun selv kan 
læse og lære – også i frikvarteret. Indretningen er både individualiserende og tilskynder 
samtidig, at hver elev kan dyrke selvet og sin egen måde at lære på. 

Livslang læringsstrategi 
Eleven skulle blive ved med at lære – også efter folkeskolen. Eleven skulle myndiggøres 
til livslang læring. Læring foregår ikke kun i klasselokalet eller på skolen men kan foregå 
alle steder, og derfor skulle eleven myndiggøres til at nedbryde gammel viden og vaner 
og lære på ny. 

Relationen mellem globalisering og individualitet tematiserede relationen mellem ma-
kroniveuaet og mikroniveauet. Relationen mellem Danmarks økonomiske performan-
ce og den enkelte elev blev i disse år tættere forbundet. Makroøkonomiske styringstek-
nikker som finanspolitik og skattepolitik var ikke længere tidssvarende. Mikropolitik 
eller selvets politik, som jeg har valgt at kalde det, vandt frem i styringen af folkeskolen. 
Det kom til udtryk hos den enkelte elev gennem myndiggørelse til at transformere sel-
vet, så eleven kunne deltage i globaliseringen og arbejdsmarkedet. Samfundet var under 
forandring, økonomien forandres, traditioner nedbrydes og styringen af folkeskolen 
forandres ligeledes. Eleven skulle tilpasses denne omskiftelige virkelighed. Derfor var 
fokus rettet mod konstruktionen af elevens indre, og hvordan koden til selvet brydes, så 
eleven kunne lære gennem hele livet. 

Undervisningsdifferentiering fyldte meget i subjektiveringsstrategien. Det var elevens 
selvforhold, der var omdrejningspunktet. Elevens egen læringssituation var i fokus, og 
ikke som i sidste strategi elevens forhold til samfundet og løsning af dets konflikter. 
I sidste subjektiveringsstrategi fyldte problemorienteret projektarbejde og samfundet 
meget i subjektiveringen. De samfundsforandrende undervisningsteknikker røg ud i 
1990erne, men projektarbejdet blev bibeholdt, men skiftede karakter til at være en del 
af den enkelte elevs selvudvikling. Det blev med andre ord personliggjort. 

Myndiggørelsen af eleven tog udgangspunkt i, at det var selvet hos eleven, der formes til 
livslang læring. Det handlede om at transformere selvet hos eleven, så vedkommende 
fik indblik i sin egen læring i bestræbelserne på at optimere udbyttet af undervisningen. 
Eleven blev ansporet til at tage valget på sig selv. I den proces tog eleven aktivt del i 
subjektiveringsprocessen af sig selv og de særlige forståelser af, hvad det vil sige at lære, 
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og hvad det vil sige at være elev. På den vis opstår der en fleksibel alliance mellem per-
sonlige fortolkninger af faget og ambitioner i skolen og den institutionaliserede måde at 
være elev på. Denne fleksible alliance hentede inspiration i de to liberale doktriner om 
valgfrihed og ansvar. Det går hånd i hånd med, at eleven selv tog friheden på sig ved at 
påføre sig selv operationer for at forbedre egen læringssituation. 
 
Eleven problematiserede sig selv, diagnosticerede sig selv, transformerede sig selv og 
optimerede sig selv i stræben efter at blive en bedre faglig og social elev. Den britiske 
sociolog Nikolas Rose har forsket i psy-teknologier, og han mener, at styring netop fin-
der sted, når eleven tager valget på sig (Rose 1998: 184f). Der skete med andre ord en 
terapeutisering af undervisningen og eleven. Eleven skulle være sin egen terapeut med 
det formål at kende sig selv for at kunne transformere sig til at lære gennem hele livet. 
Det var helt i tråd med udviklingen i samfundet, hvor omstillingsparathed og fleksibi-
litet var blevet de store plus-ord. Tiden, hvor eleven blev færdiguddannet og fandt et 
arbejde og fejrede 40 års jubilæum, var forbi. Samfundet var omskiftligt, og det skulle 
eleven også være. 
 
Set ud fra et subjektiveringsperspektiv tages der en del interessante teknikker i anven-
delse. Fællesnævneren for disse teknikker er, at de rettes mod selvet. Undervisningsdif-
ferentiering, logbøger og læring er alle centrale i subjektiveringsstrategien. Undervis-
ningsdifferentiering handler ikke kun om faget, men om elevens selvudvikling: Eleven 
skulle bevidstgøres om læringsprocessen, og derfor var logbogen en essentiel teknik. 
Der tages hensyn til eleven og den måde, eleven møder faget på. Det drejer sig om at 
forstå, hvorfor eleven arbejder på sin helt egen måde, og at forstå hvorfor en elev for ek-
sempel ikke kan lave sin matematikopgave. Det gælder med andre ord om, at læreren og 
eleven selv skal have et indgående kendskab til, hvordan eleven selv tænker i konkrete 
situationer. Hver elev er udstyret med sine helt egne idéer, præferencer, læringsmetoder 
og interesser, og på den baggrund blev undervisningen skræddersyet til den enkelte 
elev, og der blev anvendt selvteknologier. 

En magtanalytisk interessant teknik er logbogen. Den er en form for terapeutisk teknik, 
som eleven kan påføre sig selv for at transformere sig mod et bestemt mål. I logbogen 
kan eleven reflektere over sin egen adfærd og selv sætte sig mål i forhold til faget. Det 
kan for eksempel være faglige eller sociale mål. Eleven bevidstgøres om sit ansvar for at 
lære, og på den vis fremstår logbogen som et effektivt og et personlighedsinkluderende 
pædagogisk redskab. Det er eleven selv, der sætter sig fremtidsmål. Eksempelvis var 
eleverne fra Øster Farimagsgades Skole begejstrede for logbogen, da de fornemmede, 
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at de blev bedre til at skrive, og at deres skrift blev pænere (Folkeskolen 1998: 16/17). 
Eksemplet viser, at eleverne tager logbogen til sig og udfører en række operationer på 
sig selv. Operationer som har indflydelse på elevernes krop, sjæl og adfærd både i skolen 
og i fremtiden. På den måde er logbogen vigtig i selvsubjektiveringen, da den består af 
en form for selvterapeutisk subjektivering, som fremmaner selvansvarliggørelseskapa-
citeter hos eleven. Med logbogen forsvinder skellet mellem elevens indre og elevens 
ydre i undervisningen. Eleven lærer samtidig at forstå sin frihed gennem begreber som 
læring, logbøger og undervisningsdifferentiering. 

Teknikker som logbog og uddannelsesbog korresponderer med samfundet og arbejds-
markedets krav om fleksibilitet og omstillingsparathed. Teknikkerne kan umiddelbart 
virke som selvudviklingstvang, men de erkendes af eleverne som et positivt behov, læ-
ringsudvikling eller mulighed. De subjektive udviklingsmuligheder harmonerer med 
samfundets objektive arbejdsmæssige tendenser, managementteorier og produktions-
koncepter. Livslang læring binder samfundets og arbejdsmarkedets objektive kriterier 
sammen med subjektiveringen af eleven i folkeskolen. Subjektiveringsstrategien skal 
sikre, at eleven efter endt uddannelse stadig kan bearbejde selvet i bestræbelserne på at 
lære nyt – en slags livslang uddannelse. 
 
De vidensformer, der er indlejret i subjektiveringsstrategien af eleven, er vidensformer 
som er konkrete og øver indflydelse på elevens selvudvikling. Fra midten af 1960erne til 
og med 1980erne tog vidensformerne udgangspunkt i et demokratisk/socialt perspek-
tiv. Siden da er der sket et skift over til vidensformer, som udover at have det tilfælles, at 
de bygger på en individuel og partikulær tilgang, også er diskrepant i subjektiveringen 
af eleven. Strategien indeholder en indre spænding mellem en konstruktivistisk tilgang 
til subjektiveringen af eleven og en kognitiv inddeling af eleverne i neurologisk enheder. 
Der eksisterer flere vidensformer i subjektiveringen, og nogle af disse vidensformer er 
modstridende i deres væsen. Eksempelvis den vidensform som anvendes i lærernes su-
pervision af hinanden. Den medtager konteksten. Hvorimod MI-teorien ikke medtager 
konteksten i sin placering af eleven i en intelligenstype. 

Sammenlignet med den disciplinerende subjektiveringsstrategi i overgangen fra det 
1800 til det 1900, og 1990ernes strategi, så er forskellen tydelig. Dengang skulle eleven 
disciplineres til at stå ved maskinen. Hjernearbejdet med planlægningen og udvikling 
af arbejdet var fjernet fra den enkelte medarbejder og placeret i planlægning- eller ud-
viklingsafdelingen (Hviid & Møller 1992: 58). Det er netop et punkt, der gøres op med 
i denne strategi. Planlægning og udvikling skulle nu placeres hos hver enkelt medarbej-
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der, og i den situation er det vigtigt, at medarbejderen er i stand til at lære nyt hele tiden. 

Det problem, der forsøges løst i 1990erne, var dels elevernes manglende færdigheder og 
kundskaber og den overordnede styring af uddannelsessystemet, herunder folkeskolen. 
Løsningen var myndiggørelse af selvet gennem selvteknologier. Eleven skulle opøves til 
livslang læring på et globaliseret og fleksibelt arbejdsmarked. Samlet set handlede det 
om i 1990erne at skabe en elev, som gennem resten af livet omskaber sig selv. 

Noter
1 Kvalitetsdiskussionen begyndte allerede at dominere uddannelsesdiskussionerne fra slutningen af 
1980erne i sådan en grad, at Gymnasieskolen i 1989 ser sig nødsaget til at trykke et særnummer (Gym-
nasieskolen 1989: 19a) om kvalitetsbegrebet set fra forskellige synsvinkler. Særnummeret forsøger at 
sætte dagsordenen i kvalitetsdiskussionen. Særnummeret er et direkte svar til Undervisningsminister 
Bertel Haarders kronik i Berlingske Tidende, hvor han med udgangspunkt i Peter Mortimor’s undersø-
gelse ”School Matters” argumenterer for mere evaluering og et entydigt og målbart kvalitetsbegreb i for-
søget på at gøre op med skolernes ramme- og detailstyring (Haarder 1988: 13). I international sammen-
hæng sættes kvalitet på dagsordenen i 1985 i OECD-skriftet Quality in Education. A Synthesis of Country 
Positions. Men som sagt så er det først i 1990erne, begrebet får betydning for skolernes praksisser. 
2 Étienne Bonnot de Condillac (1715-1780) var fransk oplysningsfilosof, der havde praktisk erfaring 
som pædagog. Han var præceptor for Ludvig den 15.s sønnesøn, hertugen af Parma (Grue-Sørensen 
1976: 105). 
3 Anthony Giddens (1938-) er en engelsk sociolog og professor. Hans ideer inspirerede blandt andet 
partiet Labour i Storbritannien i 1990erne (Kaspersen 1996: 398). 
4 Howard Gardner (1943-) er professor i psykologi ved Harvard University. Han udviklede MI-teorien 
(Jerlang & Jerlang 2006: 79). 
5 Den begyndende anvendelse af computer i folkeskolens undervisning har siden 1970erne været præget 
af mange forsøgs- og udviklingsprojekter. I årene 1988-1992 skete der en kraftig stigning i antallet af 
udviklingsprojekter om computer i undervisningen i forbindelse med 7-punktsprogrammet under Fol-
keskolens Udviklingsråd. Udviklingsrådet støttede generelt udviklingsarbejde om integration af compu-
teren i skolens fag (Finansministeriet 1996). 
6 Der sker en anden ændring i fagrækken. Der kom et nyt tværfagligt fag til. Det nye fag blev døbt natur/
teknik og bestod af elementer fra geografi, biologi og fysik/kemi. Dermed suppleres den naturfaglige 
fagrække som i forvejen består af matematik, fysik, kemi, biologi og geografi. 
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Kapitel	10 
Præstationseleven

PHD C.Drejer nr71-2012.indd   267 22/10/12   13.59



268 Claus Drejer:  Elev og magt

Tilbage til fagligheden 
I 1990erne var subjektiveringsstrategien et livslangt projekt. Eleven skulle uddannes til 
at lære gennem hele livet via myndiggørende teknikker. Eleven skulle myndiggøres til 
arbejde med sig selv i bestræbelserne på at optimere sin læring gennem selvproblema-
tisering, selvdiagnosticering og selvtransformation – hvis der var behov for det. Sub-
jektiveringsstrategien i 1990erne kan betegnes som en overgangsstrategi mellem den 
strategi, der blev anvendt i 1970erne og den nye strategi, der dukkede op efter årtusin-
deskiftet. 

Den strategiske relation forandres ganske lidt i forhold til sidste subjektiveringsstrategi. 
Globalisering er stadig et tema, men i forhold til sidste strategi optegnes nye relatio-
ner og regulariteter. En ny strategisk relation tegnes mellem globalisering, individua-
lisering og konkurrence. En relation der skal vise sig at være fundamentet for den se-
nere folkeskolelov. Faglighed blev ligeledes tematiseret og relateret til globalisering og 
konkurrence. Fagligheden blev anset som en nødvendighed i skolen, for at det danske 
velfærdssamfund skulle overleve på lang sigt. Med andre ord blev de politiske styrings-
rationaliteter og magtteknologier transformeret, og der skete en tilbagevenden til disci-
plinerende teknikker. 
 
Der er siden 1970erne sket et skred over mod faglighed I Folketingets åbningstale i 2003 
satte statsministeren to poler op overfor hinanden; den ene pol repræsenteres ved et 
myndiggørelses aspekt, mens den anden pol repræsenterede faglighed. Statsministeren 
mente, at ”[…] faglige færdigheder er blevet nedprioriteret til fordel for at sidde i rund-
kreds og spørge: ”Hvad synes du selv?”” (www.stm.dk1, 2009). Talen markerer et opgør 
med 1970ernes organiske undervisning, og den var en tilkendegivelse af, at der i tiden 
fremover skal satses på faglighed. 

Problematiseringen tager samme afsæt som i 1990erne. Samfundet og arbejdsmarke-
det stiller løbende nye krav til borgernes kompetencer og omstillingsevne. Dette skal 
uddannelsessystemet afspejle (Undervisningsministeriet 2007). I nærværende strategi 
kommer faglighed til at spille en stor rolle, og det tematiseres tidligt i det nye årtu-
sinde. Temaet er elevens manglende faglighed, det var også det samme, som proble-
matiseredes i 1990erne, dog med den forskel at der nu anvendes helt andre teknikker 
i løsningen af problemet. Danske elevers læsefærdigheder og kompetencer blev testet 
i komparative OECD-undersøgelser i 2000 og 2003. De såkaldte PISA-undersøgelser.1 
Resultaterne fra 2000 og 2003 viste stort set samme resultat, forskellen var blot den, at 
2003-resultatet fik konsekvenser for subjektiveringen af eleven. PISA-2003 kom til at 
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sætte dagsordenen i folkeskolens udvikling, det blev samtidig løftestang for et fagligt 
perspektiv på eleven. De sociale, personlige og samarbejdsorienterede kompetencer, 
som var en del af strategien i 1990erne, blev skubbet i baggrunden. Der skal satses på 
faglighed. Folkeskolen blev en vigtig del af politikken og fagligheden en vigtig del af 
skoledebatten, hvilket illustreres med, at statsministeren gav meget plads til folkesko-
len i sin nytårstale i 2003:

”Vore børn og unge skal lære noget mere. Vi er startet med folkeskolen. Der bliver nu sat 
bindende mål for, hvad eleverne skal have lært på forskellige klassetrin. Næste skridt bliver 
en gymnasiereform. Det er trist at læse internationale undersøgelser, som viser, at danske 
børn og unge lærer for lidt på en række vigtige områder. Vi skal have højnet det faglige 
niveau. Det er betingelsen for at klare sig i fremtiden” (www.stm.dk2, 2009). 

De danske elevers færdigheder skulle være målestok for at klare sig positivt i fremtiden. 
Der skulle opstilles bindende mål for at sikre fagligheden. Folkeskolen og uddannelses-
systemet generelt skulle sikre et dansk samfund med en ”stærk konkurrencekraft” (Re-
geringen 2006: 5), som der står i forordet til Globaliseringsrådets rapport. Konkurrence 
og globalisering blev klare pejlepunkter i dansk uddannelsespolitik i bestræbelserne 
på at fremtidssikre det danske samfund. Endvidere står der, at alle skal ”være parate til 
fornyelse og omstilling” (Regeringen 2006: 4). Der sker med andre ord en sammensmelt-
ning mellem globalisering, konkurrence og livslang læring. En sammensmeltning som 
kommer til at karakterisere subjektiveringsstrategien i ’00erne. 

Konkurrencen tematiseres i sidste strategi, og den fortsætter i nærværende strategi 
dog med større styrke. Konkurrencen bliver mere nærværende i denne strategi ved, at  
PISA-test bliver dagsordenssættende for den danske skoledebat. Det eksemplificeres 
med Globaliseringsrådets rapport. Her står, at danske skolebørn skal være blandt de 
bedste i verden, og at Danmark skal mindst have ét universitet i top 10 i Europa. De 
danske folkeskoler skal tunes til globalisering og konkurrence. I EU sammenhæng kan 
den åbne koordinationsmetode betragtes som et eksempel på en metode, der under-
støtter den strategiske relation om globalisering og konkurrence. Den åbne koordi-
nationsmetode kobler nationerne på social- og uddannelsesområdet sammen og kan 
ifølge Ove K. Pedersen spores tilbage til Europakommissionens hvidbog ”Growth, 
Competitiveness and Employment” fra 1993 (Pedersen 2011: 67). Den åbne koordina-
tionsmetode er med andre ord en tværnational metode, som gør det muligt at måle 
institutioner på tværs af grænser, og denne indretning fremmer konkurrencen mellem 
institutioner. 
 

PHD C.Drejer nr71-2012.indd   269 22/10/12   13.59



270 Claus Drejer:  Elev og magt

Faglighed problematiseres også fra en anden vinkel. Det drejede sig om urolige og for-
styrrende elever. Allerede i 1996 blev der iværksat en undersøgelse på baggrund af en 
forespørgsel i Folketinget. Undersøgelsen viste, at ca. 10% af eleverne konstant var for-
styrrende, og at drengene udgjorde den største andel af de forstyrrende elever (Under-
visningsministeriet 1997). Fokusset på de urolige elever skal anskues i det lys, at der er 
en øget fokusering på fagligheden. Uro i klassen forstyrrer elevernes undervisning, og 
det går ud over fagligheden. Problemet med elever som ikke passede ind i den alminde-
lige undervisning, kan aflæses i folkeskolens samlede udgiftsbyrde. Her bruges ca. 20% 
af folkeskolens nettodriftsudgifter til specialundervisning eller anden specialpædago-
gisk aktivitet (Danmarks Evalueringsinstitut 2007: 9). Folkeskolens rummelighed, og 
dermed enhedsskolen, blev sat på prøve. 

Elevernes sundhed og fysiske aktivitet var ligeledes et område, der kom på dagsorde-
nen. En ministeriel rapport konkluderer, at de danske sundhedsvaner var blevet dår-
ligere gennem de sidste 20 år, og det slår igennem i forholdet til mad og bevægelse 
(Undervisningsministeriet 2004a; 10). Sunde og fysiske aktive elever lærer bedre, som 
en rapport konkluderer, og ikke alle danske elever lever et sundt og fysisk aktivt liv. Det 
var ikke kun i Danmark, at elevernes sundhed blev problematiseret. I et internationalt 
forskningsprojekt med den danske titel ”Skolebørnsundersøgelsen 2006” og den engelske 
titel ”Health Behaviour in School-aged children – a WHO Collaborative Research Project” 
blev elevernes sundhed undersøgt ud fra elevernes helbred og trivsel, hvor meget og 
hvor ofte eleverne anvender lægemidler, sundhedsvaner, sociale relationer samt social 
ulighed (Rasmussen & Due 2007). Sundhed er generelt et tema i det nye årtusinde, 
og der blev lagt vægt på populationens sundhed, som det var tilfældet sidst i det 19. 
århundrede. Uanset hvad som problematiseres i disse år, blev det ofte sat i relation til 
elevens faglighed. 

Den strategiske relation mellem globalisering og konkurrence skabte bestemte tematik-
ker. I nærværende subjektiveringsstrategi faldt disse tematikker indenfor en forbedring 
af elevens faglighed. Den stigende globalisering og konkurrence blev anvendt som for-
klaringsskabelon til at problematisere elevens manglende færdigheder og kundskaber, 
og de skulle styrkes, hvis det danske velfærdssamfund skulle bestå i fremtiden. Med 
andre ord skal overliggeren for elevernes faglighed hæves (se Undervisningsministeriet 
2010). Hvor eleven i 1990erne blev myndiggjort til at transformere sig selv til livslang 
læring, blev livslang læring bibeholdt som et mål, og kom endda med i formålspara-
graffen (§1 i Lov nr. 572, 2006). Steinar Kvale trækker dette aspekt hårdere op: ”Dagens 
elever idømmes en indtil døden livslang læring” (Kvale 2004: 50). Dog forandres teknik-
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kerne om, hvordan målet om livslang læring skulle nås. Der blev etableret discipline-
rende og kontrollerende foranstaltninger for at sikre projekt livslang læring. 

Disciplinering af eleven II
Analysen af nærværende strategi begynder med en analyse af fire praksisser, som er 
undervisning, der ’virker’, evidens viden, elevernes sundhed og klasserumsledelse. 
Der skete et skifte umiddelbart efter årtusindeskiftet, som betød, at selvet hos eleven 
ikke længere var i centrum. Nu var det fagligheden, der var i centrum foranlediget af 
de forandringer, der skete i de politiske styringsrationaliteter. Det giver en helt anden 
subjektiveringsstrategi, hvor fokus rettes mod færdigheder og kundskaber, og der skete 
en tilbagevenden til disciplinerende teknikker. I foregående strategi var livslang læring 
bundet op på udviklingen af elevens selv, i nærværende strategi er livslang læring stadig 
PROJEKTET. Dog med den forskel at det nu er relateret til færdigheder og kundskaber. 

Undervisning der ’virker’
Overskriften er tænkt som et forsøg på at indramme den forskydning, der skete i under-
visningen i forhold til 1990erne. Undervisningen drejes over mod øget fokus på færdig-
heder og kundskaber, og ligesom i 1930erne medfølger en synliggørelse af fagligheden 
gennem test. Dog i en lidt anden form end tidligere. For at sikre at elevens færdigheder 
optimeres, indføres evidens i undervisningen. Det store fokus på manglende faglighed 
hos eleverne betød, at mange af de nye tiltag blev implementeret gennem Folkeskolelo-
ven af 2006. Subjektiveringsstrategien balancerer mellem livslang læring og objektive-
ring af eleven. 

Ligesom det var tilfældet i sidste subjektiveringsstrategi, så abonneres der stadig på 
den individuelle kognitive læring i form af MI-teorien og Dunn & Dunns læringsstile. 
Læringsstile er blevet populære, hvilket eksemplificeres med TV2 programmet ”Skolen 
– verdensklasse på 100 dage”, hvor en ekspert i læringsstile skulle løfte ni 8. klasseele-
ver med læringsvanskeligheder til at blive fagligt dygtige (Folkeskolen 2008: 20). MI-
teorien anvendes for eksempel stadig i Odense og Esbjerg, hvor den er skrevet direkte 
ind i deres skolepolitiske grundlag. Forskellen fra sidste strategi er, at MI-teorien og 
læringsstile dengang var et mål i sig selv, hvorimod de i nærværende strategi mere er et 
middel til højere faglighed. 

Den overordnede forskel mellem sidste subjektiveringsstrategi og nærværende strategi 
er, at tilgangen forskydes fra at have fokus på selvet til at have fokus på faglighed. I 
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1990erne var fokus rettet mod elevens indre, og det handlede om, at eleven skulle myn-
diggøres til at forandre sig selv. I nærværende strategi neddrosles fokus på selvet, og i 
stedet fokuseres der mere på traditionel faglighed, synliggørende teknikker og evidens. 
Vægtning af fagligheden i subjektiveringen af eleven skinner også igennem i formålspa-
ragraffen i 2006-udgaven af folkeskoleloven, hvor der blandt andet står, at folkeskolen i 
samarbejde med forældrene skal give eleverne kundskaber og færdigheder. Dette tilsæt-
tes livslang læring i form af, at eleverne skal gives lyst til at lære mere (§1 i Lov nr. 572, 
2006). Eleverne skulle fremover måles og vejes i forhold til faglighed, som var blevet det 
vigtigste i skolen. 
 
Som skrevet i afhandlingens indledende kapitel, påkaldte transformationen sig en del 
kritik fra forskere og lærere. Kritikerne mente samstemmende, at den entydige fokuse-
ring på faglighed, færdigheder og kundskaber, skaber en skole efter amerikanske prin-
cipper. Lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Katrin Hjort, nævner nationale 
test, obligatoriske kvalitetsrapporter og politikeres og kommunale arbejdsgiveres ef-
terlysning af sikker viden. Hun mener, at disse forandringer er de mest vidtrækkende 
i over 100 år i den danske folkeskole (Folkeskolen 2006: 12). Katrin Hjort hæfter sig 
især ved accountability tanken, som på dansk er blevet døbt evalueringskultur. Der blev 
indført en linearitet, hvor pædagogiske forskere skal forske i, hvilke metoder der giver 
den højeste testscore. Læreren skal så anvende metoderne, og skolelederne skal aflægge 
regnskab. Advarslerne fra forskere står i kø. I bogen ”Evidens i uddannelse?”, advarer 
lektor Leif Moos et. al. også mod en ensidig anvendelse af evidens i uddannelser (Moos 
2005). Det støtter professor og evalueringsforsker Peter Dahler-Larsen. Han kalder det 
blot indikatorfiksering, og det betegner en tendens til, at al opmærksomhed samles om 
en enkelt indikator (Folkeskolen 2005: 6). Folkeskolen er med andre ord ved at udvikle 
sig til en færdighedsfabrik, som direktør for Forskerpark Aarhus A/S, Arne Vestdal 
konkluderer (Folkeskolen 2006: 49). Noget som Gardner allerede i 2002 advarede om. 
Gardner mener, der er store risici forbundet med standardiserede test, da de fokuserer 
undervisningen på faktaindlæring (Folkeskolen 2002: 9), og han gentog advarslen fire 
år senere (Folkeskolen 2006: 20). 
 
Trods kritikken blev faglighedsfokusset bibeholdt, og der blev indført disciplineren-
de teknikker, som på forskellig vis skulle sikre fagligheden. Teknikker som nationale  
test og evaluering blev indført. Sidstnævnte fik en helt anden funktion, end den havde i 
1990erne. Derudover blev der indført skriftlige elevplaner, som kan karakteriseres som 
en selvteknik. Fælles for disse teknikker var, at de har fokus på at optimere fagligheden. 
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Den første teknik, der trækkes frem, er den skriftlige elevplan, som fokuserer på, hvor-
dan elevens identitet og selvopfattelse skabes, men det skal tilføjes, at skriftlige elev-
planer ikke var en videreudvikling af logbogen fra 1990erne. Den skriftlige elevplan 
skaber en relation mellem nutid og fremtid ved, at eleven lærer sandheden om sig selv, 
en sandhed som kan anvendes fremover med det formål at ”uddanne videre og lære 
mere”, som Jonas Lieberkind (2008: 56) udtrykker det. Selv om fokus er drejet over mod 
disciplinerende faglighed, eksisterer der stadig spor af det livslange læringsprojekt. Dog 
kommer det disciplinerende til udtryk ved, at den skriftlige elevplan kan betragtes som 
et juridisk kontraktligt forhold mellem elev og forældre. På den vis blev forældrene en 
disciplinerende instans i optimeringen af elevens faglighed. 

En anden mere omsiggribende teknik var evaluering. Evalueringskulturen udbredes 
i skolen (Folkeskolen 2008: 8) godt hjulpet på vej af en nyoprettet evalueringsportal 
(www. evaluering.uvm.dk, 2009). Evalueringsportalen består af 26 evalueringsværktø-
jer, og hver eneste af disse værktøjer indeholder en målstyrende beskrivelse af, hvordan 
de anvendes – ofte efterfulgt af et lille eksempel. Eksemplerne illustrerer ’best practice’ 
og i nogle tilfælde også ’worst practice’ (Grønbæk Pors 2009: 58). Evaluering i skolen er 
intet særtilfælde. Der breder sig en evalueringsfeber i det nye årtusinde. Der blev blandt 
andet uddelt smileys til alt fra restauranter til miljø, og de gode og dårlige eksempler 
skulle udstilles, så alle kunne se dem. 

I evalueringsportalens eksempler tegnes der en relation mellem dokumentation og re-
fleksion (Grønbæk Pors 2009). Dels anvendes refleksion, hvilket henviser til, at læreren 
skulle reflektere over hvilken undervisning der giver eleverne det bedste udbytte. En 
form for evidensbaseret refleksion. Et andet meget anvendt begreb var dokumentation. 
Det skal bevises, om undervisningen virker eller ikke virker, og om eleven lærer noget. 
Evalueringen skulle med andre ord generere evidens. Læreren skulle ikke undervise ud 
fra sin fornemmelse, men ud fra sikker viden om, hvad der virker i undervisningen, og 
hvad der ikke virker. Og her kan prøve- og testmateriale være til stor hjælp, når læreren 
skal finde ud af, om undervisningen virker (Folkeskolen 2002: 12). Når der medfølger 
beskrivelse af ’best practice’, hvilket vil sige, at det er en evidensbaseret teknik, der har 
givet positive resultater, og som er andre teknikker overlegne på et bestemt område, kan 
resultatet være målstyrende undervisning. Der tegner sig et brud i forhold til, hvordan 
evaluering tidligere er blevet anvendt. I sidste subjektiveringsstrategi blev kommunika-
tionsbunden evaluering anvendt til at finde frem til den enkelte elevs udbytte af under-
visningen.
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Den tredje teknik, der påkalder sig opmærksomhed, er nationale test. Nationale test 
er en slags kontrolforanstaltning til at sikre fagligheden hos både eleven og læreren. 
Nationale test skulle ikke kun sikre faglighed men skulle også give information om, 
hvilken undervisning der virker. Bertel Haarder udtrykte det meget klart i en kronik i 
Politiken fra 2007:

”Vi ved alt for lidt om, hvad der virker i undervisningen, fordi vi ikke har været gode nok 
til at skrive det ned og dokumentere det. Det er derfor, vi nu skal benytte de nye nationale 
test. Ikke fordi testene i sig selv gør nogen forskel. Men fordi vi skal vide, hvad der virker i 
undervisningen.” (Haarder 2007: 9). 

Det var fra starten meningen, at nationale test, uafhængig af kontekst, skulle give viden 
om, hvordan det bedste undervisningsresultat opnås. Med andre ord var nationale test 
også ment som disciplinering af lærerens undervisning efter ’best practice’ princippet. 

Allerede i 1998 mente Kommunernes Landsforening (KL), at der var behov for syste-
matik og synliggørelse på området (KL 1998: 4f). Systematik og synliggørelse kom dog 
først med de nationale test. De nationale test repræsenterer en synliggørende teknik af 
elevens faglighed, som giver et kontinuerligt indblik i elevens færdigheder og kund-
skaber, eftersom at fag som ’dansk’ testes i 2. klasse og igen i 4., 6. og 8. klasse. Mens et 
fag som matematik testes i 3. og 6. klasse. Nationale test leverer en kontinuerlig infor-
mation om elevens færdigheder. Madaus et. al. beskriver test som et værktøj ”used to 
systematically obtain a sample of what a student knows or can do.” (Madaus et. al. 2009: 
37). Derudover leverer teknikken også konkrete og sammenlignelige resultater om det 
faglige niveau i et fag. På den vis optegnes forskellene mellem eleverne; nogle er gode til 
plusstykker andre til minusstykker. De nationale test gør eleverne til genstandsfelt for 
intervention for at hjælpe eleverne til en bedre karakter i testene. Sandheden om elevens 
færdigheder åbenbares i de nationale test. 

Nærværende undervisningsteknik er informeret af en positivistisk vidensform, hvil-
ket blandt andet konstateres med kontrol og synliggørelse af elevens faglighed. Denne 
’altseende videnskab’ henter inspiration i naturvidenskabelige traditioner, hvor grund-
holdningen er, at viden kun kan skabes gennem videnskabelig observation af virkelig-
heden, såsom nationale test, som er observation af elevens faglighed. Sat firkantet op 
kan scoren i en national test anses som virkningen og undervisningen som årsagen. 
Altså må en elev der scorer højt til en national test, have modtaget korrekt undervis-
ning, mens det modsatte må være tilfældet med en elev, der scorer lavt. 
 

PHD C.Drejer nr71-2012.indd   274 22/10/12   13.59



 Claus Drejer:  Elev og magt 275

Undervisningen baseres på teknikker, der ’virker’. Det vil sige teknikker, som læreren 
ved, forbedrede elevens færdigheder. Derudover anvendes synliggørende og objektive-
rende teknikker. Disse teknikker skaber en slags kundskabs-panoptikon omkring ele-
ven, og manglende færdigheder og kundskaber opdages tidligt. Det gælder om at frem-
me den enkelte elev fagligt. Det er i skærende kontrast til 1970erne, hvor det handlede 
om at få alle med. Hvis der trækkes en relation til den generelle samfundsudvikling, står 
det klart, at skolen betragtes som en risiko for det fremtidige danske velfærdssamfund. 
Risikoen, for at danske elever er fagligt dårligere end udenlandske elever, skulle mini-
meres. Der tegner sig en tydeligere relation mellem landets økonomiske performance 
og elevens ditto. 

Evidens = sandhed 
Denne praksis er gennemgående i både folkeskolen og i samfundet generelt efter år-
tusindeskiftet. Den er indlejret i debatten om eksempelvis undervisning og sundhed. 
Fællesnævneren for megen viden, der kom i disse år, var, at de skulle kunne bevise de-
res værd. Et stigende antal praktikere stillede spørgsmål som ’Nytter det?’, ’Virker det?’ 
’Hvor får vi mest for pengene?’ Der efterspørges dokumentation, som det eksempelvis 
er tilfældet med undervisningen, hvor der indføres foranstaltende og disciplinerende 
teknikker, som har til formål at sikre evidens. Evidens er indlejret i mange artikler og 
debatter, og det har konkret indflydelse på subjektiveringen, eksempelvis gennem un-
dervisning som vist ovenover. Evidens er en speciel form for viden, som i disse år trans-
formerer grundlaget, hvorpå subjektiveringen foregår. 
 
Set i forhold til de to foregående subjektiveringsstrategier, bidrager nærværende prak-
sis med et anderledes vidensbegreb. Siden PISA-undersøgelserne har der været fokus 
på viden samt kvaliteten af den viden, som ligger til grund for politiske beslutninger. 
Evidens blev kanoniseret som den mest autoritative videnskabelige vidensform, og sty-
ringen af skolen samt subjektiveringen af eleven skal bære præg af evidens. Det var 
blevet vigtigt at få ’sikker viden’ i en tid, hvor den danske velfærdsstat var under pres fra 
globalisering og konkurrence.  

Evidens viden er en del af ’school effectiveness’ bølgen, som rullede ind over Storbritanni-
en i slutningen af 1980erne med Peter Mortimore i spidsen. Han var i øvrigt formand for 
OECD’s Review panel, der i 2004 evaluerede den danske folkeskole. ’School effectiveness’ 
bølgen blev en del af lovgivningen i USA. Det blev eksempelvis pålagt læreren, at han el-
ler hun skulle anvende ”proven methods” (Sec. 1606. i Public Law 107-110, 2001). Det vil 
sige metoder, der har bevist, at de virker. Formålet med ‘school effectiveness’ forskning 
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er at indkredse de faktorer, der er afgørende for, at eleverne på nogle skoler eller i nogle 
klasser lærer mere end i andre. Det er netop den viden, der er indlejret i Folkeskoleloven 
fra 2006: At skoler og lærere skulle lære af ’the best practice’. Indlæringen skulle sættes på 
formel, og det skete herhjemme gennem dokumentation, evaluering og test. 

Inspiration til evidens er hentet i evidensbaseret medicin, som blev grundlagt af Archie 
Cochrane med bogen ”Effectiveness and Efficiency” fra 1972.2 I bogen kritiseres de læ-
ger, der baserer deres diagnose på skøn og erfaringer. I stedet foreslog Cochrane, at en 
diagnose skal baseres på viden om, hvad der virker bedst i den givne situation, og der-
udfra skal den mest optimale behandlingsform vælges. For at finde den mest optimale 
behandlingsform, trækker evidensbaseret medicin på viden hentet fra Randomized 
Controlled Trial (RCT) studier (Krogh-Jespersen 2002). Hensigten med RCT-studier 
er at skabe en kontekstuafhængig viden, som kan udstikke retningslinjer for den mest 
effektive behandlingsform. Kontekstuafhængig viden genfindes i nationale test, hvor 
elever og lærere testes om undervisningen virker. Den form for viden medtager ikke 
den enkelte elev i samme udstrækning som kontekstafhængig viden. Fokus er i stedet 
på faglighed. Kontekstuafhængig viden møder kritik for netop at indeholde begræns-
ninger i håndteringen af den enkelte elev (Feinstein & Horwitz 1997). 

Sunde elever lærer mere 
Sundhed og motion var et tema, som vandt frem i folkeskolen, og det blev en del af 
undervisningen og hele måden at tænke og tilrettelægge skoledagen på. ”Uden mad 
og drikke duer helten ikke”, sådan begynder rapporten ”Sund mad og fysisk aktivitet i 
skolen - et inspirationshæfte til skolebestyrelser” fra 2004, om hvad eleverne har behov 
for i skolen. Og videre hedder det; ”at ’heltene’ har brug for sund mad og drikke” (Un-
dervisningsministeriet 2004a: 3). Elevernes sundhed skulle styres ud fra en biopolitisk 
ambition om at ændre elevers usunde vaner, som for eksempel rygning og for meget 
junkfood. Eleverne skulle tildeles sunde vaner såsom fysisk aktivitet og sund mad.  
Professor og formand for det Nationale Råd for Folkesundhed, Bente Klarlund, udta-
ler, at sunde børn lærer bedst: 

”Videnskaben viser, at børn der bevæger sig, er glade børn. Børn, der bevæger sig, har mere 
selvtillid og flere venner. Børn der bevæger sig, føler sig mere raske. Børn, der bevæger sig, 
lærer mere.” (Folkeskolen 2005: 13/14). 

Der etableres en relation mellem sundhed og læring. Bente Klarlund opfordrer skolerne 
til at indtænke bevægelse i skolens undervisning. En af de skoler, som fulgte anvisningen,  
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var Vestre Skole i Grenaa. De formulerede en bevægelsespolitik, som sammentænkte 
bevægelse og indlæring. Timerne foregik udendørs, hvor eleverne løb ind i klassen og 
hentede kort med ord på og derefter løb ud og lagde kortet i den bunke, som ordet hørte 
til. Denne praksis er i opposition til klasserumsledelse (se nedenfor), som via adfærds-
teknikker skulle få eleverne til at forholde sig roligt, så læringsmiljøet forbedres. Men det 
møder modstand, at eleverne skal forholde sig roligt. Hjerneforsker Keld Fredens støtter 
også op om, at eleverne koncentrerer sig bedst, når de bevæger sig (Folkeskolen 2008: 4). 

Idræts- og ernæringsforsker, Chris MacDonald, anbefaler også at, eleverne bevæger sig 
mere. Hans argument er det samme som Bente Klarlunds, nemlig at ”fysisk aktivitet, 
styrker kognitive funktioner, herunder vores evne til at lære nyt.” (MacDonald 2008:36f). 
MacDonald foreslår, at skolen kan opnå positive resultater ved at reducere timetallet i 
klasselokalet og erstatte dem med fysisk aktivitet. Resultatet af denne omstrukturering 
vil medføre en positiv effekt i eksempelvis matematik samt øge elevens præstations-
niveau. MacDonald henviser i den forbindelse til Naperville Central High School i Il-
linois, USA, som har gennemført undersøgelser på området (MacDonald 2008). Det 
er værd at bemærke, at også i denne praksis er der tale om evidens. Det virker godt for 
elevernes indlæring, hvis de er sunde og bevæger sig. 

Nærværende praksis minder en smule den skolehygiejniske praksis fra slutningen af 
1800-tallet. I nærværende praksis blev der etableret en relation mellem sundhed og 
læring, mens der i den skolehygiejniske praksis var fokus på elevens hygiejne i forhold 
til det fremtidige liv og arbejde. Heri ligger også forskellen mellem de to praksisser; den 
skolehygiejniske praksis skulle forbedre elevens hygiejne, så eleven kunne få arbejde i 
industrisamfundet. I denne praksis tegnes der en anden relation, og eleven skal have 
sunde vaner for at lære mere i skolen. 
 
Elever lever deres liv i mange forskellige sammenhænge, og skolen er blot en del af disse 
sammenhænge. Det, der sker det ene sted, har betydning for elevens muligheder det 
andet sted (Højholt 2010: 174). Hvis eleven ikke dyrker motion eller spiser sundt, kan 
det få betydning for læringen i skolen. Men at tildele eleven teknikker til at få sunde 
vaner rækker langt ud over skolen. Disse teknikker kan eleven anvende udenfor skolen 
til at regulere sig selv i bestræbelserne på at bevare eller etablere sunde vaner. Teknik-
kerne, der anvendes, er ikke uskyldige teknikker, snarere tværtimod. Det er teknikker, 
der får eleverne til at tænke og handle på en bestemt måde ud fra en bestemt viden om, 
hvad der skaber resultater. Udover at det vil sikre konkurrencedygtige medlemmer af 
samfundet i fremtiden, sikrer det også faldende sundhedsudgifter. 
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Eleverne tildeles sundhedsfremmende teknikker. Det gøres ved at øge den enkeltes 
elevs mulighed for og lyst til et bedre liv. Eleven opfordres til at drage omsorg for sin 
sundhed gennem vejledning til, hvordan sundhedsfremmende aktiviteter kan indarbej-
des i skolen og i hverdagen. Jens Erik Kristensen kalder det for ”Livslang udvikling af 
sundhedskompetencer gennem læring” (Kristensen 2004: 35). I Folkeskolen kan det gøres 
ved at sammenkoble sundhed og læring. 

I denne praksis er indlejret sundhedsfremme, som har til hensigt at forbedre elevernes 
sundhedstilstand. Denne praksis kan minde lidt om den skolehygiejniske praksis fra 
slutningen af 1800-tallet. Der er dog en lille forskel. Ifølge ovennævnte eksperter vil ska-
belsen af sunde elever sikre bedre indlæring og styrke deres præstation i skolen. Ved at 
give eleverne sunde vaner i en tidlig alder minimeres risikoen for, at de udvikler usunde 
vaner senere i livet. Sunde elever kan bidrage med mere i den globale konkurrence end 
usunde elever, da sidstnævnte har større risiko for at udvikle livsstilssygdomme.

Elevernes adfærd styres
Fagligheden er i centrum, og undervisningen skulle ’virke’. Men før den kan det, kræves 
der et roligt læringsmiljø i klassen. Elevernes adfærd var generelt et tema i begyndelsen 
af det nye årtusinde. Mange urolige elever identificeres og diagnosticeres, og nogle af 
dem fik diagnosen ADHD eller autisme. Elever er ikke længere blot urolige, der søges 
efter forklaringer til, hvorfor de er urolige, og der søges efter teknikker til at håndtere 
deres adfærd. 

De foregående to strategiers fokus på eleven og ambitionen om, at eleven skulle udvikle 
sig i sit eget tempo problematiseres på baggrund af urolige elever. Det sker på flere må-
der. I en undersøgelse af lærernes arbejdsforhold i Middelfart svarede 64,5% af lærerne, 
at elevernes adfærd er den største stressfaktor i deres arbejde (Folkeskolen 2008: 10). 
I en anden undersøgelse svarede 71% af lærerne, at der er sket en stigning i antallet af 
elever med specielle behov (Danmarks Evalueringsinstitut 2007: 22). Lærerne oplever 
et problem med urolige elever, og der efterspørges teknikker til, hvordan der kan skabes 
et roligt undervisningsmiljø i klassen. 

Den uacceptable adfærd skal synliggøres, hvilket eksempelvis sker med en stor national 
anti-mobbe kampagne ”Sammen mod mobning – for trivsel, tolerance og tryghed” og 
en portal www. sammenmodmobning.dk, som bidrager med viden og teknikker til at 
bekæmpe mobning (www.sammenmodmobning.dk, 2012). Der anvendes nye meto-
der, som for eksempel den amerikanske trin for trin metode. I bogen ”Fællesskab mod 

PHD C.Drejer nr71-2012.indd   278 22/10/12   13.59



 Claus Drejer:  Elev og magt 279

mobning, klassemødet – grundlag for trivsel” introducerer forfatterne klassemødet som 
teknik til at sikre bedre trivsel blandt eleverne. Klassemødet tager udgangspunkt i kon-
krete situationer i elevernes dagligdag, og det adskiller denne metode fra trin for trin 
metoden (Højby et. al. 2006; Folkeskolen 2006: 23). Der udtænkes og praktiseres flere 
forskellige måder til at ændre elevernes adfærd i skolen. Der kommer for eksempel le-
gevagter (Folkeskolen 2006: 36), og Dansk Center for Undervisningsmiljø udarbejder 
et sæt trivselsregler (Folkeskolen 2006: 43). Elevens adfærd problematiseres og gøres til 
genstand for intervention. 

Klasserumsledelse eller classroom management, som er den engelske benævnelse, er en 
regel- og rutinestyret indretning af undervisningen, som blev anvendt til at løse proble-
met med de urolige elever. Barbara Reider, som er en amerikansk guru indenfor klasse-
rumsledelse, mener, at det at kunne styre en klasse er en forudsætning for en succesfuld 
undervisning.3 Klasserumsledelse er en praktisk foranstaltning, hvor det for eksempel 
gælder om at placere borde og stole på en sådan måde, at læreren kan komme rundt. 
Ifølge Barbara Rieder gælder det om at installere praktiske procedurer og klasseregler 
(Folkeskolen 2000: 43). Selv om ledende skolepsykolog i Brædstrup, Ole Bang-Larsen 
(Folkeskolen 2000: 1/2) mener, at klasserumsledelse ikke handler om disciplin, så for-
holder det sig anderledes, set fra et magtanalytisk perspektiv.

Praktiseringen af klasserumsledelse på Houlkærskolen kom til udtryk ved, at der var 
etableret faste procedurer og rutiner for både det sociale og praktiske liv i klassen. Der-
ved undgik læreren og klassen unødvendige forstyrrelser i timerne. Tiltagene omfattede 
orden som, at stole og borde skulle stå ordentlig, det vil sige på deres plads, og tasker, 
overtøj og sko skulle hænge i garderoben på gangen. I klasselokalet måtte der kun være 
det allernødvendigste. Det betød, at når timen begyndte, kunne eleverne uden proble-
mer finde deres ting uden at falde over tasker og smidte jakker. Det eneste der skulle 
ligge på bordet var opgaver og hjælpemidler. Eleverne skulle disciplineres til at udvise 
orden. 

Houlkærskolen anvendte også en helt anden teknik i ledelsen af eleverne. Ved tavlen 
hang tre farvede papirer, hvor et rødt ark signalerede ro, gul for at hviske, og grøn for 
frit. Derudover var klasselokalet inddelt med bordene stående i fire række, og for enden 
til venstre i disse rækker sad formændene for hver række. Når læreren spurgte, om ele-
verne var klar, markerede formændene, om eleverne i deres række var på plads, ved at 
række en hånd i vejret. Herefter startede undervisningen. Formændene for de fire borde 
hentede dagens undervisningsmateriale og gik tilbage til deres bord med materialet, 
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hvor eleverne for eksempel arbejder to og to. På et tidspunkt i timen spørger læreren, 
om eleverne er klar, og de fire formænd rækker fingeren op som tegn på, at det er de 
(Folkeskolen 2000: 1/2). 

I Houlkærskolens praktisering af klasserumsledelse genfindes tre disciplineringstyper. 
Dels genfindes en lyddisciplinering (de farvede papirer), en indretningsdisciplinering 
(stole og bordes placering) samt en ordensdisciplinering (elevernes adfærd i timen). De 
forskellige disciplineringstyper havde både social og praktisk karakter. De praktiske tek-
nikker var, at eleverne skulle sørge for at tøj, tasker og sko ikke lå og flød i klasselokalet, 
og opgaver og hjælpemidler skulle ligge klar, inden timen begyndte. Den sociale teknik 
er velkendt, eleven skal række hånden op, hvis de gerne vil svare på et spørgsmål. Disse 
teknikker ændrer elevernes adfærd på en række punkter, hvilket optimerer udbyttet af 
undervisningen, da tiden anvendes på undervisning og ikke konflikt. Dragør Skole har 
tilføjet klasserumsledelse en anden form for adfærdsregulerende teknik i belønning og 
straf, som går ud på, at klassen får point efter hver regel, den overholder i timen, og når 
klassen opnår X-antal point, modtager den en præmie (www.dragoerskole.dk, 2011). 

Hvis der skal drages en parallel til, hvordan undervisningen tidligere struktureres, 
dukker der både forskelle og ligheder op. Den klasseorganisering, som først melder 
sig i hukommelsen, er Kapers klasseundervisning. Kapers klasseundervisning var også 
funderet i en strukturel indretning af undervisningen, som sikrede aktive elever samt 
en korrekt adfærd. Kapers klasseundervisning var også disciplinerende og etablerede 
selvkontrol hos eleven. Et andet lighedspunkt er standardiseringselementet. Undervis-
ningsprocessen lægges ned i stramme regler og rutiner, som standardiserer både adfærd 
og undervisning. Derudover var den indbyrdes undervisning regelstyret, og den under-
visningsteknik havde også til hensigt at disciplinere elevernes adfærd. 

Som Gerd Christensen, lektor ved Københavns Universitet, skriver, så henter klasse-
rumsledelse sin viden i den behavioristiske forskning (Christensen 2008: 144). Det be-
havioristiske udgangspunkt genfindes i både Houlkær- og Dragør eksemplet, hvor det 
forudsættes, at elevernes adfærd er operant betinget ved, at eleverne enten opnår noget 
positivt eller negativt ved en bestemt adfærd. I Dragør-eksemplet forsøgte eleverne at 
opnå X-antal point for at få en præmie. Det er netop behaviorismens pointe, at det er 
muligt at forme og skabe individer gennem ’korrekt’ tilrettelæggelse af omgivelserne. I 
eksemplet med Houlkærskolen var indretningen af klassen, et eksempel på en formåls-
tjenlig indretning af klasselokalet. Regler for hvor tøjet må hænge, skoene må stilles, 
og hvad der må ligge på bordet samt belønning og straf skabte ro og disciplin blandt 
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eleverne. Derudover var målet, som skrevet ovenover, optimering af elevernes udbytte 
af undervisningen. I bestræbelserne på at opnå dette, formes og skabes en bestemt in-
dividualitet hos eleverne som konsekvens af omgivelsernes mange regler og rutiner. 

Klasserumsledelse trækker på en behavioristisk viden, og i undervisningsmæssige sam-
menhænge er den stærkt inspireret af den empirisk funderede adfærdspsykologi, som 
forklarer indlæring ved hjælp af effektloven. Et klassisk eksempel på empirisk funderet 
adfærdspsykologi er Pavlovs hunde.4 Kort fortalt gik forsøgene ud på, at Pavlov indope-
rerede et lille rør i halsen på hunden, og derved kunne han måle hundens spytproduk-
tion. Pavlov viste hunden et stykke kød, og dens spytproduktion steg. Herefter ringede 
Pavlov med en klokke, og hunden reagerede ved at spidse ører. Der var altså tale om en 
biologisk reaktion, altså en ubetinget respons. Ved at sammenkoble to stimuli; kød og 
klokke, fremprovokerede Pavlov en ændring i hundens adfærd. Når hunden skulle have 
mad, blev der ringet med en klokke, og efter et stykke tid ændrede hunden adfærd – 
også selv om der ikke var noget kød. Hunden begyndte automatisk at savle, når klokken 
ringede. Det som Pavlov beviste var, at den neutrale stimulus (ringen med klokken) blev 
i forsøgene til en betinget stimulus, og det udløste en bestemt respons (Pavlov 1967: 
76-80). Pavlov havde via stimulus ændret hundens naturlige adfærd, hvilket betyder 
at hunden havde lært en betinget refleks. Ringen med klokken havde altså en effekt på 
hundens adfærd. 

Amerikaneren John B. Watson overførte Pavlovs opdagelser på børn i forsøget på at 
påvise, at enhver adfærd har en årsag.5 Watsons ambition var at vise, at stimulus og 
respons også var gældende for børn. I et af hans utallige forsøg lærte han en 11 måneder 
gammel dreng, Albert, frygt for bløde pelsdyr ved at lave en infernalsk støj, hver gang 
Albert rørte ved et pelsdyr. Forsøget var et kombineret stimulationsforsøg, hvor Albert 
fik et pelsdyr, og der blev tilført en masse larm. Forsøget blev gentaget efter seks dage, og 
reaktionen var den samme, Albert begyndte at græde (Watson 2003: 126-31). Watson 
viste med sit forsøg, at mennesker også kan påvirkes via stimulus. Med forsøget etable-
rede Watson en relation mellem årsag og virkning hos et barn. 

Overordnet forsøger behaviorismen at etablere en positivistisk psykologi, hvor ar-
gumentet er bygget op om årsag og virkning. Og det er netop ud fra dette argument, 
klasserumsledelse er struktureret. Subjektiveringen i klasserumsledelse foregår via ad-
færdsregulerende teknikker, som har til formål at disciplinere eleven på en sådan måde, 
at undervisningstiden kan anvendes effektivt, og eleven kan opnå optimalt udbytte af 
undervisningen. Disciplineringsteknikkerne rettes mod kroppen, hvilket gør eleverne 
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kontrollable i undervisningssituationen i bestræbelserne på at optimere elevernes ind-
læring, og det gøres efter stimuli og respons metoden. 
  
Opsummering af praksisser
Som det fremgår af ovennævnte praksisser, var det ikke længere selvet, der var i cen-
trum men derimod faglighed. Den første praksis viser en transformation i undervis-
ningsteknikker. Både nationale test, målstyrende evaluering og skriftlige elevplaner 
var alle teknikker, der havde til formål at disciplinere eleverne til bedre færdigheder. 
Med fagligheden i centrum abonneres der på en bestemt organisering af aktiviteterne 
i klassen, som minimerer larm og støj fra urolige elever. Klasserumsledelse indeholder 
adfærdsregulerende teknikker til, hvordan aktiviteterne i klassen skal foregå. Den sid-
ste praksis kom ikke fra den pædagogiske vidensdisciplin, og minder en smule om de 
skolehygiejniske praksisser fra den disciplinerende subjektiveringsstrategi. Begge prak-
sisser havde til formål at optimere elevens sundhed, og i nærværende strategi skulle 
eleverne være sunde, så de kunne optimere deres læring i skolen. Samlet set orienterer 
praksisserne sig mod at optimere elevens læring ud fra disciplinerende teknikker. 

Efter analysen af undervisning, klasserumsledelse og sundhed vendes blikket nu mod 
kapitlets anden del, som handler om fagene, relationerne mellem lærer og elev, og arki-
tekturens indflydelse på subjektiveringen. 

Noget er vigtigere end andet
I de foregående to subjektiveringsstrategier var fagene blevet underprioriteret til for-
del for eleven. Det slutter med denne subjektiveringsstrategi. Faget blev igen vigtigt. 
Det store fokus på faglighed fik direkte indflydelse på fagene i form af Fælles Mål samt 
afskaffelse af gruppeeksamen. Derudover blev computeren en stadig vigtigere del af un-
dervisningen. KL mener endda, at IT er ved at erstatte bogen som det vigtigste redskab 
for læring i skolen (KL 2010: 20). 

Trods det, at IT understøtter undervisningsdifferentiering, så blev der tilført mere fag-
lighed. Skolen skulle tilbage til det, der kendetegnede fagene ’dansk’, matematik og ’en-
gelsk’. Det er en slags ”back to basics”, som Stefan Hermann (2007: 139) udtrykker det. I 
Globaliseringsrådets rapport står der, at fagene læsning, matematik, naturfag og engelsk 
skal styrkes. De fag beskrives som nøglen til at lære andre fag (Regeringen 2006). Initia-
tiver igangsættes for at sikre, at det faglige element styrkes i de enkelte fag. Fælles Mål 
blev præsenteret som et initiativ til at ’garantere’, at eleverne havde tilegnet sig de fær-
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digheder, som der var enighed om, at de skulle have på et givent klassetrin. Det skal lige 
noteres, at Fælles Mål er en videreudvikling af Klare Mål, som blev introduceret af Mar-
grethe Vestager i 2001. Klare Mål var et forsøg fra SR-Regeringen på at fremme kvalitet 
og resultater i folkeskolen. Den var en udløber af forsøgsprogrammet Folkeskolen år 
2000, som bundede i 1990ernes diskussioner om kvalitet. Men med folkeskoleforliget i 
2002 blev Klare Mål til Fælles Mål. Fælles Mål kan betragtes som en målstyringsramme 
af elevernes færdigheder og kundskaber. 
 
Fælles Mål opdeles i trinmål og slutmål. Trinmålene henviser til, hvad eleven skal kunne 
på hvert enkelt klassetrin, hvor slutmålet henviser til, hvad eleven skal kunne efter endt 
skoleuddannelse. Trinmål opsplitter det enkelte fags stofområde i mindre enheder. For 
eksempel bliver fagenes trinmål delt i overordnede kategorier, og hver kategori er igen 
opdelt i konkrete mål. Det konkretiseres, hvad og hvornår eleven skal lære et bestemt 
emne. Fælles Mål er en styringsteknik, der skal styre, hvornår eleven skal lære et be-
stemt emne, samt hvilke færdigheder og kundskaber han eller hun har efter 10. klasse. 
PISA-resultaterne medførte, at der skulle større fokus på, hvad eleven skulle lære, samt 
hvornår eleven skulle lære det. Fælles Mål skaber overskuelighed og gennemsigtighed 
for både elever og lærere om, hvad der skal undervises i og hvornår. Derudover regu-
lerer Fælles Mål, hvor eleven skal befinde sig om X antal år. Vejen til slutmålet bliver 
overskueligt og gennemsigtigt for både elev og lærer. Fælles Mål er disciplinering af, 
hvad eleven skal lære, og hvornår eleven skal lære det. Derudover betyder Fælles Mål, 
at det er nemmere at kontrollere, om eleverne har lært det, de skal. På den måde kan 
elevens faglige udvikling følges meget tæt. 

Fokus på faglighed kom også til udtryk ved, at gruppeeksamen blev afskaffet på alle 
uddannelser, lige fra folkeskolen og op til universitetsniveau. Afskaffelsen af gruppeek-
samen er helt i tråd med det store fokus på den enkelte elevs faglige præstation. Regerin-
gen mener, at eksamen er personlig, og det skal tydeligt fremgå, hvad den enkelte elev 
kan. Der kommer en del kritiske reaktioner på afskaffelsen af gruppeeksamen. Både 
Roskilde Universitetscenter og Aalborg Universitet, som er kendt for gruppeeksamener, 
er kritiske overfor afskaffelsen. Undervisningsminister Bertel Haarder udtaler, at han 
ikke har noget i mod gruppearbejde som en del af undervisningen, men eksamen er en 
individuel disciplin, og de elever, der har kørt friløb, vil blive afsløret ved en individuel 
eksamen. (www.dr.dk, 2009).6 Hvis der trækkes en linje til de teknikker, der er indført, 
så kan det igen konkluderes, at fokus er på den enkelte elevs præstation, og på den vis 
understøtter afskaffelsen af gruppeeksamen de individualiseringstendenser, der er be-
skrevet ovenover. 
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Fagene genintroduceres som det centrale i skolen, hvilket Fælles Mål er eksemplet på. 
Selv om professor i pædagogisk sociologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Jens 
Rasmussen, ikke mener, at der er sket et skift i ”hvad skolen skal” med indførelsen af 
Fælles Mål (Folkeskolen 2002: 21), så mener jeg, at der fra et magtanalytisk blik er sket 
en transformation. Det faglige er blevet styrket. Denne udvikling diskuteres i forhold til 
’dansk’, ’historie’ og samfundsfag.

KANON og kronologi i ’dansk’ 
’Dansk’ oplever også en stramning. Det skete allerede i 2004 med KANON-rapporten. 
Faget målrettes, og klassikerbegrebet genintroduceres i faget. Som der står i KANON 
rapporten, så betegner ordet kanon en rettesnor: Et katalog over tekster der skal læses 
(Undervisningsministeriet 2004c: 12). Virkeligheden indsnævres til nogle få tekster, 
som eleverne skal stifte bekendtskab med. Der skete en stor indvandring op gennem 
1990erne, og det har været debatteret offentligt, at ’ny danskerne’ skal lære dansk kultur, 
og det kan passende begynde allerede i 1. klasse. Dette forhold konstateres med den nye 
formålsparagraf, hvor dansk kultur fremhæves (Lov nr. 572, 2006). Fagligt-didaktisk 
flyttes fokus over mod ældre tekster og mere historisk-litterær dannelse. ’Dansk’ skal 
igen disciplinere eleverne til en bestemt kulturel dannelse, og det sker i en tid præget af 
globalisering. 

Kendetegnende for 1970erne var et opgør med klassikerbegrebet. I ”Dansk 1976” gøres 
der op med kanontænkningen og klassikerbegrebet, og i stedet skulle eleverne selv 
lære at tage stilling. I ”Dansk 1984” skulle faget tage udgangspunkt i elevens situation. 
Dengang var fagformålet, at eleven skulle udvikle sine færdigheder i at bruge spro-
get samt øge forståelsen for at tale og skrive dansk. De færdigheder skulle fremmes 
gennem oplevelse, analyse, forståelse og vurdering af ældre og nyere digtning samt 
andre udtryksformer (Undervisningsministeriet 1984: 8). En vigtig pointe var, at 
undervisningen ikke måtte selvstændiggøre sig i forhold til elevernes tilværelse. Un-
dervisningen integrerede sig i elevernes tilværelse, så de kunne få hjælp til at klare 
dagligdagen, og samtidig oplevede eleven, at denne hjælp eksisterede (Jørgensen et. 
al 1982: 27-29). En time i dansk kunne for eksempel tage udgangspunkt i en bog, der 
handlede om problemstillinger, som berørte eleverne (skilsmisse, alkohol eller stoffer). 
Undervisningen skulle med andre ord virke nærværende for eleven. Dette princip gør 
KANON-rapporten op med. Den konkluderer, at 1970er pædagogikken har givet sig 
udslag i et ”ønske om ikke at stille for store krav. Hellere læse det, de kan, end kræve, at 
de skal kunne noget mere.” (Uddannelsesstyrelsen 2004: 26). I denne strategi skal litte-
raturen ”fremme elevens indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.” 
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(Undervisningsministeriet 2009: 3). Det skal lede frem til, at eleverne udvikler deres 
personlige og kulturelle identitet (ibid.). Set i forhold til de sidste to strategier er objek-
tive kriterier, såsom ’rigtig’ litteratur, blevet en væsentlig del af faget. Kontrollen med 
inputsiden er blevet styrket. 

Indføringen af Fælles Mål fik betydning for ’dansk’. Opsplitningen af faget i mindre en-
heder kendetegner samtlige forløb i faget. For at give et eksempel, så er ’dansk’ i Fælles 
Mål opdelt i fire kategorier: Det talte sprog, det skrevne sprog, det læste sprog samt 
sprog, litteratur og kommunikation (ibid.: 5). Disse kategorier er inddelt i fem forløb; 
1. forløb er 1. – 2. klassetrin, 2. forløb er 3. – 4. klassetrin, 3. forløb er 5. – 6. klassetrin, 
4. forløb er 7. – 9. klassetrin og 5. forløb er 10. klassetrin (ibid.: 9). Hvis ”Dansk 1984” 
trækkes ind i en sammenligning, findes en helt anden inddeling af elevens skoleforløb. 
Her er skolegangen inddelt i fire forløb; 1. forløb er 1. -2. klassetrin, 2. forløb er 3. – 6. 
klassetrin, 3. forløb er 7. – 9. klassetrin og 4. forløb er 10 klassetrin (Undervisnings-
ministeriet 1984: 4). I forhold til ”Dansk 1984” er der sket en yderligere opsplitning af 
faget i mindre enheder. Ved at bryde faget ned i mindre enheder bliver det nemmere at 
kontrollere, om eleven lærer det, som er planen. 

Faget og klassikerbegrebet blev igen centrale i ’dansk’. Didaktikken blev underlagt fa-
get, hvilket ændrede undervisningen til, at den nu skulle tage udgangspunkt i litterære 
fyrtårne og ikke længere i elevens begrebsverden. Det er ikke ligegyldigt, hvad eleven 
læser. Der er noget, som er bedre at læse end andet. Set fra mit magtanalytiske perspek-
tiv foregik der en disciplinering af eleven, da både indførelsen af KANON og Fælles 
Mål gjorde det forholdsvis nemt at synliggøre elevens faglige mangler. Fælles Mål satte 
rammer op om, hvad eleven skulle kunne hvornår. På den baggrund blev det nemmere 
for læreren at få viden om, hvad eleven kan og ikke kan. 

’Historie’ - kulturfaglig disciplinering 
Fælles Mål og KANON var også centrale i ’historie’. Ligesom i ’dansk’ skulle eleverne 
i ’historie’ disciplineres til at kunne få udvalgte personer og begivenheder. I formålet 
med historieundervisningen blev vægten lagt på, at eleverne tilegnede sig kronologisk 
overblik samt styrke deres viden om dansk kultur og historie. Ligesom i ’dansk’, hvor 
KANON beskrivelsen skulle give eleverne et kronologisk indblik over store danske 
værker, så skulle eleverne i ’historie’ have et kronologisk overblik over dansk og vest-
lig historie. I KANON beskrivelsen til faget er der listet 29 historiske punkter, som 
skal indarbejdes i undervisningen på forskellige trinmål (Undervisningsministeriet  
2009d: 10). 
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De 29 historiske punkter, som blev udvalgt til at indgå i undervisningen, udfordrede 
lærerens metodefrihed. Selv om læreren selv kan definere, hvordan emnerne skal ud-
formes, kan lærerne ikke sorterere i de 29 emner. Det er i kontrast til, hvordan histo-
rieundervisningen tidligere blev anskuet. I de sidste to subjektiveringsstrategier var det 
lærerens tolkning af fortiden, der lå til grund for hvilke emner og begivenheder, der 
skulle undervises i.
 
KANON tanken mødte kritik fra Søren Rønhede, lektor i historie ved University Col-
lege Sjælland. Søren Rønhede sætter lighedstegn mellem ensretning og kanonisering 
(Rønhede 2008). En anden kritiker var forskningschef Steffen Heiberg. Han kritise-
rer KANON udvalgets valg af historiske kanonpunkter og mener, at Holocaust, de to 
verdenskrige, den russiske revolution, Sovjetunionen, Gulag og 1930ernes krise bør 
være med på KANON listen. Derudover hæfter Steffen Heiberg sig ved, at ud af de 
29 punkter er de 16 danmarkshistorie, mens kun otte er verdenshistorie, og fem af 
punkterne kan karakteriseres som begge dele (Helberg 2006). Der er med andre ord en 
klar overvægt af danmarkshistorie i KANON. Eleven skulle disciplineres til at kende 
deres lands historie. 

Disciplineringen i ’historie’ følger disciplineringen i ’dansk’. Tendensen i de to fag pe-
ger i samme retning. I ’historie’ er der også emner, der er vigtigere end andre, og som 
eleverne bør lære. Fagligheden er midtpunktet, og eleverne skal tilegne sig færdigheder 
og kundskaber som det primære. Et tilbageblik på de foregående to subjektiverings-
strategier viser, at ’historie’ førhen var et dannelsesfag, mens det i indeværende subjek-
tiveringsstrategi bliver et færdighedsfag. Det er ikke tilfældige færdigheder, der efter-
spørges, men derimod KANON bestemte færdigheder. Hvis både ’dansk’ og ’historie’ 
studeres nærmere, er det tydeligt, at der lå det, jeg har valgt at kalde en PISA-viden 
til grund for KANON og Fælles Mål. Det er en testbar viden, der helt klart og tydeligt 
fortæller, hvad eleven skal kunne. 

Samfundsfag - eleverne skal respektere demokratiet
Samfundsfag gennemgår samme udvikling som andre fag i og med, der også indføres 
trin- og slutmål, som bliver retningsgivende for undervisningen. Som i andre fag op-
splittes samfundsfag også i mindre målenheder kaldet trinmål, som er ret konkrete i 
forhold til tidligere tiders opsplitning af faget i mere overordnede emner. Overordnet 
inddeles samfundsfag i tre store grupper: 1. Politi. Magt, beslutningsprocesser og de-
mokrati, 2. Økonomi. Produktion, arbejde og forbrug, 3. Sociale og kulturelle forhold. 
Socialisering, kultur og identitet (Undervisningsministeriet 2009c: 7). Med Fælles Mål 
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og opsplitningen af faget i mindre enheder skærpes fokus på færdighedsdimensionen 
i faget. Som skrevet tidligere blev det nemmere at kontrollere, om eleven kunne stoffet. 

I foregående subjektiveringsstrategi skulle eleverne myndiggøres til at forandre sam-
fundet, det forsvandt i sidste subjektiveringsstrategi, hvor fokus var på myndiggørelse af 
selvet hos eleven. Med Fælles Mål og det skærpede fokus på færdigheder skulle eleven i 
denne strategi udelukkende lære om samfundet og dets institutioner. Vægten blev lagt 
på færdigheder og kundskaber, hvor eleverne skulle lære ”demokratiske spilleregler og 
grundværdier” (ibid.: 3). Faget var stadig en disciplinering i demokrati, hvor eleverne 
skulle udvikle en demokratisk forståelse samt opdrages til at vise respekt for demokra-
tiet og dets værdier. Dog er placeringen helt fremme i fagets formål en indikation på, at 
dette prioriteres højt. 

Samfundsfag følger i store træk sporet fra de andre fag. Fokuseringen på fagligheden 
skal forbindes med forestillingen om, hvad der er centralt, og hvad der kan kontrol-
leres. Der er noget, som er vigtigere at vide end andet. Samlet set genfindes den faglige 
disciplinering i fagene, som den også blev udlagt i kapitlets første beskrevne praksis, og 
evidens blev en naturlig del af fagene. 

Evidens relation mellem lærer og elev
I en tid hvor globalisering og konkurrence gør fremtiden usikker, efterspørges der mere 
sikkerhed i uddannelsen. Det skinner også igennem i relationen. Den påvirkes af, at 
eleven skal præstere faglige resultater. Evidens spiller en stor rolle i relationen i form af 
målstyrende evaluering, KANON, Fælles Mål og nationale test.7 Fagligheden spiller en 
større rolle i relationen, end den gjorde i de to foregående strategier. Ligesom i 1990erne 
skulle læreren stadig differentiere undervisningen, så den passer til hver enkelt elev, 
men indenfor rammerne af en klart defineret faglighedsskabelon.

Faglighedselementet går igen i læreruddannelsesloven, hvor det mest vidtgående skridt 
er en aldersspecialisering i de to grundlæggende fag ’dansk’ og matematik. Enhedslæ-
reren har været central i folkeskolen, men den er under et stigende pres, og begrebet 
enhed er gradvist blevet indsnævret. I 1818 blev enhedslærerprincippet indført, da se-
minaristerne blev uddannet til både at undervise små og store elever. Den nye lærerud-
dannelseslov forsætter en tendens, som blev sat i gang med 1997-loven, og som sigter på 
at orientere læreruddannelsen mod færre og større fag (Folkeskolen 2006: 14). Læreren 
går fra generalist perspektiv med en horisontal faglighed, til specialist perspektiv med 
vertikal faglighed.
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Disciplinerende og kontrollerende teknikker som evaluering, Fælles Mål og nationale 
test gav relationen mellem lærer og elev en entydig disciplinerende faglig ramme, hvor-
under relationen kunne udfoldes. I 1990erne var evaluering bundet op på brede sam-
taler om for eksempel elevens faglige og sociale samarbejdskompetencer. Det var en 
slags kommunikationsbunden evaluering, hvorimod den evaluering, der efterspørges 
i herværende strategi, er målstyrende og fokuserer udelukkende på elevens faglighed. 
Indførelsen af KANON reducerer vilkårligheden. Nu er det sort på hvidt, hvad der er 
hensigtsmæssigt for eleven at lære. 

Fælles Mål visualiserer både det kortsigtede og det langsigtede mål i relationen. Som 
skrevet ovenfor består Fælles Mål af bindende trin- og slutmål, hvilket indikerer, at der 
er tale om, at alle elever skal kunne nå til samme sted på samme tid. Der tages ikke hen-
syn til den enkelte elev, hvilket betyder, at relationen på sin vis standardiseres. Selvom 
eleverne hver især skriver i deres elevplaner, så standardiserer Fælles Mål og nationale 
test relationen. Det er værd at bemærke, at de bindende trin- og slutmål kendes fra ”No 
Child Left Behind”, og her indgik målene som en af lovens fire grundpiller (Public Law 
107-110, 2001). 

De nationale test gav samarbejdet mellem lærer og elev et mål samtidig med, at læ-
reren fik et bench-marking værktøj i hænderne. Nu kunne læreren sammenligne en 
enkelt elev med resten af klassen og finde frem til, om det kun var den enkelte elev, der 
stod fagligt mindre stærkt på et givent område, eller om det var kendetegnende for hele 
klassen.8 Eleven blev et individ, hvis faglighed skulle hæves. Normaliseringen stod i 
faglighedens tegn. Men det gjaldt også læreren. Nationale test kunne bruges til at teste 
lærerens undervisning. Den er med andre ord definerende for relationen, det er ud fra 
de nationale test, at læreren eller eleven kan tage temperaturen på, hvordan samarbejdet 
går. Nedenstående figur viser relationen mellem lærer og elev efter årtusindeskiftet. 
 
Figur 9: Evidensrelationen 

Figuren viser i simpel form, at evidens er et centralt element i relationen mellem elev 
og lærer. Elevens selvforhold er ikke længere centralt i relationen (se figur 8). Eleverne 
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betragtes stort set ens, da relationen understøttes af kontekstuafhængig viden om, hvor-
dan elevens faglighed forbedres, og det giver læreren sit vidensmonopol tilbage. Lære-
ren har igen autoritet i forhold til eleven. Elevernes indbyrdes forhold er ikke vigtigt, 
som det var i 1970erne. Dengang fokuserede læreren på at få etableret sociale korrekte 
grupper for at trække de fagligt svage elever op. Den tid er forbi. Nu er fokus på den 
enkelte elevs faglige præstation.
 
Dog gav skriftlige elevplaner mulighed for, at elevens individualitet kunne blive en del 
af relationen. De skriftlige elevplaner blev en integreret del af lærer og elev relationen. 
Elevplanen tager tid fra lærerens arbejde (Folkeskolen 2006: 11). Andre steder skriver 
eleverne selv deres elevplaner (Folkeskolen 2006: 4). Lærer Mogens Randrup beskriver, 
at han bruger ca. 1 time pr. elev på elevplanen, og med 20 elever i klassen bliver det til 
20 timer kun på skriftlige elevplaner. På Vester Mariendal skole i Aalborg, hvor han 
arbejder, begyndte de at arbejde med elevplaner, fem år før de blev gjort lovpligtige med 
Folkeskoleloven af 2006. Matematiklærer Christian Møller mener, at elevplanen er en 
videreførelse af et stykke arbejde, som læreren altid har gjort (Folkeskolen 2006: 11). 

Relationen mellem lærer og elev er ikke længere en fortrolig relation, men en relation 
der er åben og gennemsigtig. Christian Møller siger senere, at når elevplanen er fælles, 
giver det bedre mulighed for at evaluere eleven sammen med andre lærere (Folkeskolen 
2006: 11). Lærerne arbejder stadig tæt sammen, hvilket kom på ’mode’ i sidste subjekti-
veringsstrategi, og her kunne elevplanen være et samlingspunkt for lærerne. Elevplanen 
fremstår som disciplinerende og adfærdsændrende, fordi den er en semi-juridisk præ-
stationskontrakt mellem elev og lærer, hvor eleven forpligter sig til en bestemt præsta-
tionsadfærd i et fag. 

Lærerfunktionen omdefineres, da disciplinerende teknikker vægtes højt. Teknikker som 
skriftlige elevplaner, nationale test og evalueringer, forandrer læreren til at være fagspe-
cialist. Evidensbølgen medfører, at lærerens opfattelse af viden fokuseres i større omfang 
om færdigheder og kundskaber. Filosof Peter Kemp mener, at fagspecialiseringen ”vil 
føre til en forarmelse af lærerrollen”, han kalder den fagspecialiserede lærer for pseudo-
lærer, da vægten lægges på en viden, som kan måles og vejes (Folkeskolen 2006: 37). 

Læringsskolen II 
Principperne i skolebyggeriet følger de samme principper som i sidste subjektiverings-
strategi. Skolearkitekturen tager stadig hensyn til elevernes forskellighed i både læ-
rings- og legesituationen, og det afspejles i, hvordan rummene på skolen udformes. 
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Rummet er efterhånden blevet accepteret som en central del af elevernes læring i sko-
len, hvilket afspejles i den mængde litteratur, der kom om emnet i begyndelsen af det 
nye årtusinde. 

I rapporten ”Vision 2010” gøres der op med de store ’frikvartersrum’, de lange gange 
samt de mange klasselokaler. Skolens rum skal være lærings- og aktivitetsrum, og der 
bygges videre på Trumps åben plan skole, som herhjemme gav en del støj, hvilket gjorde 
undervisningen vanskeligere. I forhold til Trumps åben plan skole tilsættes livslang læ-
ring, og det præger arkitekturen samt indretning af skolen siden 1990erne. Skolen skal 
stadig være fleksibel og være ramme om mange forskellige aktiviteter, som for eksempel 
fysisk aktivitet, funktionelle rum for undervisning og læring og interaktive og virtuelle 
rum. Der skal både være plads inde og ude til fysisk aktivitet. Rummene skal give ele-
verne mulighed for bevægelse og skal samtidig være funktionelle undervisnings- og 
læringsrum. Rummene skal samtidig være inspirationskilde til læring, og der skal være 
computer i rummene, så der kan laves opgaver og kommunikeres med verden udenfor 
(Undervisningsministeriet 2000: 56-60). På Hellerup skole er rummene gjort fleksible 
sådan, at de kan gøres større/mindre alt efter behovet, og inventaret består af stabelstole, 
som eleverne kan hive frem afhængig af, hvor mange der nu er i gruppen. Forskellighe-
den og fleksibiliteten i rummenes udformning og formål gør, at eleverne kan lære i det 
rum, som de føler modsvarer den måde, de bedst lærer på. Individualiteten skubber det 
fælles klasselokale i baggrunden. Den enkelte elev skal have plads til egne individuelle 
sigtepunkter og læringstrin. Den erfaringsudveksling, som sker mellem eleverne i klas-
selokalet, underordnes de individuelle behov. 

Tematikken om elevernes sundhed fik også indflydelse på etableringen af udearealerne. 
I 1970erne blev udearealerne etableret for, at eleven skulle gøre sine egne erfaringer. 
Efter årtusindeskiftet etableres udearealer med bakker og skråninger, så eleven kunne få 
en bedre kondition gennem leg. Det er eksempelvis tilfældet med Trekroner Skole, hvor 
det bølgede landskab forplanter sig til elevernes bevægelser, og meget af legen foregår i 
løb (Hansen & Nagbøl 2008: 42). Rationalet er at det er sundt at løbe, og jo bedre form 
eleverne er i, des bedre lærer de. Udearealerne inddrages i subjektiveringen af eleven, 
hvilket startede tilbage i 1970erne. Eleverne bruger en del af tiden udenfor timerne på 
at løbe rundt og udfolde sig fysisk. Den del af skolelivet er blevet en vigtigere del af arki-
tekturen og indretningen af skolen, og det får betydning for subjektiveringen. 
 
Livslang læring er en del af skolen, ved at skolens rum gentænkes i relation til lokal-
området. Mogens Hansen og Søren Nagbøl kalder skolen en ”samfundsmæssig iscene-
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sættelse af livslang læring” (Hansen & Nagbøl 2008: 13). Skolen skal have en koordi-
nerende funktion for lokalområdets beboere (Undervisningsministeriet 2000: 56). De 
store vinduespartier på Hellerup skole vidner om, at skolen ikke længere er en afsondret 
borg men skal være en aktiv del af lokalsamfundet. Indretningen af skolen er funderet 
i åbenhed – store åbne rum med plads og lys (www. hellerupskole.dk, 2011). De store 
vinduespartier giver et indtryk af, at samfundet er inviteret indenfor til skolens un-
dervisning. Livslang læring fordrer nemlig kontrakt mellem uddannelse og resten af 
samfundet (Weber 2002: 9). 

Overvågning af skolens areal
Disciplin og kontrol blev også en del af skolens rum. Efter en række hærværkssager 
fik en del skoler sat videokameraer op. Dog skaber det tvivl om, hvorvidt de også kan 
bruges pædagogisk eksempelvis i forbindelse med mobning. Lektor Kim Rasmussen, 
som har forsket i overvågning af institutioner, er bekymret over udviklingen. Han me-
ner, at overvågningen går hen og bliver en selvfølgelighed for eleverne, når de bliver 
voksne (Rasmussen 2005: 1). Kritikken til trods er opsætningen af kameraer en succes, 
målt på hvor mange der blev opsat i de år. Succesen er så stor, at landets største sik-
kerhedsselskab G4S har leveret tusindvis af kameraer til skoler i hele landet. Initiativet 
støttes både af foreningen Skole og Samfund og af Danmarks Lærerforening (www.
jp.dk, 2011). 

Videoovervågning af skolearealer leder tankerne hen på panoptikon, da elevens adfærd 
forsøges reguleret og dirigeres i en bestemt ønskelig retning. Videoovervågningen gør 
eleverne til kontrollérbare subjekter, hvor deres aktiviteter udenfor timerne bliver syn-
lige. Princippet om at gøre det usynlige synligt er kendetegnende for panoptikon. Vide-
oovervågning kan betyde, at magt virker uden reelt at blive udøvet. Der er her tale om 
en form for indre disciplinering, da eleven skal være bevidst om at gøre det rigtige. Når 
eleven konstant har en følelse af at være overvåget, begynder denne at overvåge sig selv 
og bliver mere bevidst om sin egen adfærd. Kameraerne kan have en almendannende 
effekt, da de ikke kun skal sikre, at eleven opfører sig pænt nu, men også forebygger en 
uheldig adfærd i fremtiden ved, at eleven i overvågede omgivelserne har lært den kor-
rekte adfærd. På den vis er kameraerne også en kontrollerende teknik, som supplerer 
(eller måske ligefrem erstatter) pædagogisk opsyn, og som har til formål at sikre en 
bestemt adfærd – nu og fremover. 

Sundhed og overvågning er teknikker i subjektiveringen af eleven i relation til arkitek-
tur og indretning. Både sundhed og overvågning var i slutningen af 1800 tallet og be-
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gyndelsen af 1900 tallet, også at finde i arkitekturen samt indretningen af skolen. Begge 
vinder igen frem op gennem 00erne. Livslang læring var også en del af arkitekturen og 
indretningen af skolen. 

Ovenstående analyse samles nu i en subjektiveringsstrategi, hvor de væsentligste punk-
ter trækkes frem. 

Præstationsorienteret subjektiveringsstrategi
Det centrale i denne subjektiveringsstrategi er præstation, som kommer til udtryk gen-
nem faglighed og synliggørelse af samme. Livslang læring er stadig et mål, men det 
kommer i baggrunden, fordi der er fokus på faglighed. Forbedring af fagligheden skal 
sikre, at eleverne kan bringe det danske velfærdssamfund ind i fremtiden. Det flek-
sible arbejdsmarked eksisterer stadig, men globaliseringen bliver tematiseret som en 
velfærdstrussel mod det danske arbejdsmarked, da den globale konkurrence betyder at 
arbejdspladser forsvinder ud af landet. Derfor skal det sikres, at vi er bedre end udlan-
det, så arbejdspladserne bliver bevaret i Danmark. Det er på den baggrund, faglighed og 
output styring skal anskues, og det påvirker subjektiveringen. 

I forrige strategi handlede det om at myndiggøre eleven til at forandre samfundet ud 
fra problemorienteret projektarbejde, læringspsykologi og samfundsforandrende tek-
nikker. Det handlede om at disciplinere eleven til solidaritet qua projektarbejde. Dette 
blev ændret i sidste subjektiveringsstrategi, hvor eleven i stedet skulle myndiggøres 
til livslang læring. Det handlede om at klæde den enkelte elev på til selvudvikling i et 
omskifteligt samfund, og opskriften var selvteknologier såsom logbog og kommuni-
kationsbunden evaluering. Den strategiske relation har ikke ændret sig nævneværdigt 
siden sidste strategi, men det har subjektiveringsstrategien. Ikke alene var fagligheden 
et omdrejningspunkt i nærværende strategi. Det følges op med forsikringslignende 
teknikker, der har til formål at sikre elevens faglighed eller i det mindste opdage, når 
fagligheden halter.

Risikoen for at elever forlader folkeskolen uden at kunne skrive, læse og regne, kan 
ikke elimineres, men sandsynligheden for, at det sker, kan begrænses. Det er på den 
baggrund, nærværende strategi skal forstås. Den politiske styring havde som formål at 
forbedre færdighederne hos eleverne for at sikre det danske velfærdssamfund fremover, 
som der står i regeringens globaliseringsrapport. Det er netop danske elevers færdighe-
der målt som resultatet fra PISA-test, som blev problematiseret. Det kan konkluderes, 
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at der er indlejret en risikorationalitet i den politiske styring om at begrænse sandsyn-
ligheden for, at fagligt svage elever forlader folkeskolen.  

Disciplinering, kontrol og synliggørelse blev en integreret del af strategien. De teknik-
ker, der blev anvendt, havde for en stor dels vedkommende til formål at kontrollere 
(samt disciplinere) lærerens undervisning samt elevens faglighed. Kontrol er en integre-
ret del af subjektiveringen af eleven, og det anvendes på flere niveauer i bestræbelserne 
på at forme og skabe en mere faglig stærk elev. Kontrollen forekommer i nationale test, 
hvor eleven måles i udvalgte fag. De nationale test objektiverer eleven i og med, at ele-
vens faglighed udstilles, og det gør eleven til en case for pædagogisk intervention. Når 
fokus er på let målbare kvantitative størrelser, såsom nationale test, bliver det nemmere 
at differentiere eleverne ud fra færdigheder og kundskaber. På den måde kan eleverne 
rubriceres alt efter, hvor godt de klarer sig i nationale test. De nationale test åbenbarer, 
hvad der skal arbejdes med fremover for at sikre, at eleven kan være med til at sikre 
dansk økonomi og velfærd i en globaliseret verden. 

Denne subjektiveringsstrategi anvender disciplinerende og adfærdsregulerende teknik-
ker, hvilket minder lidt om subjektiveringen fra slutningen af 1800-tallet. Subjektive-
ringen dengang bar præg af disciplinering på flere planer, og der er lighedspunkter i 
teknikker og vidensformer mellem i begge strategier. Der er tre praksisser, som minder 
om hinanden. Den første er sundhed og hygiejne, som begge betjener sig af et ønske om 
at forbedre elevpopulationen. Den anden er den strukturelle indretning af undervisnin-
gen, hvor klasserumsledelse og Kapers klasseundervisning betjener sig af adfærdsregu-
lerende teknikker. Den tredje er anskuelsesundervisning og undervisning der ’virker’, 
som begge henter vidensinspiration hos positivismen. 

Fagligheden blev som skrevet tidligere sat på dagsordenen, hvilket også manifeste-
res af, at der blev benyttet adfærdsregulerende teknikker i subjektiveringen. Elevens 
krop blev disciplineret gennem klasserumsledelse og gennem fysisk aktivitet. Klasse- 
rumsledelse bliver til stadighed anvendt i bestræbelserne på at skabe nogle regler 
og rutiner omkring læringssituationen, for at eleverne optimerede deres udbytte af  
undervisningen. Denne regel- og rutinestyrede indretning af klassen disciplinerer 
eleverne ud fra behavioristiske tilgange til, hvordan den ønskede elevadfærd opnås. 
Et andet aspekt i de adfærdsregulerende teknikker henfører til elevens levevis, som 
problematiseres og ønskes forbedret. Der skabes i disse år en relation mellem, hvor- 
dan eleven lever sit liv og de præstationer eleven begår i skolen. For at forbedre  
præstationer, udtaler flere eksperter, at eleverne må spise sundt og have et fysisk  

PHD C.Drejer nr71-2012.indd   293 22/10/12   13.59



294 Claus Drejer:  Elev og magt

aktivt liv. Den adfærdsregulerende subjektivering rækker ud over skolen og ind i  
fritiden hos eleven.

Forskellige synliggørende teknikker blev benyttet til at kontrollere elevens adfærd. Når 
det kom til faglighed, var elevens præstationer udsat for kontinuerlig synliggørelse. Ele-
vens faglige udvikling synliggøres. Elevens faglige udvikling involverer alle, derfor skal 
elevens faglighed også kendes af andre lærere og forældrene. Omverdenen inddrages 
i elevens udvikling, og det kan give anledning til adfærdsændring hos eleven. Synlig-
gørelse af elevens faglighed skaber en indre disciplinering hos eleven, fordi autoriteten 
virker som allestedsnærværende. Selv om autoriteten ikke fysisk er til stede, så er det 
synlighedsteknikkens etos, at autoriteten forekommer nærværende, og det påvirker 
elevens adfærd. Det er vigtigt at huske på, at teknikker og teknologier der anvendes i 
subjektiveringen af eleven, ikke udelukkende er negative, og at deres formål ikke er at 
kolonialisere livsverdenen, som ’Frankfurterskolen’ lægger op til. Derimod er det cen-
trale ved teknikkerne, at de åbner op for nye potentielle kapaciteter hos eleven. 

De vidensformer, denne strategi er informeret af, går på faglighed, synliggørelse og ad-
færd. I nærværende subjektiveringsstrategi, er indlejret en sandhed, der hviler på en 
positivistisk tanke om, at hvis elevens faglige resultater synliggøres, skabes der en fagligt 
bedre elev. Fagligheden fik et nationalt islæt i fagene i og med, at eleverne introduceres 
for kanoniserede tekster samt en indsigt i den danske kultur og historie. Den form for 
sandhed fremmaner nogle kapaciteter og kvaliteter hos eleven, hvorved de kommer til 
se sig selv som værende faglige subjekter. I forhold til sidste strategi, så fyldte de indivi-
duelt rettede tiltag ikke meget i nærværende strategi. Det er kun via skriftlige elevplaner, 
at eleven kan skabe sig selv. Så det er en sandhed, der mest baserer sig på faglighed. I 
sidste strategi skulle eleven finde sandheden i sig selv. Det har til dels ændret sig, nu skal 
sandheden findes af eksterne kontrolmekanismer. 

Subjektiveringen af eleven skulle foregå efter fastsatte nationale standarder. Det var ikke 
længere tilfredsstillende, at eleven udviklede sig i sit eget tempo, eleven skulle udvik-
les efter fastsatte standarder. Elevens selvkontrol suppleres af mere eksterne discipline-
rings- og kontrolmekanismer i form af nationale test. Derudover udvælges der læsestof 
– ligeledes fra ekstern side. Ud fra den vinkel kan det opfattes således, at folkeskolen 
anskues som så vigtig, at den ikke kan overlades til sig selv. Der skal ekstern kontrol til, 
for at få det bedste faglige resultat. Det er en ændring i forhold til sidste subjektiverings-
strategi, hvor eleven blev myndiggjort til at forandre sig selv.  
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Afslutningsvis vil jeg kort opridse det centrale i denne subjektiveringsstrategi. Ligesom i 
sidste strategi blev elevernes færdigheder problematiseret. Eleven skulle subjektiveres til 
at klare sig godt i en global verden. Det nye er de disciplinerende og kontrollerende tek-
nikker til at sikre, at eleven tilegnede sig de nødvendige færdigheder. Et andet centralt 
element i subjektiveringsstrategien var sundhed og sammenkædningen med læring. 
Eleven skulle både være faglig dygtig og i god fysisk form. 

Noter
1 Det er ikke kun i Danmark, at dårlige test resultater får indflydelse på uddannelsespolitikken. I USA 
fremlægger Præsident George Bush uddannelsesplanen ”No child left behind”. Dette skete ligeledes på 
baggrund af PISA-test, hvor USA i fysik havnede lige foran Grækenland, Portugal, Luxembourg og 
Mexico. Hovedingrediensen i loven er gennemsigtighed af elevens og skolens præstation. Derudover 
skal lærerens kvalifikationer gøres tilgængelige for alle amerikanske skatteydere (Folkeskolen 2002: 3). 
”No child left behind” er den mest gennemgribende ændring af det amerikanske grundskolesystem siden 
Lyndon B. Johnsons skolelov fra 1965 (Sputnik-loven). Jens Rasmussen tilføjer, at den vestlige verden 
de sidste to årtier af det 20. århundrede indrettede uddannelsessystemet på stort set samme måde (Ras-
mussen 2005: 60). 
2 Archie Cochrane (1909-1988) var en skotsk læge. Cochrane deltog som læge i den spanske borgerkrig 
og i 2. verdenskrig. Det var her han begyndte at undre sig over, om den medicin, de gav de sårede solda-
ter, virkede (www.spartacus.schoolnet.co.uk, 2011). 
3 Barbara Reider er professor og har undervist i over 30 år og har på den baggrund indsamlet data om 
elevers adfærd i undervisningen. 
4 Ivan Pavlov (1849-1936) var russisk psykolog, og han modtog i 1904 nobelprisen i fysiologi eller me-
dicin (www.ivanpavlov.com). 
5 John Broadus Watson (1878-1958) var professor ved Johns Hopkins University fra 1908 til 1920. Han 
betegnes som grundlæggeren af behaviorismen. 
6 Det skal nævnes at gruppeeksamen bliver genindført (www.kl.dk, 2012). 
7 Læreren oplever også at skulle anvende et nyt karaktersystem. Den nye 7-trinsskala erstattede den 
gamle 13 skala. 
8 Relationen mellem lærer og elev er indtil videre forskånet for offentliggørelse af testresultater, men det 
har været et debatemne igennem flere år, om testresultater skulle offentliggøres. Allerede i 2003 foreslog 
undervisningsminister Ulla Tørnæs offentliggørelse af testresultater. En åbenhed som er i tråd med ”Lov 
om Åbenhed og Gennemsigtighed”, som blev vedtaget året forinden (Folkeskolen 2003: 22). 
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Kapitel	11 
Afsluttende	diskussion	
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Diskussion af forskningsspørgsmålet
Efter subjektiveringsstrategianalysen, som dækkede næsten 200 år af subjektiveringen i 
den danske barneskole, vil jeg samle op på de vigtigste pointer i afhandlingen. Afhand-
lingens overordnede tema er, hvordan subjektiveringen af eleven er foregået siden 1822 
og frem til 2010. Derfor stillede jeg i begyndelsen af afhandlingen følgende forsknings-
spørgsmål: 

Hvordan anvendes magt til at skabe eleven i den danske folkeskole?

Forskningsspørgsmålet er forholdsvis bredt, hvilket gjorde, at jeg på forhånd ikke vidste 
hvilken vej, afhandlingen ville tage. Det brede spørgsmål kunne have lagt op til en an-
den analyse, men det er ikke det, jeg har tilstræbt. Jeg har tilstræbt en analyse, der disku-
terer og problematiserer den måde, subjektiveringen af eleven foregår på i dag. I analy-
sen inddrages fortiden for at anskueliggøre, hvordan eleven tidligere blev subjektiveret, 
og bidrager derved med pointer til at problematisere nutidens subjektiveringsstrategi. 

Jeg har reserveret den første del af den afsluttende diskussion til en kritisk diskussion 
af min metode og begreber. Diskussionen er nødvendig, da den giver mulighed for en 
mere overordnet refleksion af afhandlingens metode og begreber i relation til konklu-
sionen. 

Metodologisk opfølgning 
Relationen mellem metoden og den afsluttende diskussion har betydning for konklu-
sionen, og det afspejles i konstruktionen af analysefelter og i selve analysen. Den afslut-
tende diskussion er selvfølgelig påvirket af mit analytiske greb, derfor vil jeg kaste et 
skærpet lys på både min tilgang samt min konklusion. 
 
Arbejdet med begreber og subjektiveringsstrategi
For at analysere hvordan eleven formes og skabes, var opgaven at udvikle en begrebs-
ramme, hvor magt betragtes som produktivt. Det vil sige en tilgang, hvor magt skaber 
og former elever. Derudover betragtes magt også nominalistisk. Det vil sige, at magt kun 
eksisterer i selve handlingen. Magt eksisterer for eksempel i pædagogik. Magt betragtes i 
afhandlingen som omnipresent, det vil sige, at magt udøves fra et utal af punkter. 
 
Det er en tilgang, hvor magt analyseres i selve handlingen og for at give disse handlinger 
retning, samles de i en subjektiveringsstrategi netop for et give en forståelse af subjekti-
veringen på et bestemt tidspunkt. Jeg har gennem magtperspektivet diskuteret og pro-

PHD C.Drejer nr71-2012.indd   298 22/10/12   13.59



 Claus Drejer:  Elev og magt 299

blematiseret, hvordan eleven er blevet subjektiveret i den danske barneskole fra 1822 til 
2010. Analyserne har synliggjort, hvordan magtteknologier, teknikker og vidensformer 
anvendes i subjektiveringsstrategien. På den vis har jeg demonstreret, hvordan magt er 
blevet anvendt til at skabe bestemte typer af elever. 

Magttilgangen viste sig anvendelig til at analysere det empiriske materiale, som bestod af 
dokumenter. Arbejdet med forskellige magtteknologier, som disciplinering, biopolitik, 
pastoral magt og (selv)styring, betød, at magt kunne lokaliseres i det empiriske materi-
ale samtidig med, at jeg kunne skelne mellem de forskellige magtteknologier. Konstruk-
tionen af skemaet i slutningen af kapitel 3, hvor alle magtteknologierne, vidensformer, 
politiske styringsrationaliteter og subjektivering opstilles, hjalp i arbejdet med en ellers 
forholdsvis bred magttilgang på et stort og mangfoldigt empirisk materiale.

Men det er samtidig et kritisk punkt i afhandlingen. Ved at diskutere de forskellige 
magtteknologier og opstille et skema, hvor magt, teknikker, vidensformer, politiske 
styringsrationaliteter og subjektivering indgår, teoretiseres begreberne ved, at de gives 
faste definitioner. Det giver en forståelse af begreberne, som adskiller sig fra Foucaults. 
Den systematik, jeg anvender i arbejdet med begreberne, kan give en fornemmelse af 
fast definerede begreber. De begreber, som jeg anvender i min begrebstilgang, er nogle, 
som Foucault har udviklet gennem historiske analyser og i hans arbejder kendetegnes 
ved, at begreberne var løst defineret. 

Konstruktionen af subjektiveringsstrategibegrebet har vist sig anvendeligt og infor-
mativt, da definitionen dels er klar, og dels giver begrebet en kontekstuel viden om, 
hvordan eleven blev subjektiveret på et givent tidspunkt i den danske barneskole. Der-
udover producerer begrebet indsigter om, hvordan forskellige magtteknologier, teknik-
ker og vidensformer er blevet anvendt og sammensat i subjektiveringsstrategier. Det er 
for eksempel tilfældet med subjektiveringsstrategien i mellemkrigsårene, hvor læreren 
anvendte disciplinerende teknikker ved siden af bekendende teknikker. I den sidste 
analyserede subjektiveringsstrategi ses anvendelsen af disciplinerende teknikker samt 
selvstyring. De kvaliteter, som subjektiveringsstrategibegrebet besidder som analytisk 
instrument, giver en anden kontekstuel forståelse af undervisningen og af barneskolen 
fra 1822 til 2010, end hvad en traditionel Foucaultdiansk genealogi vil være i stand til.

En væsentlig del af arbejdet med subjektiveringsstrategibegrebet, er, hvordan der skel-
nes mellem to subjektiveringsstrategier. Dette arbejde krævede et konkret analytisk 
redskab, der kunne skelne, om der var tale om en eller to strategier. Jeg udvalgte tre 
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punkter til at identificere transformation af subjektiveringen. Det første punkt handler 
om transformationen i politiske styringsrationaliteter og teknologier, det næste punkt 
handler om ændringer i undervisningsteknikker, mens det sidste punkt handler om de 
praksisser, der gennemsættes i subjektiveringen. Som tidligere nævnt kan en praksis 
indeholde flere forskellige teknikker. Opfyldes disse tre punkter, transformeres subjek-
tiveringsstrategien. 

I arbejdet med næsten 200 års historie har jeg ud fra ovenstående definitioner på trans-
formation identificeret seks tilfælde hvor subjektiveringsstrategien forandres. Defini-
tionen af transformationerne identificerer diskontinuiteten i subjektiveringen af eleven, 
og derved eksponeres forskelligheden, og det vises konkret, at der er forskellige subjek-
tiveringsstrategier. Derudover har begrebet gjort det muligt at sammenligne subjek-
tiveringen af eleven på tværs af tid og sammenligne og diskutere, hvilke teknikker og 
vidensformer der er blevet anvendt til subjektiveringen. 

Analyserammen har gjort det muligt at analysere konkrete handlinger og koble det til 
arkitektur og indretning af skolen, samtidig med at analyserammen også gjorde det 
muligt at lave en kobling til politiske styringsrationaliteter. Udfoldelsen af dette greb 
strukturerer analysekapitlerne på en måde, så det fremgår, hvordan eleven subjektive-
res ud fra forskellige handlinger i skolen. Umiddelbart kan det virke som om, at der 
er gentagelser i analysekapitlerne. Det er der også. Men for at komme i dybden med 
hvordan subjektiveringsstrategien indvirker på eleven, kan den samme praksis eksem-
pelvis beskrives ud fra, hvordan den virker generelt, og hvordan den virker i relationen 
mellem lærer og elev. Det ses eksempelvis også med arkitektur og indretning. I denne 
del beskrives ofte praksisser, som tidligere er diskuteret. Men i arkitektur og indretning 
diskuteres praksissen i relation til arkitektur og indretning og hvordan det influerer på 
eleven. 

Magt og barneskole 
Analysen af subjektiveringen af eleven er foretaget ud fra et kritisk blik på, hvordan 
eleven skabes i den danske folkeskole. Det magtanalytiske blik, som jeg har konstru-
eret, er ikke designet til at finde løsninger eller give ’svar’ på, om eleven subjektiveres 
på den ’rigtige’ eller ’forkerte’ måde. Det magtanalytiske blik, jeg anvender, er designet 
til at analysere den historiske subjektivering af eleven samt give et indblik i konkrete 
analytiske pointer fra tidligere subjektiveringsstrategier, som kan sammenholdes med 
nutidens subjektiveringsstrategi. 

PHD C.Drejer nr71-2012.indd   300 22/10/12   13.59



 Claus Drejer:  Elev og magt 301

Dette blik har været det perspektiv, hvorigennem jeg har etableret en ny forståelse af 
både nutidens og fortidens teknologier, teknikker og vidensformer, som har været del 
af et samfundsmæssigt magtnetværk og som har dannet fundamentet for subjektive-
ringsstrategier. Jeg har vist, hvordan subjektiveringen af eleven er en del af det sam-
fundsmæssige magtnetværk gennem politiske styringsrationaliteter, og der produceres 
subjekter med bestemte egenskaber, der passer ind i forestillingen om, hvad eleven skal 
kunne i fremtiden. 
 
Jeg har gennem analyse af subjektiveringsstrategien fra 1822 til 2010 argumenteret for 
at, eleven subjektiveres i forhold til, hvordan han eller hun problematiseres. Til dette 
arbejde introducerede jeg politiske styringsrationaliteter for at anskueliggøre, hvordan 
eleven fremover skal indgå i samfundet. Det drejer sig om at skabe enten føjelige, disci-
plinerede eller selvstyrende subjekter. En sådan produktiv magt, der producerer subjek-
ter med bestemte karakteristika, kan komme fra forskellige punkter i magtnetværket. 
Afhandlingen er en kritisk analyse af, hvordan subjektiveringen foregår i den danske 
barneskole. 

Den kritik, som er indlejret i afhandlingen, er ikke en problemløsende kritik. Det har 
ikke været min intention at levere et normativt bidrag til, hvordan eleven skal subjekti-
veres endsige pege på den ’korrekte subjektiveringsstrategi’. Kritikken ligger i beskrivel-
sen af, hvordan eleven er blevet subjektiveret, som forhåbentlig kan nuancere diskus-
sionen af hvordan eleven skabes i dagens folkeskole. Dette anser jeg som en analytisk 
styrke ved konstruktionen af subjektiveringsstrategien. 

Subjektiveringsstrategien af eleven, 1822-2010 
Jeg har i analysen fundet frem til seks transformationer mellem 1822 og 2010. Hver 
transformation er repræsenteret ved en særegen subjektiveringsstrategi, som skaber og 
former eleverne på en karakteristisk facon. Jeg har vist, at der gennem årene er blevet 
anvendt disciplineringsteknikker, bekendelsesteknikker, selvteknologier i subjektive-
ringen af eleven, og at disse er kommet i spil på meget forskellig vis. De seks subjektive-
ringsstrategier er specielle i den måde, de anvender teknikker og vidensformer samt den 
måde, de sammensætter forskellige teknikker og vidensformer. 

Jeg har diskuteret, hvordan subjektiveringen af eleven har skiftet på grund af ændringer 
i, hvordan eleven problematiseres. Transformationerne har givet indsigt i, hvordan for-
andringerne er foregået, samt hvor store eller små forandringer der er tale om. Selvom 
eleven de sidste 100 år skulle lære ’dansk’ og ’historie’, så er der sket store forandringer 
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i, hvordan eleven skulle lære det. Fokuseringen på transformationer i subjektiverings-
strategien giver analysen kontinuitet såvel som diskontinuitet. Kontinuiteten kommer 
til udtryk i selve subjektiveringsstrategien, hvorimod diskontinuiteten udtrykkes ved de 
forskellige historiske måder, eleven subjektiveres på, forskelligheden i praksisser, tek-
nikker, vidensformer samt politiske styringsrationaliteter. 
 
Diskontinuitet kommer eksempelvis frem i den viden om eleven, som havde interesse. 
Vurderingen af, om eleven var normaltbegavet eller ej, var præget af videnformer, som 
lå til grund for vurderingen af elevens begavelse. 

Segregeringen af eleverne i barneskolen har gennem analysen været præget af psykolo-
gien og lægevidenskaben. I den indbyrdes undervisning blev eleverne segregeret gen-
nem konkurrence. I den efterfølgende strategi begyndte videnskaben at spille en større 
rolle i subjektiveringen af eleven, og der kom flere segregeringsteknikker blandt andet 
associationsevne. Den viden, elevens sanser gav om eleven, var med til at afgøre, om 
eleven havde en stor eller lille forestillingskreds. I mellemkrigsstrategien var begrebet 
forestillingskreds gledet ud og erstattet af intelligens, og vurderingen hvilede på det rent 
biologiske begreb intelligenskvotient. I 1960/70erne blev miljø en vigtig faktor i bestem-
melsen af, om en elev var dygtig eller ej. De dygtige elever kom højst sandsynligt fra et 
læringsvenligt miljø. I 1990erne var stort set alle intelligente. Nu gjaldt det bare om at 
finde frem til, hvilken intelligenstype eleven var i besiddelse af – var eleven sproglig 
intelligent eller logisk-matematisk intelligent.  

Elevens adfærd i timerne har også været udsat for adskillelige transformationer. I den 
indbyrdes undervisning skulle elevens adfærd afpasses af placeringen i hierarkiet. Ele-
vens adfærd i undervisningen var relateret til konkurrence. Hvis eleven gjorde en ind-
sats, påvirkede det efterfølgende elevens adfærd. I den næste subjektiveringsstrategi, 
var det Kapers klasseundervisning, som definerede elevens adfærd. I Kapers klasseun-
dervisning abonneres på den stillesiddende elev. Eleven skulle nu sidde stille og række 
hånden op for at besvare lærerens spørgsmål. I de næste to subjektiveringsstrategier 
behøvede eleven ikke at sidde stille. Eleven skulle motivere sig selv, og var medbestem-
mende i sin egen adfærd. I 1990erne blev der tegnet en relation mellem intelligens og 
adfærd. Elevens intelligens blev bestemt ud fra MI-teorien, og det dannede fundamen-
tet for elevens adfærd, Hvis eleven havde en kropslig intelligens, skulle eleven inddrage 
kroppen i undervisningen. I den sidste subjektiveringsstrategi er urolige elever blevet 
et problem. Der etableres regler og rutiner for at skabe et stille og roligt læringsmiljø. 
Eleven skulle tilbage til sin plads og igen være den stillesiddende elev. 
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Fagene spiller også en skiftende rolle i subjektiveringen. I den indbyrdes undervisning 
var fagene vigtige. Dog var de underlagt hierarki og konkurrence perspektivet. Tid var 
en vigtig teknik i fagene. Eleven skulle disciplineres, så han følte travlhed. Det var først i 
slutningen af 1800-tallet, at fagene blev centrale. Det skete med det Sthyrske cirkulære, 
som standardiserede undervisningen i fagene. Fagrækken blev udvidet med praktiske 
fag. Set fra mit perspektiv kan 1920/30erne betegnes som en slags overgang mellem en 
tid, hvor fagene var centrale til en tid, hvor fagene ikke længere var det centrale i skolen. 
Der kommer nye betragtninger ind i fagene, som eksisterer side om side med de ældre 
betragtninger. Færdighedselementet blødes en smule op, og der skete en udvidelse af 
de didaktiske principper. I den næste subjektiveringsstrategi prioriteres barnet før fa-
get. Faglighedselementet glider i baggrunden, og i stedet undervises der tværfagligt, og 
eleverne producerer selv deres undervisningsmateriale. I 1990erne er fagene underlagt 
elevens selvforhold. Det handler mere om, hvordan eleven kan lære at optimere læ-
ringen, end det handler om færdigheder og kundskaber. Computeren gør sit indtog 
og anvendelsen af den understøtter elevens selvudvikling. I det nye årtusinde svinger 
pendulet tilbage til færdigheder og kundskaber. Fagene blev igen vigtige. Der kom 
KANON-rapporter, som kundgjorde, hvad eleven skulle læse, og der kom Fælles Mål, 
som kundgjorde, hvornår eleven skulle lære bestemte emner. Der kom fornyet fokus på 
fagene og på faglighed. 

Forskellige teknikker og vidensformer har også influeret på relationen mellem lærer og 
elev. I den indbyrdes undervisning var relationen nærmest ikke-eksisterende. Der var 
skudt to lag ind mellem læreren og eleven. Der var en hjælper og en bihjælper, og det 
var først, når eleven havde udmærket sig, at han kunne komme tæt på læreren. Dette 
skifter i slutningen af 1800-tallet. Klasselæreren som funktion bliver opfundet. Læreren 
skulle ikke kun undervise men samtidig også have et blik for elevernes hygiejne. Der 
kom et socialt-hygiejniske element til arbejdet. Den næste strategis relation påvirkes 
af, at læreren fik kendskab til psy-teknologier. Psykoanalysen og individualpsykologien 
gav læreren en forståelse for, hvad eleven bragte med sig ind i skolen. De etablerede en 
fortolkningsramme for læreren i arbejdet med den enkelte elev. Eleverne blev betragtet 
individuelt, og forskellene blev trukket frem. Eleven fik mere frihed i undervisningen 
og større ansvar. Dette fortsætter ind i næste subjektiveringsstrategi, men der tilsættes 
projektarbejde og samfundsforandrende teknikker. Relationen mellem lærer og barn 
blev mere ligeværdig. Det var ikke længere lærere, som havde monopol på sandheden, 
og læreren mistede autoritet over for børnene. Læreren fik en social-pædagogisk identi-
tet. Det ses blandt andet med projektarbejde, hvor det fagligt dygtige barn placeres med 
børn, som ikke er mindre fagligt dygtige. I 1990erne var læreren stadig udenfor relatio-
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nen mellem lærer og elev. Men relationen fokuserede på elevens selvforhold. Fokus var 
på, hvordan eleven lærer bedst muligt. Den faglige viden fik konkurrence af viden om 
elevens selvforhold. Efter årtusindeskiftet, genvandt læreren sin autoritet. Evidens blev 
et nøgleord i relationen. Der skulle være vished for, at det, læreren foretog sig sammen 
med eleverne, virkede. Det vil sige, at eleverne tilegnede sig viden. Faglighed var grund-
laget for relationen: Eleven skulle blive bedre til læse, skrive og regne. 

Derudover har jeg gennem analysen diskuteret, hvordan skolearkitektur, indretning af 
klasselokalet, og udearealer influerer på subjektiveringen. Jeg har fremført et argument 
om, at de fysiske rammer er en del af subjektiveringsstrategien. Denne sammenhæng 
mellem subjektivering og de fysiske rammer har givet en analyse, som binder rum og 
subjektiveringsstrategi sammen. Analysen, viser at arkitektur og indretning af klasse-
lokalet ikke var tilfældig men i visse tilfælde understøttende for, hvordan eleven blev 
subjektiveret. Allerede med den indbyrdes undervisning kommer det klart til udtryk, 
hvor vigtig indretningen af klasselokalet var for at subjektivere eleverne i en hierarkisk 
og konkurrencepræget ånd. Det samme gør sig gældende i de andre subjektiveringsstra-
tegier. Jeg har vist, at de praksisser også gennemsættes i skolearkitektur, indretning af 
klasselokale og/eller udearealer. Derudover viser jeg i analysen, at arkitektur og indret-
ning er vigtig, når en Foucault-inspireret tilgang anvendes til at analysere subjektivering 
i en institution. 
 
I analysens første transformation viser jeg, at teknikkerne og vidensformerne i den ind-
byrdes undervisning objektiverer lærlingen ud fra et system, som byggede på konkur-
rence og hierarki. Mit magtperspektiv viser, at den indbyrdes undervisning var centreret 
om belønning af dygtige lærlinge, opdeling af dygtige og mindre dygtige lærlinge samt 
synliggørelse af dygtighed. Ved at tage indretning af klasselokalet med i mit magtper-
spektiv anskueliggør jeg, at klasselokalet i den indbyrdes undervisning var struktureret 
efter panoptiske principper, som understøttede hierarki og konkurrence. Derudover 
markerede Anordning for Almue-Skolevæsnet en ny måde at styre befolkningen på. 
Den danske befolkning skulle styres og administreres gennem undervisningspligten. 

Samfundet forandres i slutningen af 1800-tallet ved, at der kom flere store industriar-
bejdspladser, og der skete en indenlandsk migration fra land til by. En forandring, der 
er værd at notere, var, at barnet opstod som styringsintervention, barnet skilles ud som 
noget særegent i forhold til voksne. Forandringerne påvirkede, hvad og hvordan der 
blev problematiseret. Undervisningsteknikker, kriminaliteten blandt drenge og elever-
nes sundhed var tidens problematiseringstemaer. 
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En gennemgående magtteknologi i subjektiveringsstrategien var disciplinering. Eleven 
blev disciplineret på flere måder. I undervisningen blev elevens mentale processer disci-
plinereret. Derudover blev elevens adfærd i undervisningen disciplineret. Eleven skulle 
sidde stille og række hånden op og vente på, at læreren spurgte. 

Skolen forandrede sig ved, at en nye undervisningsteknik blev introduceret, og bio-
politik blev anvendt til at forbedre elev-populationens hygiejne. Den ny teknik havde 
til hensigt at disciplinere elevens mentale processer ud fra anskuelsestavler. Derudover 
kom disciplineringen til udtryk gennem klasseundervisningen, hvor elevens fysiske ad-
færd blev disciplineret. Disciplineringen kom også til udtryk i skolearkitekturen. De 
monumentale skolebygninger udstrålede autoritet og disciplin. Indretningen af skolen 
bar præg af panoptiske principper, hvor eleven meget let kunne overvåges på gangen 
eller i klasselokalet. Elevens adfærd blev med andre ord normaliseret. 

Set med mit magtanalytiske blik er det interessant, at der blev generet ny viden om  
eleverne gennem store undersøgelser af sundhedstilstanden. Der blev hentet viden om 
elevens hygiejne, og der blev handlet derpå, eksempelvis i form af disciplinerende tavler 
på skolerne, og forbedringer af skolens inde forhold. En vigtig teknik i vidensproduk-
tion om eleven var statistiske undersøgelser, som gav viden om elevens sundhed og 
forestillingskreds. Denne viden blev anvendt i subjektiveringen af eleven, og ud fra min 
analyse var disse undersøgelser en vigtig videnskilde i subjektiveringsstrategien. 

I 1920erne og 1930erne var Danmark stadig et industrisamfund, og mange var be-
skæftiget indenfor industri og landbrug. Sidste subjektiveringsstrategis disciplinerende 
teknikker bliver problematiseret, og blandt andet blev klasseundervisning kritiseret for 
ikke at tage hensyn til den enkelte elev. Undervisningsteknikkerne forandredes fra di-
sciplinering til selvteknikker. Eleven fik frihed til at handle på sig selv i undervisnin-
gen og skulle for eksempel motivere sig selv i undervisningen. Jeg argumenterer for, at 
selvom eleven oplevede frihed i undervisningen, blev friheden struktureret. Dog på helt 
anden vis end tidligere. 

Psy-teknologier blev introduceret som central praksis i skolen. Den viden, disse teknik-
ker producerede, var en ny og gav et andet syn på eleven og samtidig en anderledes 
mulighed for at styre. Psy-teknologier gav mulighed for at styre eleven gennem bearbej-
delse af værdier, holdninger og elevens selvopfattelse, hvilket kan anskues som værende 
i forlængelse af tidens politiske styringsrationaliteter om større forståelse for barnet og 
mere individualitet. 
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Derudover kunne subjektiveringen målrettes med anvendelsen af intelligenstest og 
standpunktsprøver. Disse to teknikker kontrollerede elevernes intelligens og faglighed 
og kunne ud fra resultaterne inddele eleverne i bestemte kategorier. Derved kunne un-
dervisningen og ikke mindst uddannelsen rationaliseres.
  
I denne subjektiveringsstrategi var målet at skabe myndiggørende børn. Der opstod 
en strategisk relation mellem humanisme og politik, og det er indenfor denne tematik, 
subjektiveringsstrategien fandt sit afsæt. Men som nævnt skulle eleven myndiggøres til 
at tage aktiv del i samfundet. Undervisningen byggede ovenpå undervisningen fra sid-
ste strategi, men nu skulle barnet også arbejde i grupper, hvilket stillede krav til barnet 
om at ’bytte’ noget af deres personlig autonomi for gruppearbejdet. Derudover funge-
rede gruppen som en slags kontrolmekanisme, hvor børnene stod til ansvar overfor 
hinanden. Det var ikke kun læreren, som barnet skulle stå til ansvar overfor, men også 
de andre børn. Derudover skulle barnet også i visse tilfælde producere deres eget un-
dervisningsmateriale og derigennem lære det marxistiske arbejdsbegreb. Barnet blev 
socialiseret til myndiggørelse, hvilket kom til udtryk i undervisningsteknikker såsom 
projekt- og gruppearbejde samt samfundsforandrende teknikker. Sidstnævnte teknik 
markerede samfundsvidenskabens indflydelse i subjektiveringsstrategien, som udgjor-
de fundamentet i denne subjektiveringsstrategi. 

Skolearkitekturen understøttede subjektiveringsstrategien, og arkitekterne inddrog un-
dervisningsteknikker som projekt- og gruppearbejde og værkstedsundervisning i byg-
ningen af skolerne. Klasselokalet som rum blev udfordret af grupperum, hvor børnene 
kunne sidde og lave projekt og/eller gruppearbejde. Også skolegården kom i fokus, og 
den blev bygget, så barnet kunne udfolde sig fysisk. Børnene skulle også gøre deres egne 
erfaringer i frikvarteret. 
 
Myndiggørelsen transformeres fra at handle om at forandre samfundet til at handle 
om at forandre selvet. Overordnet skete der en individualisering af samfundet og der 
udviklede sig et mere fleksibelt arbejdsmarked. Den strategiske relation var forandret i 
forhold til 1970erne, og kernen i subjektiveringsstrategien var, at eleven skulle lære gen-
nem hele livet. Eleven skulle myndiggøres til at forandre sig, og da elever er forskellige, 
introduceredes selvteknikker som logbog. Arbejdet med logbogen gav eleven viden om 
sig selv, og hvordan eleven lærer. Arbejdet med selvteknikker forandrede relationen 
mellem lærer og elever over mod en fortolkende relation, hvor lærerne var fortolkeren. 
Læreren skulle også være fleksibel. Supervision blev introduceret, og det ændrede læ-
rersamarbejdet. 
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Skolen var ikke længere det eneste sted, eleven kunne lære. Læringsrummet ændredes 
på grund af nye teknologier som computer, mobiltelefon og internet. Læring kunne 
foregå i flere forskellige sammenhænge og kunne placeres i fritiden og på arbejdsmar-
kedet. Eleven skulle lære at lære hvor som helst og når som helst. Dette princip gik igen 
i indretningen af skolen, som blev indrettet til at tilpasse forskellige elever og dermed 
forskellige læringstyper. Eleven kunne ligeså godt ligge og læse på en madras, som han 
kunne sidde ved et bord. Skolerne skulle indrettes efter forskellige individuelle lærings-
typer. 

Livslang læring forsatte ind i afhandlingens sidste subjektiveringsstrategi, men kom i 
baggrunden på grund af det store fokus på elevens færdigheder. PISA-test viste, at dan-
ske elevers færdigheder ikke kunne måle sig med elever fra lande, som vi ellers gerne 
vil måle os med. I visse fag lå danske elever endda under gennemsnittet. Ligesom i 
1990erne havde internationale komparative undersøgelser vist, at danske elevers fær-
digheder i nogle tilfælde lå under gennemsnittet. Men denne gang fik det anderledes 
konsekvenser. 

Det 20. århundredes generelle fokus på selvet forlades til fordel for anvendelse af  
disciplinerende teknikker. Der blev introduceret disciplinerende, kontrollerende og 
synliggørende teknikker, og de skulle sikre, at elevens færdigheder og kundskaber blev 
forbedret. Elevens læring blev overvåget i en form for panoptisk installering, hvor na-
tionale test og skriftlige elevplaner fungerede som et vindue ind til elevens faglighed. 
Der blev også introduceret disciplinerende teknikker for elevernes adfærd i undervis-
ningen. Støj og larm i undervisningen skadede læringsmiljøet og hæmmede elevernes 
positive aktivitet i undervisningen. Fokus var rettet mod elevens faglighed og præ-
station, hvilket også ses med diskussionen af elevens sundhed. Der tegnes en relation 
mellem elevens sundhed og elevens præstation i skolen ud fra mantraet om, at sunde 
elever lærer bedre. 

Analysen af de historisk forskellige subjektiveringsstrategier viser, at der ikke eksisterer 
en såkaldt traditionel måde at subjektivere eleven på. Hver subjektiveringsstrategi har 
sin helt særegne facon at subjektivere på. Der anvendes forskellige former for viden 
om eleven, og det har haft indflydelse på transformationen af subjektiveringsstrategien. 
Ændringen i politiske styringsrationaliteter gør, at nogle vidensformer ’skiftes’ ud med 
andre, og den performative del af sandheden skifter karakter. Selvom hver subjektive-
ringsstrategi er speciel, så eksisterer der trods alt visse fællestræk strategierne i mellem. 
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Problematisering af den nutidige subjektiveringsstrategi 
De fællestræk, som eksisterer mellem subjektiveringsstrategierne, kan komme til ud-
tryk på meget forskellig vis. Nogle gange er der lighed mellem anvendelsen af teknikker, 
og andre gange kan der for eksempel findes ligheder mellem vidensformer. Det er netop 
kombinationen af strategi, teknikker og vidensformer, der muliggør en sammenligning 
af de teknikker og vidensformer, som i et historisk perspektiv har subjektiveret eleven. 

Med dette greb fandt jeg frem til, at der eksisterer slægtskabslinjer mellem forskellige 
subjektiveringsstrategier. Som jeg har vist gennem analysen, er ingen af de analyserede 
subjektiveringsstrategier fuldstændig identiske. Sammensætningen af teknologier, tek-
nikker og vidensformer varierer strategierne i mellem. Men som vist ovenover, så træk-
ker nutiden på teknikker og vidensformer, som har været anvendt før i subjektiveringen 
af eleven. 

De sidste to strategier deler samme fokus på livlang læring, men forskellige teknikker 
og vidensformer påvirker, hvordan livslang læring kommer til udtryk i selve subjekti-
veringen. I 1990erne kom livslang læring til udtryk gennem elevens bearbejdning af 
selvet. Eleven skulle handle på sig selv for at lære sig selv bedre at kende og optimere sin 
læringssituation. Men i den efterfølgende strategi kombineres livslang læring med kon-
trol og synliggørelse. Med andre ord glider elevernes arbejde med selvet i baggrunden 
til fordel for disciplinerende teknikker. 

De to sidste subjektiveringsstrategier deler næsten politiske styringsrationaliteter. I 
1990erne blev der introduceret personlige og individualiserende teknikker, hvor eleven 
skulle arbejde med selvet, hvorimod der efter årtusindeskiftet fokuseredes på elevens 
færdigheder og kundskaber. Efter årtusindeskiftet anskues eleven som en potentiel risi-
ko for fremtidens velfærdsniveau. Elevens eventuelle manglende færdigheder udgør en 
risiko for nederlag i globaliseringsræset og dermed fremtidig tab af velfærd i Danmark. 
Denne risiko skulle minimeres gennem kontrollerende og synliggørende teknikker. 
Globaliseringen blev anset som en potentiel trussel mod det danske samfund. Faglig-
heden var i centrum. 

Fokuseringen på faglighed betød, at elevens adfærd igen blev et tema. Eleven skulle 
opføre sig ordentligt i timerne, og derfor skulle der være nogle vedtagne regler og ruti-
ner i undervisningen. Nogle skoler hentede inspiration i klasserumsledelse, som til for-
veksling minder om klasseundervisning. Begge organisationsteknikker standardiserede 
adfærden i undervisningen ud fra entydige regler og rutiner. 
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I den sidste strategi objektiveres eleven ud fra kontinuerlige nationale test. Objektive-
ringen er ikke af ny dato, den blev også anvendt i tidligere strategier. Både i den første 
subjektiveringsstrategi i analysen samt i den tredje anvendes objektiverende teknikker. 
I den første subjektiveringsstrategi var objektiveringen tydelig og materialiserede sig 
ved, at eleverne fik et skilt, som synliggjorde deres status. I den tredje strategi var objek-
tiveringen omfattende og foregik gennem standpunktsprøver og intelligenstest. Der er 
i de tre strategier tale om forskellige måder at objektivere eleven på, men de har det til 
fælles, at der i disse strategier anvendes objektiverende teknikker, som samtidig gav en 
bestemt viden om eleven. 

Der eksisterer dog flere ligheder mellem den nuværende subjektiveringsstrategi og den 
for 100 år siden. Begge strategier indeholder en del disciplinerende teknikker. I den 
ældre subjektiveringsstrategi foregik der en disciplinering af elevens mentale proces-
ser, hvorimod eleven i den nutidige subjektiveringsstrategi disciplineres via forskellige 
foranstaltninger til at kontrollere fagligheden. Selv om der i begge strategier anvendes 
disciplinerende teknikker, var formålet dog ikke det samme. 

Derudover trækker undervisningsteknikkerne på samme vidensform. I dag trækkes 
der på evidens, hvilket er en form for positivisme, hvor kun det, som kan måles og 
vejes, tages med i overvejelserne. De teknikker, som anvendes, har det til fælles, at de 
genererer en viden ud fra en metodisk naturvidenskabelig observation af elevens fag-
lighed – en slags panoptikon, hvor elevens faglighed gøres synlig. Anskuelsesundervis-
ningen anvender ligeledes positivistisk viden. I anskuelsesundervisning er der indlejret 
en præmis om, at erkendelse opnås gennem sanserne, og at der skal gås metodisk frem 
i undervisningen. I begge strategier er der interesse for viden om eleven, som enten kan 
måles eller vejes.  

Der eksisterer også lighedspunkter mellem de to næste praksisser. Både Kapers klas-
seundervisning og klasserumsledelse fokuserer på elevens adfærd i undervisningen, og 
begge abonnerer på den stillesiddende og kontrollerede elev. Dog viser jeg, at klasse-
rumsledelse er mere vidtgående i sin disciplinering af eleven end Kapers klasseunder-
visning, da der introduceres regler og rutiner for det sociale og praktiske liv i klassen. 
De to subjektiveringsstrategier medtager også elevernes sundhed. Begge strategier ind-
drog sundhed i subjektiveringen af eleven, dog ud fra forskellige forudsætninger. Store 
undersøgelser lå til grund for fokus på elevens sundhed i begge strategier. Begge strate-
gier anvendte statistik og undersøgelser til at få viden om elevernes sundhedstilstand. I 
den ældre strategi handledes der på elevens hygiejne, og han/hun tildeltes hygiejniske 
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rutiner. Sundhed blev ved årtusindeskiftet igen vigtig, men denne gang blev det anvendt 
i bestræbelserne på at optimere elevens læring. Eleven skulle spise sundt og motionere 
netop for at lære mere i skolen. 
 
Derudover var fagene vigtige i begge strategier. Fagligheden i fagene minder en smule 
om hinanden. I ’historie’ er vægten lagt på hukommelsesaspektet. Personer og begiven-
heder fylder i historieundervisningen. I Folkeskoleloven af 2006 står der, at eleverne 
skulle blive ”fortrolige med dansk kultur og historie”. Dette følges op med KANON 
beskrivelsen af de vigtigste historiske begivenheder og personer. Hvis blikket vendes 
mod 1800-tallet, så genfindes lignende træk i ’historie’. I slutningen af 1800-tallet skulle 
eleven ligeledes indføres i en varm og levende følelse for Danmark, som der stod i det 
Sthyrske cirkulære. I ’dansk’ genfindes også lighedspunkter, specielt færdighedsaspektet 
er en central del af faget i begge strategier. 

Den nuværende strategi deler lighedspunkter med en del af de andre strategier. Dog 
er der flest ligheder med den subjektiveringsstrategi, som jeg har valgt at kalde ’Den 
disciplinerede elev’. 

Afrunding 
Jeg afslutter afhandlingen med nogle få refleksioner i relation til den nutidige subjek-
tiveringsstrategi. Med denne afhandling har jeg udfærdiget en slags topografisk og 
geologisk kortlægning af subjektiveringsstrategien af eleven fra 1822 til og med 2010. 
Ambitionen var at rokke ved nutidens subjektivering og dets selvindlysende selvfølge-
ligheder. Det selvindlysende skulle ikke fremstå så selvfølgeligt. Dette analysegreb for-
mår at udfordre det selvindlysende i subjektiveringsstrategien. Overordnet er mit håb, 
at afhandlingen kan give fortiden en plads i debatter om folkeskolen. Fortiden gemmer 
på meget viden, som kan være med til at nuancere og kvalificere debatten.

Det, som fangede min opmærksomhed i dette arbejde, var den måde, viden produceres 
på i den sidste subjektiveringsstrategi. PISA-test blev et pejlemærke i skoledebatterne, 
og undervisningsteknikker blev valgt efter, om det kunne bevises, om de virkede. Det er 
i denne sammenhæng en helt ny måde at producere viden på. Evidens som vidensform 
udmanøvrerer den del af pædagogisk forskning, som ikke kan bevise, om den virker. 
Den faglige viden diskvalificeres og dømmes ugyldig, fordi den ikke fremviser samme 
gyldighedskriterier som evidens. Den stærke tro på evidens gør nutidens subjektive-
ringsstrategi speciel.  
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Jeg har analyseret en mangfoldighed af praksisser, som hver især har haft deres særpræg 
og været en del af subjektiveringen af eleven. Når der fokuseres på evidens, bortfalder 
de praksisser. De er og kan ikke blive en del af debatten, da mange af dem ikke hviler 
på et fundament af evident viden. Vidensformer ekskluderes fra diskussionen, når ud-
gangspunktet for debatten er viden, der ’virker’. Jeg håber, at afhandlingen kan rokke 
ved den skråsikkerhed, der for nærværende hersker om, hvordan eleven i folkeskolen 
skal subjektiveres.  
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Dansk sammendrag 
Denne afhandling handler om subjektivering af eleven i den danske folkeskole. Emnet 
er både interessant og nærværende, fordi der op gennem 00erne kørte en debat om 
fagligheden i folkeskolen. Debatten begyndte med, at danske elever scorede lavt i de 
såkaldte PISA-test i forhold til eleverne i de lande, Danmark normalt sammenligner sig 
med. Testresultaterne sparkede en stor og heftig debat i gang om danske elevers faglig-
hed. Afhandlingen tager afsæt i spørgsmålet: 

•	 Hvordan	anvendes	magt	til	at	skabe	eleven	i	den	danske	folkeskole?

Fortiden inddrages i besvarelsen af forskningsspørgsmålet netop for at vise, at der eksi-
sterer andre alternative måder at subjektivere eleven på. Fortidens subjektivering giver 
konkrete og nærværende eksempler til at destabilisere nutidens tro på færdigheder, test 
og evaluering. 

For at sikre, at jeg besvarer forskningsspørgsmålet, stilles der spørgsmål til hvert ka-
pitel. Disse retningsanvisende spørgsmål stilles for at sikre præcision i afhandlingen. 
Valget af Foucaults magtanalytiske blik og genealogi er kun ét blandt mange mulige 
magtperspektiver. Derfor har jeg valgt et kapitel, hvor alternative tilgange diskuteres. 
Spørgsmålet til kapitel 2 lyder:

•	 Hvilke	andre	magtperspektiver	kunne	være	relevante?	

Jeg har valgt Foucaults magtanalytiske blik, og jeg vil ud fra dette konstruere en analy-
sestrategi, hvor jeg blandt andet bidrager med begrebet subjektiveringsstrategi. Spørgs-
målet til kapitel 3 lyder:

•	 	Hvordan	kan	en	analyseramme	udformes,	 så	den	kan	anvendes	 til	at	belyse	
subjektiveringsstrategien	af	eleven	i	barneskolen	fra	1822	til	2010?	

Til afhandlingens metodiske tilgang er valgt følgende spørgsmål: 

•	 	Hvordan	kan	metodebegreber	og	empiri	konstrueres,	så	de	kan	danne	grund-
lag	for	en	analyse	af	subjektiveringsstrategien	af	eleven	i	barneskolen	fra	1822	
til 2010?

Nedenstående tre spørgsmål stilles til hvert analysekapitel.

•	 	Hvordan	anvendes	magtteknologier	og	teknikker	i	subjektiveringsstrategien	af	
eleven? 

•	 Hvordan	anvendes	viden	i	subjektiveringsstrategien	af	eleven?

•	 	Hvilke	politiske	styringsrationaliteter	anvendes	til	at	begrunde	subjektiverin-
gen af eleven?
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Afhandlingens analytiske greb tager afsæt i Michel Foucault og hans forståelse af magt, 
viden og subjektivitet. Foucault tilhører den poststrukturalistiske del af spektret. Denne 
retning kendetegnes ved, at det ikke giver mening at beskæftige sig med ’det egentlige’ 
eller ’kernen’. 

I kapitel 2 diskuteres Pierre Bourdieu og Niklas Luhmann som mulige bidragsydere til 
afhandlingens teoretiske grundlag. Begge teoretikere er tidligere blevet anvendt som 
teoretisk grundlag i danske undersøgelser om uddannelse. I kapitlet diskuteres deres 
teorier, og diskussionen fokuserer på, hvordan de to teorier kan anvendes til at besvare 
forskningsspørgsmålet. Til slut i kapitlet begrundes valget af Foucault. Valget af Fou-
cault begrundes med de erkendelser, jeg søger efter i nærværende afhandling. Hvis jeg 
søgte efter andre erkendelser, ville Bourdieu eller Luhmann være oplagte emner. 

I det næste kapitel diskuteres de centrale analytiske begreber, som skal anvendes til at 
analysere subjektiveringen af eleven fra 1822 til og med 2010. Kapitlet tager afsæt i 
Foucaults tilgang til magt, viden og subjektivering. Kapitlet begynder med nogle over-
ordnede betragtninger i forhold til magt. Overordnet anskues magt som produktivt 
og skabende. En anden central pointe i denne magttilgang er, at magt kun eksisterer i 
handlingen. Det vil sige, der skal foregå en form for handling, før der kan være tale om 
magt. Herefter diskuteres magt i forhold til, om der er tale om disciplinering, biopoli-
tik, pastoral magt eller (selv)styring. Magtteknologierne udmærker sig på forskellig vis. 
Disciplinering kendetegnes ved at virke gennem individualiserende og objektiverende 
teknikker, mens biopolitik virker gennem administration af befolkningens livsproces-
ser. Pastoral magt kendetegnes ved at indhente den ’sande viden’ om eleven. Den sid-
ste magtteknologi kan deles i to teknologier. Dels én teknologi, hvor andre handler på 
eleven og én, hvor eleven handler på sig selv. Magtteknologierne betjener sig af viden 
om, hvordan der skal styres. Den viden, der fokuseres på, er viden, som anvendes i 
subjektiveringen. 

Derudover introduceres begrebet politiske styringsrationaliteter, som er et begreb der 
binder subjektiveringen sammen med begivenheder i samfundet, og på den vis binder 
mikro/makro planet sammen. Politiske styringsrationaliteter indeholder tre aspekter: 
Et moralsk aspekt, et epistemologisk aspekt samt et sprogligt aspekt. Det sidste begreb, 
som diskuteres i kapitlet er subjektiveringsstrategi, som er et begreb, jeg konstruerer 
på baggrund af Foucaults begreber. Ved at samle ovenstående begreber i en subjektive-
ringsstrategi gives der indsigt i, hvilke forskellige teknologier, teknikker og vidensfor-
mer der subjektiverede eleven på et givent tidspunkt. Kapitlet afrundes med en opsam-
ling af begreberne i en tabel, hvor begreber visualiseres i relation til hinanden, og de 
vigtigste aspekter ved begreberne trækkes frem. 

Afhandlingens kapitel 4 omhandler des metodiske fundament. I kapitlet sammenkobles 
de analytiske begreber og metodiske overvejelser. Kapitlet lægger ud med en diskussion 
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af, hvordan problematiseringen foregår. Fortiden medtages for dels at vise, at der ikke 
eksisterer noget fundamentalt, oprindeligt eller endegyldigt i subjektiveringen. Derved 
bidrager afhandlingen med konkrete analytiske pointer, der skal udfordre den stærke 
tro på PISA-viden samt test og evaluering. Herefter diskuteres praksisbegrebet, som 
er det centrale begreb i analysen. Praksis defineres som en samling handlinger forstået 
som, hvad der bliver sagt, samt hvilke regler og normer der handles efter. Det er gennem 
praksis, at magtteknologier, teknikker og vidensformer kommer i spil. I analysen foku-
seres der på en mangfoldighed af praksisser, og de analyseres og diskuteres i relation til 
fag, relationen mellem lærer og elev samt arkitektur og indretning af skolen. 

Analysen af praksisser går tilbage til den indbyrdes undervisning, fordi den indeholder 
relevante og interessante teknikker for problematiseringen af nutiden. Analyseperioden 
går fra 1822 til og med 2010, og det stiller krav til en tydelig institutionel afgrænsning. 
Analysen fokuserer på den offentlige skole og følger undervisningspligten op gennem 
historien. 

Arbejdet med analysen handler om at overeksponere hidtil oversete, blegnede eller 
glemte praksisser samt analysere nye og alternative forbindelser mellem handlinger og 
vidensformer. Det handler om at finde frem til den relation, der binder de analysestra-
tegiske begreber som magtteknologier, teknikker, vidensformer, politiske styringsratio-
naliteter og subjektivering sammen. 

Arbejdet med den lange analyseperiode samt arbejdet med de analysestrategiske be-
greber viser, at der forekommer transformationer i måden, subjektiveringen foregår på. 
En transformation i subjektiveringsstrategien genkendes ved nedenstående tre punkter: 

•	 Politiske	styringsrationaliteter	og	teknologier	transformeres.	

•	 Der	sker	ligeledes	forandringer	i	undervisningsteknikken.	

•  Derudover gennemsættes andre praksisser i subjektiveringen; praksisser som er 
forskellige fra de praksisser, der kendetegnede sidste subjektiveringsstrategi, og 
som har som ambition at transformere subjektet i en anden retning end førhen.   

Når disse tre punkter registreres, betyder det ændring i subjektiveringsstrategien. Trans-
formationen sker sjældent på én og samme tid, men foregår typisk over en årrække. 

Overordnet indgår der to praksisinformerende datakilder i afhandlingen. Den ene er 
interview, og den anden er dokumenter. Det skal lige tilføjes, at jeg også anvender il-
lustrationer og billeder, men de anvendes i begrænset omfang. Jeg foretog otte interview 
med centrale aktører og med lærere. Interviewene tjener det formål, at de skulle styrke 
min viden om nutidens folkeskole, så jeg kunne problematisere de områder, der havde 
min interesse. De data, der analyseres, er praksisanvisende og reflekterende tekster. Det 
vil sige, det er tekster, der forsøger at styre praksis i skolen. Det praksisanvisende hen-
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viser til tekster, der beskriver, problematiserer og bidrager med eventuelle løsninger på 
problemer. Det reflekterende henviser til, hvordan viden anvendes i teksten. Hoved-
kilden er Fagbladet Folkeskolen. Dog anvendes også andre kilder, som for eksempel 
Tidsskriftet Uddannelse, Vor Ungdom og Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Dokumenter 
der anvendes og analyseres stammer fra den tid, der analyseres. Kapitlet afsluttes med at 
inddrage de metodiske begreber og overvejelser i tabellen fra foregående kapitel. 

I afhandlingens første analysekapitel diskuteres den indbyrdes undervisning, som blev 
indført ved kongeligt påbud i 1822. Den indbyrdes undervisning analyseres, og jeg fin-
der frem til, at konkurrence, hierarki og dokumentation var centrale praksisser i den 
indbyrdes undervisning. I den indbyrdes undervisning var disciplinering anvendt som 
magtteknologi, hvilket kom til udtryk i en del sammenhænge. For eksempel blev eleven 
eller lærlingen, som eleven blev kaldt i den indbyrdes undervisning, tilskyndet til kon-
kurrence blandt andet gennem et synliggjort hierarki. Hierarkiet bestod af læreren, en 
hjælper, som var en ældre elev, og bihjælpere, som hver havde deres gruppe af elever. 
Den væsentlige pointe er undervisningspligtens indførelse, som medførte en helt ny 
måde at styre på, men økonomien i Danmark var stram på daværende tidspunkt, og det 
lettede muligvis vejen for indførelsen af den indbyrdes undervisning. Den indbyrdes 
undervisning skabte den objektiverede elev. Det vil sige en elev, der var genstand for 
regler og rutiner i en konkurrence- og hierarkisk præget undervisning. 

Disciplinering var også en væsentlig del af subjektiveringsstrategien i dette kapitel. Om-
kring århundredeskiftet kom der en række love, som sikrede, at barnet arbejdede min-
dre men til gengæld gik mere i skole. Barnet blev genstand for øget styring i disse år. 
Disciplinering kom til udtryk gennem fire praksisser, som var anskuelsesundervisning, 
segregering af elever efter associationsevne, Kapers klasseundervisning og administra-
tion af elevernes hygiejne. Samfundet var i forandring og udviklede sig fra bondesam-
fund til industrisamfund, og folk vandrede fra land til by, hvilket skabte nye og store 
kvarterer. Eleven blev disciplineret på flere planer: Dels blev elevens mentale processer 
disciplineret i anskuelsesundervisning, hvor der også skete en segregering efter asso-
ciationsevne. Elevens adfærd blev disciplineret i Kapers klasseundervisning, og eleven 
blev ligeledes disciplineret til en bedre hygiejne. Disciplineringen genfindes også i orga-
niseringen og standardiseringen af fagene samt gennem monumentale skolebygninger. 
Disciplinering er central i denne strategi. 

Disciplineringen kom til at fylde meget mindre i næste subjektiveringsstrategi. Disci-
plineringen og den måde, skolen underviste på, blev udsat for kritik. Kritikerne mente, 
at skolen i langt højere grad skulle fokusere på individet – og ikke massen. Det afspejles 
i de praksisser, der var centrale i subjektiveringen af eleven i mellemkrigsårene. Un-
dervisningsteknikken individualiseres, og eleven fik frihed til at handle på sig selv. 
Derudover blev psykologi en større del at subjektiveringen i form af psykoanalyse og 

PHD C.Drejer nr71-2012.indd   351 22/10/12   13.59



352 Claus Drejer:  Elev og magt

individualpsykologi. Den sidste praksis er intelligenstest og standpunktsprøver, som 
blev anvendt til at finde frem til elevens IQ og færdigheder. Der blev draget omsorg for 
eleven, og omsorgen blev målrettet den enkelte elev.

Skolens arkitektur demonstrerede ikke længere autoritet. Til gengæld demonstrerede 
den sundhed og hygiejne. Skolerne blev bygget med store vinduesfacader. Derudover 
var individualitet også en del af indretningen af klasselokalet. De lange bænke og borde 
fik konkurrence af enkeltmandsstole og borde. Individualitet var kernen i denne sub-
jektiveringsstrategi. 

I kapitel 8 følger subjektiveringsstrategien samme spor som i kapitlet før, dog ændrer 
den strategiske relation sig en smule, og politik og humanisme udgjorde en stærk tema-
tisk ramme. Op gennem 1960erne eksploderede uddannelsessektoren, og der kom flere 
i gymnasiet og på universitetet. De store ungdomsårgange involverede sig i samfundet, 
hvilket kom til udtryk ved store demonstrationer. Disse begivenheder fik indflydelse på 
transformationen af praksisser. I denne subjektiveringsstrategi genfindes tre praksisser. 
Den første er undervisningsteknikken, som er i forlængelse af den foregående under-
visningsteknik. Dog med den forskel at projekt- og gruppearbejde introduceredes. Den 
anden praksis er samfundsforandrende teknikker, som blev en del af undervisningen. 
Barnet skulle lære om samfundet, før det kunne transformere det. Den sidste praksis er 
Jean Piagets læringspsykologi. Læringspsykologien betragter intelligens som andet end 
blot et biologisk fænomen. Intelligens skal forstås i relation til miljø. 

Projektorienteret undervisning og samfundsforandrende teknikker påvirkede fagene 
gennem tværfaglighed og et materialistisk arbejdsbegreb. Relationen mellem lærer og 
barn blev ligeledes redefineret på baggrund af de nye praksisser. Relationen blev mere 
ligeværdig, og læreren var at betragte som en samtalepartner. Det var vigtigt, at bar-
net udviklede en kritisk bevidsthed, for målet var, at barnet skulle forandre samfundet. 
Arkitekturen bærer ligeledes præg af, at rummet blev gentænkt ud fra principper om, 
at hvis barnet gives bedre miljø, så vil barnet blive socialt og fagligt bedre. Målet var at 
skabe et myndiggørende barn, som kunne transformere samfundet. 

Eleven skulle også myndiggøres i næste kapitel, men ikke til at deltage i løsningen af 
samfundets konflikter. Den strategiske relation forandredes, og globaliseringen og flek-
sibilitet dannede rammen om subjektiveringen af eleven. Eleven skulle myndiggøres 
til at arbejde med samt forandre selvet i bestræbelserne på at lære gennem hele livet, 
hvilket eksemplificeres ved, at undervisning nu hed læring og var målrettet den enkelte 
elev. Ligesom i sidste kapitel underlægges fagene myndiggørelsesaspektet. Fagene blev 
gennem det tyvende århundrede underlagt eleven, dog ud fra forskellige forklarings-
skabeloner. Selvet var kommet i centrum, hvilket ses på indretningen af skolen. Skolen 
blev indrettet til at rumme elevernes forskellige læringsstile.  
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I analysens sidste kapitel sker der en transformation fra myndiggørelse af selvet til di-
sciplinerende teknikker. Det er stadig inden for rammerne af globalisering, og livslang 
læring er stadig et mål. Men globalisering kombineres med konkurrence, og det æn-
drede tematiseringen af, hvad og hvordan eleverne skulle lære. De praksisser, der ka-
rakteriserer denne subjektiveringsstrategi, havde det fælles mål at disciplinere eleven 
til bedre faglighed. Undervisningen byggede på evidens, der skulle være vished for, at 
undervisningen virkede. Derudover skulle det sikres, at eleven ikke larmede og støjede i 
klassen, da det ville ødelægge læringsmiljøet. Den sidste praksis er sundhed og motion. 
Der tegnes i disse år en relation mellem det at lære og det at være sund. For at lære mere 
skal der motion og sunde vaner til. I sidste strategi var fagene underlagt selvet. Det er 
ikke længere tilfældet. Fagene er igen vigtige, og hvad, der skal læres i fagene, er heller 
ingen tilfældighed. Der udarbejdedes såkaldte KANON-beskrivelser af, hvad der skulle 
læres, og med Fælles Mål blev det også klarlagt, hvornår det skulle læres. Det centrale i 
subjektiveringsstrategien er faglighed og synliggørelse. 

Afhandlingens afsluttende diskussion er delt op i henholdsvis en diskussion af afhand-
lingens metode og en afsluttende diskussion af mine analytiske fund. I den første sek-
tion diskuteres arbejdet med de analytiske begreber. Magttilgangen og udformningen af 
et skema viste sig anvendelig til at analysere på dokumenter. Opstilling af magtteknolo-
gierne i et skema kan kritiseres for at give dem faste og entydige definitioner. Arbejdet 
med subjektiveringsstrategibegrebet viste sig at være anvendeligt og meget informativt, 
da begrebet giver en anden kontekstuel forståelse af barneskolen fra 1822 og frem til og 
med 2010. 

Det skal også noteres, at den kritik, som er indlejret i analysen, ikke er problemløsende. 
Kritikken ligger i, hvordan eleven er blevet subjektiveret, hvilket forhåbentligt kan nu-
ancere diskussionen. Som vist har subjektiveringen ændret sig seks gange siden 1822 
og op til og med 2010. Den sidste subjektiveringsstrategi og strategien fra slutningen af 
1800-tallet, anvender disciplinerende teknikker. Elevens adfærd er i begge strategier en 
væsentlig faktor i bestræbelserne på at forme og skabe eleven.

Håbet er, at afhandlingen kan rokke ved, eller endda destabilisere, den klippefaste tro 
på, at PISA-viden er den eneste brugbare viden i subjektiveringen af eleven. Ved ude-
lukkende at fokusere på evidens i undervisningen, frasorteres andre interessante og re-
levante praksisser. Jeg håber, at analysen af fortiden kan udfordre den evidens-baserede 
viden. 
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English summary
This thesis is about subjectification of pupils in Danish elementary schools (folkeskole). 
I have studied how pupils from 1822 to 2010 have been subject to different strategies of 
subjectification. This thesis shows how the relationship between power, knowledge and 
subjectivity are expressed in a particular strategy in Danish elementary schools. Hence 
the following research question:

•	 How	is	power	used	to	produce	the	pupil	in	the	Danish	folkeskole?

To answer the research question, I include the past to demonstrate there are alternative 
ways of subjectification. Subjectification of the past delivers concrete examples to desta-
bilize the present belief in skills, test and evaluation. 

Each chapter has a working question to ensure that I answer the research question. The 
choice of Foucault is only one possibility out of many. The question for chapter 2 is:

•	 What	other	power	approaches	might	be	relevant?	
I have chosen Foucault’s analytical approach from which I develop the concept of sub-
jectification strategy. The question for Chapter 3 reads:

•	 	How	can	an	analytical	framework	be	designed	so	that	it	can	be	used	to	eluci-
date	subjectification	strategies	used	on	pupils	from	1822	to	2010?	

The question for the methodological chapter 4 reads: 

•	 	How	can	methodological	concepts	and	empirical	material	be	constructed	to	
analyze	the	subjectification	strategies	used	on	the	pupils	from	1822	to	2010?

The following three questions are asked in each analytical chapter: 

•	 	How	are	power	technologies	and	techniques	used	in	the	subjectification	strate-
gies	used	on	the	pupil?

•	 	How	is	knowledge	used	in	the	subjectification	strategies	used	on	the	pupil?	

•	 	What	kind	of	political	steering	rationalities	is	used	to	justify	the	subjectifica-
tion	of	the	pupil?

The analytical methodology employed here is based on Michel Foucault and his under-
standing of power, knowledge and subjectivity. Foucault belongs to the poststructuralist 
camp, and this approach denies that it makes sense to deal with ‘the real’.

In chapter 2 I focus the attention on Pierre Bourdieu and Niklas Luhmann. There are 
several alternative and relevant approaches to how to answer the research question, for 
example Louis Althusser, Alex Honneth, Michael Hardt and Antonio Negri. The reason 
why I only have included two approaches is to gain further and deeper knowledge of 
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few approaches, instead of superficial knowledge of many approaches. In this chapter 
I discuss how I will use Bourdieu and Luhmann in relation to the research question. 
Furthermore, I discuss how Danish researchers employ Bourdieu and Luhmann with 
respect to the Danish educational field. 

In the next chapter I discuss the key analytical concepts that will be employed to ana-
lyze the subjectification of pupils from 1822 to 2010. The chapter draws on Foucault’s 
approach to power, knowledge, and subjectivity. The chapter starts with broad consi-
derations in relation to power. Power as considered to be both productive and creative. 
Another focal point of this approach is that power only exists when there is action. The 
majority of the chapter focusses on the four power technologies: Discipline, biopolitics, 
pastoral power, or (self)steering. Discipline is characterized by acting through individu-
alizing and objectifying techniques while biopolitics works through the administration 
of public life processes. Pastoral power is characterized by obtaining ‘true knowledge’ 
about the pupil. The last technology can be divided into two technologies: Firstly, one 
technology, where others act on the pupil, and secondly, one where the pupil acts on 
him/herself. The four technologies all makes use of knowledge. The knowledge I focus 
on concerns the actual construction of the individual subject. 

I also introduce the concept of political steering rationalities, which binds the subjectifi-
cation of the pupil together with the so called macro-level. Political steering rationalities 
contain three aspects: a moral aspect, an epistemological aspect as well as a linguistic 
aspect. The final concept discussed in this chapter is subjectification strategy, which is 
a concept I elaborate on the basis of Foucault’s approach. The above mentioned con-
cepts are assembled in subjectification strategy, and this gives the analysis a direction. 
Furthermore, the concept gives insight into the different technologies, techniques and 
forms of knowledge that subjectivised the pupil in a given time. The chapter concludes 
with a table, which is a brief summary of the main aspects in the theoretical approach. 

Chapter 4 is about methods. The chapter starts with a discussion of problematization. 
The inclusion of the past demonstrates that there exist no fundamental, originally or 
finally in subjectification – it changes from one strategy to the next. Furthermore, the 
concept of problematization contributes specific analytical points that should challenge 
the strong belief in PISA-knowledge as well as testing and evaluation. The next concept 
is practice, which is the central concept in the analysis. Practice is defined as a set of ac-
tions, understood as what is being said and which rules and norms count. It is through 
practice that power technologies, techniques and forms of knowledge come into play. 
The analysis focuses on a diversity of practices, and they are analyzed and discussed in 
relation to the subjects, the relationship between teacher and pupil, as well as architec-
ture and interior design of the school.
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The analysis of practices dates back to the monitorial system, because this teaching sy-
stem contains relevant and interesting techniques for the problematization of the pre-
sent. The analysis covers nearly two hundred years, and during that period the school 
as an institution has changed. The analysis requires clear institutional boundaries. The 
delineation of the analysis focuses on the public school (in 1899 the school changed its 
name to folkeskole from Almue- og borgerskole) and follows since then.

The work on the analysis is about overexposing hitherto neglected, faded or forgotten 
practices, and analyzing new and alternative connections between actions and forms of 
knowledge. It is about finding the relationship that binds the analytical strategic con-
cepts such as power technologies, techniques, forms of knowledge, political steering 
rationalities and subjectification.

This work on the analysis demonstrates that transformations occur. A transformation of 
subjectification strategy is identified by the following three points:

•	 Transformation	of	political	steering	rationalities	and	technologies	

•	 Transformation	of	teaching	techniques	

•	 	Furthermore,	there	is	a	change	in	practices.	New	practices	define	a	new	subjec-
tification strategy. The new practices are different from the practices that charac-
terized the last subjectification strategy, and whose ambition is to transform the 
subject in a different direction than before.

When these three points are registered, there have been changes in the subjectification 
strategy. The transformation occurs rarely at the same time; typically it takes place over 
a period of several years.

There are two informative data sources in the thesis. The first data source is interviews 
and the second one is document analysis. I also use illustrations and pictures, but they 
are used to a limited extent. The pictures and illustrations are used to demonstrate a 
certain practice. I made eight interviews with key actors and teachers. The purpose with 
the interviews was to gain knowledge of the folkeskole of today. This knowledge shaped 
how I problematized the present folkeskole. The empirical body consists of documents. 
The documents being analyzed are both practice orientated and reflexive. This implies 
that the document tries to control or change the practices in the folkeskole. Practice 
orientated refers to texts that describe, problematize, and contribute to possible soluti-
ons to certain problems in school The reflective refers to how knowledge is used in the 
text. The main source is the journal ‘Fagbladet Folkeskolen’, but other sources are used 
as well. For example, ’Tidsskriftet Uddannelse’, ’Vor Ungdom’, ’Dansk Pædagogisk Tids-
skrift’. The documents that are used, date primarily from the time analyzed. The chapter 
ends with the integration of the concepts from the previous chapter and this chapter. 
The table demonstrates what I look for in the documents. 
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The analysis starts with the monitorial system, which was established by royal order 
in 1822. I find three practices in the monitorial system: Competition, documentation 
and hierarchy. The pupil or the apprentice as the pupil was referred to in the monitorial 
system, was encouraged to compete through a visible hierarchy. The hierarchy consisted 
of three levels: 1. the teacher, 2. the monitor, who was a better and older pupil who was 
instructed directly by the teacher, and there was only one monitor in the classroom, 3. 
the helper who was a pupil at the same age of the other pupils, and was instructed by the 
monitor. Each helper had his own group of pupils. The monitorial system disciplined 
the apprentices by objectifying them in a rule and routine controlled system. The pupil 
was subject to rules and routines in a competitive and hierarchal dominated education.  

The introduction of the compulsory education and monitorial system guaranteed that 
the lower classes in Denmark could receive an elementary education, and compulsory 
education meant a new way to steer and control in Denmark. 

Discipline was also a significant part of subjectification strategy in chapter 6. However, 
it was a different kind of discipline. At the turn of the century came a series of laws (fa-
brikslovene) which ensured that the child worked less. At that time, the child was sub-
ject to increased attention from politicians and intellectuals, and the child began to be 
perceived as a steering object. Discipline was expressed through four practices, namely 
visual instruction, the segregation of pupils by association ability, Kaper’s classroom 
teaching and administration of the pupils’ hygiene. Society was changing, evolving from 
an agricultural society to an industrialized society, and people migrated from rural to 
urban areas. The cities’ population grew rapidly during late 1900th century. 

The pupil was disciplined on several levels: first, the pupil’s mental processes were disci-
plined through visual instruction, which also was a way to segregate pupils. The pupil’s 
behavior was disciplined by the rules in Kaper’s classroom teaching. This technique 
ensured a certain behavior amongst the pupils. The last practice was aimed at the pupil’s 
body, behaviour and health, and techniques such as behaviour regulation and statistics 
were used to impose them with a better hygiene. Discipline was also integrated in ar-
chitecture of the schools. Many schools were built in the new neighborhoods in the 
growing cities, and they had an authoritarian monumental appearance, with their to-
wers and spires. Discipline plays a part in the subjects as well. They were organized and 
standardized. In general, discipline was central to this subjectification strategy.

The disciplinary techniques were not so dominant in this subjectification strategy, as it 
was in the last one. On the contrary, discipline was the subject of criticism. Critics ar-
gued that the school should focus their attention on each individual - and not the mass. 
This is reflected in the practices of this subjectification strategy. First of all, teaching was 
individualized, and the pupil was given freedom to act on his/her own. The pupil should 
motivate him/herself in the lessons. Descriptive psychology began to play a small part 
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in the subjectification of the pupil in chapter 6, however it is in this subjectification 
strategy that psy-technology began to play a significant part in the subjectification. Both 
psychoanalysis and individual psychology, delivered a framework in which the teacher 
(or others) could get the inner ‘truth’ from the pupil. The last practice is IQ-test and 
standard test. IQ-test identified each pupil’s IQ, whereas the other one identified each 
pupil’s skills. These two techniques segregated pupils from their IQ and skills. The con-
cern was targeted at each individual who reflects the society at that time. The relation 
between teacher and pupil was influenced by psy-technologies.

The schools should no longer demonstrate authority. It was more important that they 
demonstrated health and hygiene. The schools were built with large window facades. 
Furthermore, the arrangement of the classroom was characterized by individuality. 
Each pupil had his/her own chair, no long benches and tables. Individualization was the 
core in this subjectification strategy. 

The subjectification strategy elucidated in this chapter follows the same path as the stra-
tegy in the last chapter. However, politics and society became an important part of the 
strategy. Up through the 1960s education became more important to society through 
the increasing number of pupils. Additionally, there was increased attention towards 
democracy. In this strategy there were three practices. The first one shares the same 
thoughts as the one in the last strategy. Teaching was for a large part of it based on pro-
ject work, where pupils worked together in groups. The second practice is a technique 
that worked on the pupil’s interpretation of society. I have called this practice for ‘chal-
lenging the established society’, and the aim for this practice was to transform the child’s 
perception of society. The third practice is based on Jean Piaget and his theory of cog-
nitive development. This theory viewed children’s intelligence as a result of the environ-
ment and the child, which contradicts with the biology-inspired IQ-test from the last 
strategy. This practice gets its knowledge from critical sociology. 

The subjects were influenced by project work and society changing techniques through 
interdisciplinary teaching and materialistic concept of work. The new practices also 
had a redefined relationship between teacher and child. The relationship became more 
equal, the teacher was no longer an authority. The teacher was more like an equal inter-
locutor, and academic skills was not the foundation of the relationship. The new prac-
tices also rethought and redefined the use of space in the schools. The environment 
played a huge part in the understanding of the child, and if the child was given a better 
physical environment, they would get better both socially and academically. One ele-
ment was that the classroom could accommodate several different activities at once. The 
aim of this strategy was to empower the child to transform society, so power was equally 
shared amongst the different social classes. 
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In this strategy, empowerment was also the aim. However, in this strategy, the pupil 
should be empowered to lifelong learning. The society was changing rapidly, new tech-
nologies and new ways to organize work played a part in the changing of society. The 
strategic relationship changed, and globalization and flexibility formed the setting for 
the subjectification. These changes affected the subjectification strategy. In this strategy 
I discuss two practices. The first one is learning. The word teaching became unpopular, 
because teaching was interpreted from an individualistic point of view, and learning 
was related to the development of the self. Teaching targeted the pupils’ self. The other 
practice supported the focus on the self. This practice is rooted in multiple intelligence 
theory (MI-theory). This theory produces knowledge about how each pupil thinks, and 
was the foundation of differentiated teaching. The practice categorized pupils into eight 
types of intelligence. 

Like the last strategy, the subjects had a lower priority in relation to the empowerment 
dimension. Lifelong learning was also an essential part of the relation between teacher 
and pupil, and both differentiated teaching and MI-theory redefined the relation. The 
teacher encouraged the pupil to engage in lifelong learning by organizing the teaching 
in a way, so it fit each pupil. The school was designed to accommodate students’ dif-
ferent learning styles. The focus of this strategy was to empower each pupil to know 
how (s)he could gain more knowledge. MI-theory was integrated in the thinking and 
execution of the design of the school. The design should mirror different types of pupils. 
Each pupil should be given the opportunity to learn all the time. The aim of this strategy 
was to empower each pupil to engage in lifelong learning. 

In the last chapter of the analysis, there is a transformation towards better academic 
skills. Disciplinary techniques were reborn as an important part of the subjectification 
strategy. The theme was still characterized by globalization. However, global compe-
tition became a threat in the discussion about education. Lifelong learning was still a 
target, though the practices were quite different from the last strategy. Differentiated 
teaching was still practiced, but techniques such as evaluation, mandatory test and writ-
ten plans for pupils, gave teaching a more disciplined character. Evidence became an 
important variable. Evidence is an integrated part of ‘the school effectiveness’ wave and 
the knowledge used in the subjectification strategy should be based on what works. 
This kind of knowledge is known from medicine. Health became an important part 
of subjectification, and pupils’ unhealthy habits should change. It establishes a relation 
between good health and learning ability. The last practice is about the behaviour in 
the classroom. The focus was on academic skills, and the argument was that before the 
pupil can learn, there will have to be a quiet learning environment. When academic 
skills are prioritized, then subjects become important, and the relation between teacher 
and pupil was focused towards academic skills. This strategy reminds one a bit about 
the strategy from late 1900th century. Both strategies are informed by discipline, health, 
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and pupils’ behaviour in the classroom. The aim of this strategy is to make the pupils 
perform better in school. 

The concluding discussion is divided into a discussion of the thesis methodology, and 
a concluding discussion of my analytical findings. In the first section I discuss the work 
of the analytical concepts. Power approach and the design of a table proved useful to 
analyze the documents. Installation of power technologies in a schema can be criticized 
for giving the concepts a firm and unambiguous definition. The work on the concept of 
subjectification strategy proved to be useful and very informative, as the concept offers 
a different contextual understanding of child school from 1822 up until 2010.

It should also be noted that the criticisms which are embedded in the analysis are not 
problem-solving criticism. The criticism lies in how the student has been created. As 
shown, the subjectification strategy changed six times between 1822 and 2010. The last 
subjectification strategy and the strategy at the end of 1900 century both focused on 
disciplinary techniques. 

The hope is that the thesis may challenge or even destabilize the rock solid belief in 
the PISA-knowledge as the only useful knowledge in the subjectification of the pupil. 
Focusing solely on evidence in the classroom, discarded other interesting and relevant 
practices. I hope that the past can help bring the discussion beyond an evidence-based 
discussion.
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