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Forskerskolens forord 

En ph.d.-afhandling er et ‘svendestykke’ som viser at forfatteren har ”gen-
nemført et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning” som det siges i 
Bekendtgørelsen om forskeruddannelse. Det er dette svendestykke der her-
med publiceres. Men ph.d.-afhandlingerne er også at betragte som videnska-
belige udviklingsarbejder, som yder sit bidrag til at aftegne det nye forsk-
ningsområde. Forskning i livslang læring er i nogle henseender en videreførel-
se af pædagogisk forskning. Men Livslang Læring som forskningsområde 
favner bredere – læring i hele livsløbet, i uddannelse, arbejdslivet og i andre 
livssammenhænge – og påkalder sig en tværfaglig tematisering af læring som 
subjektiv aktivitet i en samfundsmæssig kontekst. 

Forskerskolen i Livslang Læring skal bidrage til udvikling af dette forsk-
ningsområde ved at uddanne dygtige forskere, som har denne tværvidenska-
belige og problemorienterede horisont. 

Det er en del af forskerskolens målsætning at skabe et miljø for forsker-
uddannelse for erfarne professionelle og lærere, som forsker i emner inden 
for livslang læring, heriblandt er naturligvis lærere ved Centre for Videregåen-
de uddannelser. Ca. halvdelen af forskerskolens studerende er sådanne “ældre 
studerende” der selv er i gang med livslang læring. 
 
Ditte Dalum Christoffersens ph.d.-afhandling Meningsfuldt skoleliv? Imellem fag-
lige og sociale aktiviteter og engagementer beskæftiger sig med at udvikle ny viden 
om det liv, der udfoldes i hverdagen i den danske folkeskole. Især er hun inte-
resseret i at undersøge, hvordan relationen mellem elevernes tilgang til det 
faglige henholdsvis det sociale konstrueres, forhandles, og gensidigt er indvæ-
vet i hinanden i fortløbende udvekslings- og forandringsprocesser. Dette ses 
yderligere i lyset af hvordan skolen som institution er påvirket af politiske 
dagsordener, som igen på forskellige måder bæres ind i og påvirkes af de pro-
cesser der dagligt konstitueres i mødet mellem lærere og elever. Der er således 
tale om en afhandling, der forsøger at forstå centrale daglige meningssøgende 
processer lærere og elever imellem samt mellem eleverne indbyrdes i en sko-
lesammenhæng, som ikke alene kan forstås indefra, men også må perspekti-
veres i forhold til udefrakommende krav og forventninger. 

Afhandlingens analyser er baseret på et stort og varieret empirisk materia-
le, som har daglige observationer og såvel formelle interview som uformelle 
samtaler med elever og lærere som sit primære grundlag. Der etableres un-
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dervejs i analyserne et særligt interesseret blik på kedsomhed som et centralt 
fænomen i skolens hverdag. De forskellige elever vises at have forskellige for-
ståelser, tilgange og strategier i forhold til hvordan kedsomheden skal forval-
tes og håndteres. Kedsomhed vises at have mange forskellige betydninger i 
forhold til såvel elevernes sociale relationer og forhandlingsprocesser som til 
deres muligheder for og måder at indgå i det faglige arbejde. Mere overordnet 
viser de grundige og detaljerige analyser, hvordan faglighed og socialitet i sko-
len ikke kan forstås som uafhængige af hinanden, ej heller som processer der 
indgår i en forhåndsbestemt rækkefølge a la ”faglig læring forudsætter social 
trivsel”, men at de kontinuerligt er fuldstændigt sammenvævede og gensidigt 
betinger hinanden i fortløbende hverdagshandlinger, som både involverer læ-
rere og elever. Dermed bidrager afhandlingen på eksemplarisk vis til en kvali-
ficering af hvordan enhver diskussion om didaktik og pædagogisk rationalitet 
i skolen må baseres på analytisk flertydighed og multidimensionalitet. 

Teoretisk og metodologisk placerer afhandlingen sig inden for et post-
strukturalistisk perspektiv, med Guattari, Deleuze og Søndergaard som væ-
sentlige teoretiske inspirationer. Dette kobles med nymaterialistisk teori, re-
præsenteret ved bl.a. Barad. Det er en særlig styrke i afhandlingen, at Ditte 
Dalum Christoffersen løbende etablerer kritiske refleksioner over måden 
forskningsprojektet er opbygget og feltarbejdet gennemføres, samt hvordan 
dette grundlæggende får betydning for den producerede empiri og for de op-
arbejdede analyser, og dermed for det vidensmæssige blik, der danner afsættet 
for afhandlingens indsigter.  

Afhandlingen kan ses som et vægtigt bidrag til skabelse af sensitiv viden 
om hvordan skolelivet som hverdag konstitueres og hvordan den komplekse 
relation mellem det faglige og sociale kan forstås. Yderligere er der tale om et 
vægtigt bidrag til diskussionen af hvordan dette hverdagsliv kan udforskes på 
relevante og perspektivrige måder. 
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Forskerskolen i Livslang Læring blev etableret i 1999 med støtte fra Forsker-
akademiet. Den byggede videre på det forskeruddannelsesprogram indenfor 
uddannelsesforskning som var igangsat allerede i begyndelsen af 90erne. Si-
den forskeruddannelsen ved det daværende Institut for Uddannelsesforsk-
ning, nuværende Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, blev etable-
ret er der mere end 90 der har erhvervet ph.d.-graden. Der er nu ca. 85 ind-
skrevne studerende, og Forskerskolen optager hvert år omkring 15 nye ph.d.-
studerende.  
 
Forskerskolen trækker på teoretiske og metodiske inspirationer fra andre hu-
manistiske og samfundsvidenskabelige forskningstraditioner. Den søger at 
tematisere nogle af de sammenhænge som disciplinopdelt videnskab og prak-
tisk bestemt professionsviden traditionelt afskærer. Af fokuseringen på læring 
som en subjektiv proces, der indgår i nær sammenhæng med objektive sam-
fundsmæssige og kulturelle sammenhænge, følger en række forskningsmæssi-
ge problemstillinger, som vedrører både læringsarenaer, de lærende og selve 
forståelsen af hvad læring, viden og kompetence er. Forskning i Livslang læ-
ring omfatter derfor en emnemæssig mangfoldighed og har en lige så mang-
foldig praktisk perspektivering af forskningen. Ph.d.-afhandlingerne har ofte 
emner, der ikke umiddelbart ligner noget pædagogisk, men som bliver skrevet 
ind i det nye forskningsområde, som endnu kun vagt lader sig aftegne. Det 
kræver ofte teoretisk og metodemæssig innovation. Det er samtidig bestræ-
belsen i forskeruddannelsen at trække forbindelsen til eksisterende forsk-
ningstraditioner og paradigmer både i pædagogisk forskning og en række til-
grænsende discipliner. Metodologisk er der er en række gennemprøvede, for-
tolkningsbaserede empiriske metoder, som kan udnyttes, og bliver udnyttet, 
men hvert projekt rummer sine valg og tilpasninger. 
 
Forskeruddannelsen er en international uddannelse, som løbende har frem-
trædende internationale gæsteprofessorer og en jævn strøm af udenlandske 
gæstestuderende, ligesom både studerende og vejledere deltager meget inten-
sivt i internationale forskningsnetværk. Der er etableret samarbejdsaftaler 
med en række toneangivende forskningsmiljøer ved universiteter over hele 
verden.  
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Forord 

Processen med at skrive denne afhandling har været en af det bedste ting, jeg 
har gjort i mit liv, men også en af det sværeste. Det har til tider været en en-
som affære – men samtidig har jeg aldrig følt mig alene. Så arbejdet med den-
ne ph.d. har på mange måder været mangesidet. I det store og hele har jeg set 
det som et privilegium at få lov at til at arbejde et sted som RUC, hvor jeg har 
været utroligt glad for at være og altid følt mig godt tilpas, og for at gennemgå 
den personlige og faglige forvandling, jeg har været igennem. Så min glæde 
ved arbejdet har langt overskygget forhindringer undervej. Dette skyldes ikke 
mindst, at jeg har haft mange betydningsfulde mennesker omkring mig, der 
har hjulpet og støttet mig, og for det skal de have tak. 
Først vil jeg takke mine to fantastiske vejledere. Takket være dem har det hele 
vejen været muligt at tro på, at jeg nok skulle komme i mål, trods de forhin-
dringer der ind imellem dukkede op undervejs. Tak til Jan Kampmann for 
altid at være der, og tage sig tid til at lytte og læse og komme med indlevende, 
skarpe og relevante kommentarer og bemærkninger til tekster og spørgsmål 
af alle slags. Tak for altid at have støttet op om min proces, og stolet på at det 
nok skulle gå, også når jeg selv var i tvivl, så jeg altid har kunne føle mig tryg. 
Tak til Dorte Marie Søndergaard for et enestående engagement i mit arbejde, 
og for en på en gang utroligt grundig, tålmodig og omsorgsfuld vejledning. 
Tak for alle de dybdegående og knivskarpe læsninger og kommentarer til tek-
sterne, og tak for nogle af de mest inspirerende og interessante samtaler og 
diskussioner man kunne ønske sig. Tak til jer begge for at hive mig i land, når 
jeg har været for langt ude i mellem ideer og lange, lange tekster. Alt dette er 
uvurderligt. 
At jeg aldrig har følt mig ensom i mit ph.d.-arbejde, skyldes i høj grad også 
nogle af mine andre ph.d.-kollegaer. Derfor en helt særlig tak til mine to tro 
ph.d.-følesvende Agnes Ringer og Kit Stender Petersen for et nært tillidsfuldt, 
varmt og frugtbart samarbejde. Sammen med dem har der været plads til bå-
de tvivl og usikkerhed, kloge og dumme spørgsmål, gråd og latter og lange og 
sene samtaler om alt fra ny-materialisme til mavesmerter og fra psykiatri til 
Burlesque. Tak til Agnes for vores skrive-hule-ture til Sverige og for altid at 
være der, når jeg havde brug for det, og tak for dansen. Tak til Kit Stender 
Petersen for at gøre det sjovt at skrive, og for at rejse med mig om på den 
anden side af jorden til Australien. En rejse som blev en herlig og mindevær-
dig tur både fagligt og personligt.  
Også en tak til de andre Ph.d. RUC-kolleger Pernille Juul, Suna Christensen. 
Christine Revsbeck, Monique Vitger og Stine Helm, Niklas Chrimirri, og til 
mine kolleger fra miljøet på DPU Laila Colding Lagerman, Susanne Nør-
gaard, Helle Plauborg, og Stine, Kaplan Jørgensen der også har været til stor 
glæde og inspiration undervejs.  
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Thanks to Professor Bronwyn Davies for advise, supervision and interesting 
discussions about both theoretical and empirical issues. I will say thanks for 
giving me this unique opportunity, for letting me into the universe of her 
thoughts mostly by meetings, which took place at the lovely café Petrol as the 
best surroundings for supervision. The visit to Sydney and meeting Bronwyn 
was a trip to the other side of the world in more than one way. 
Også tak til Kasper Olsen, der har hjulpet mig med at få indblik i kvante-
fysikken forunderlige verden. På en yderst pædagogisk og tålmodig måde, fik 
Kasper forklaret hvordan bølger og partikler kunne være det samme, og 
hvordan Schrödingers kat kunne være både død og levende på samme tid.  
Jeg vil også takke alle de børn, lærere og forældre, hvis navne jeg ikke kan 
nævne. De har på den mest rørende måde lukket mig ind i deres liv og vist 
mig rundt ’derinde’, og de har vist mig tillid og delt nogle af deres mest per-
sonlige historier med mig. Både når de har ladet mig være med i klassen 
sammen med dem og under interview, hvor de har delt ud af deres tanker og 
følelser, mens de tålmodigt har lyttet til og svaret på mine mange spørgsmål. 
Det er i høj grad på bagrund af deres betagende, lærerige og til tider hjertegri-
bende fortællinger, at denne afhandling kunne blive til. 
Jo Niclasen skal have tak for det store og trofaste arbejde hun har gjort med 
transskribering. Stine Møgelvang Nielsen skal have tak for de uundværlige tu-
re rundt om søen hvor alt blev sat under lup og diskurteret. Begge skal de ha-
ve tak for deres dygtige og grundige arbejde med korrekturlæsning. Det ar-
bejde de har gjort har været en kæmpe hjælp i formidlingsfasen. Også en tak 
til mine veninder Dorte Vilandt, Sandra Hoffman og Sanne Hannibal for 
utrætteligt at have fulgt min proces og hørt og ventet på mig igennem alle tre 
år. 
Børnerådet har stillet kvantitativ data til rådighed for mig. For dette vil jeg si-
ge dem tak. Data stammer fra Børnerådets panelundersøgelse Det gode bør-
neliv, som blev gennemført i Børne- og Ungepanelet efteråret 2011. Tak for 
samarbejdet med Heidi Sørensen i forbindelse med formulering af spørgsmål 
til børnepanelet.  
Og også en stor tak til min familie. Min mand Lars, der altid gerne vil lytte og 
hjælpe med især struktur og opmuntrende bemærkninger, og til mine sønner 
Magnus og Tobias for altid at huske mig på at der også er andet i livet end det 
akademiske, og for at give mig plads til at være fraværende i tid og sted, når 
jeg har været det.  
Og tak til resten af min familie, min mor, svigerforældre, min mormor og min 
søster, der alle har holdt ud og hørt på, når jeg har haft travlt og ikke har væ-
ret helt så nærværende, som jeg gerne ville være.  
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DEL 1 Indledende manøvrer 

Kapitel 1 Indledning 

Prolog 
”Jeg ved det ikke”, svarer Kasper på mit spørgsmål, om hvad der er det vigtigste 
ved at gå i skole, og for hvis skyld han går der, ”…men den eneste, der får noget ud 
af, at jeg går i skole, det er jo mig. Så det må vel være for min egen skyld – det tror jeg – 
Jeg ved jo godt, det er vigtigt at gå i skole. Men jeg er ikke sikker på, jeg ville gå her så 
mange år, hvis jeg selv kunne vælge – men du skal jo vide noget”, fastslår han. ”Du lærer 
også andet end at regne, skrive og stave og sådan noget i skolen”, forklarer han mig. 
”Du lærer bare, hvordan man skal være og sådan”.  
 
Lærke kan godt lide at være udenfor, især om sommeren. Hun fortæller, 
hvordan eleverne nogle gange får lov at sidde i gården, når det er godt vejr. 
”Så kan jeg godt li’ at arbejde”. siger hun. ”Altså når man sidder indenfor hele tiden på 
sådan en hård stol, så får man for det første ondt i bagdelen, og så får man dårlig luft, fordi 
der sidder så mange i et lokale”, forklarer hun mig.  
På mit spørgsmål om, hvad der er vigtigst ved at gå i skole svarer hun: ”Det er 
vel at lære noget – det er jo det, der er meningen med at gå i skole – at regne, skrive og 
samarbejde og sådan noget”.  
 
”Vi skal jo bare ha’ undervisning”, svarer Poul på det samme spørgsmål. ”Vi skal 
jo nok selv finde ud af, hvad vi fik ud af skolen på et tidspunkt, det venter jeg på”, siger 
han og fortæller videre om de voksne på skolen: ”Jeg tror, de er bange for sandhe-
den, at vi ikke særlig godt kan li det, vi laver - jeg tror, de alle sammen tror, at vi helt vildt 
gerne vil høre efter i timerne”. 
 
Mia tænker sig lidt om, inden hun svarer på mit spørgsmål om, hvad hun vil 
have ud af at gå i skole: ”Hm. Altså det vigtigste er nok at lære meget, synes jeg. Og 
det næstvigtigste det er sådan at ha nogle gode venner. Det, synes jeg også, er vigtigt. Ellers 
er det ret kedeligt at gå i skole”. Mia fortæller også om, at der er ting, de voksne 
ikke helt forstår. Om et forældremøde hun har hørt om, fortæller hun: ”For-
ældrene havde sagt noget med, at det var sådan en rigtig dårlig klasse, og det synes jeg bare 
ikke. Der var rigtig mange ting, som ikke fungerede i klassen, og der var mange, der blev 
mobbet, det havde jeg bare ikke set, så det undrede jeg mig lidt over”. 
 
I disse eksempler ses åbningen til spørgsmål om meningsfuldt skoleliv.  
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For hvad er egentligt meningsfuldt skoleliv for Kasper, for Lærke, for Mia og 
for alle de andre? Hvorfor tøver Kasper på spørgsmålet om. for hvis skyld 
han går i skole? Og hvordan hænger det med at regne og skrive sammen med 
alt det andet, man skal lære om samarbejde?  
Hvorfor tror Poul ikke, at de voksne vil kende sandheden om elevernes me-
ning om deres skoleliv, og hvordan kan det være, at han mener, at svaret på 
hans egen mening skal findes engang i fremtiden, når han er kommet over på 
den anden side af sit skoleliv? Hvad er det, han venter på? Og hvordan kan 
det være, at Mia mener, at de voksne ikke forstår, hvad der sker mellem ele-
verne? 
 
Ambitionen med denne afhandling er at forfølge elevperspektiver på skoleliv.  
Afhandlingen tager sit afsæt inden for en socialpsykologisk ramme, hvorved 
subjektnære spørgsmål om elev-tilblivelse, meningskonstruktioner og betin-
gelser for skoleliv, bliver relevante.  
I relation til dette vil jeg derfor gå tæt på levet elevliv og gennem interview og 
observationer se på, hvordan det er at gå i skole i en almindelig syvende klas-
se i Danmark. Derefter vil jeg tage disse empiriske produktioner videre og 
analysere dem i forhold til både de faglige og sociale processer, der foregår.  
I det empiriskes materiale åbnes der for et hav af muligheder for at dykke ned 
i relevante temaer. For at komme mine ambitioner i møde vil jeg i den første 
analyse træde et skridt tilbage for at se på, hvordan rammesætningen i skolen 
skabes og på, hvilken betydning det får, for hvordan elever kan gå i skole. Da 
mit teoretiske perspektiv er funderet inden for en socialpsykologisk tænkning 
finder jeg det nødvendigt for overhovedet at kunne se på elevsubjektivering 
også at se på, hvilke forventninger der møder dem i den konkrete sammen-
hæng, og derigennem hvilke forudsætninger de har i deres hverdagsliv for at 
blive til. 
De temaer, som jeg har identificeret som særligt relevante og som genstand 
for analyse, behandles i spændingsfeltet mellem de faglige aktiviteter og de 
relateringspraksisser, i 7.x’s skolehverdag. Temaerne og analyserne handler 
kort sagt om: skolen som overordnet ramme, kedsomhed og social eksklusi-
onsangst, og vil blive foldet ud gennem teoretisk informeret analyse. Temaer-
ne vil sikkert være genkendelige for mange, der kender til skolen, men forhå-
bentlig vil analyser og pointer også være overraskende, når de valgte teoreti-
ske begreber arbejder sig ind i det komplekse og mættede empiriske materiale.  

Personlig motivation - Min egen vej ind i feltet 
”Hvis man skulle sige et eller andet i engelsk, så ville jeg ikke turde stille mig op og sige 
det. Så ville jeg bare sige, at jeg ikke havde lavet mine lektier… Fordi jeg ville være bange 
for, at de begyndte at grine ad mig” (Citat fra pige i 6. klasse fra mit specia-
le)(Christoffersen 2008:4). 
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Fortid 
Jeg har, så længe jeg kan huske, været interesseret i børns liv og vilkår.  
I 1992 blev jeg pædagog. I arbejdet som først stuepædagog og derefter støt-
tepædagog fik jeg øjnene op for, hvor stor betydning de voksnes tilrettelæg-
gelse af børneliv har for børns (u)muligheder for at blive til og handle. Et 
kursus i ’inklusion af børn med særlige behov’ med Janne Hedegaard Hansen 
og Lotte Hedegaard som undervisere vækkede min akademiske interesse for 
feltet. Jeg sagde mit job op for at læse systemisk supervision på CVU, og der-
efter startede jeg på DPU, hvor jeg studerede pædagogisk psykologi.  
Igennem mit studie på DPU beskæftigede jeg mig primært med ’børneliv’. 
Sideløbende var jeg frivillig rådgiver på Børnetelefonen, hvor jeg gennem 
chats og telefonsamtaler stiftede bekendtskab med adskillige børn, der var 
udsat for mobning, skoletræthed, tvivl om fremtiden og andre alvorlige pro-
blemer, ofte i forbindelse med deres skoleliv. Særligt mobning havde på da-
værende tidspunkt min interesse, og mit afsluttende speciale fra DPU ”Kam-
pen om positionerne” handler også om mobning. Efter endt studie blev jeg 
tilknyttet forskningsprojektet eXbus med professor Dorte Marie Søndergaard 
ved roret. Dette arbejde, og de forskere der var tilknyttet projektet, var til stor 
inspiration for mig. Samtidig arbejdede jeg som selvstændig anti-mobbe-
konsulent i netværket AMOK1. Jeg har skrevet bogen ”Mobning – et socialt 
fænomen eller et individuelt problem” sammen med Kit Stender Petersen for 
forlaget DAFOLO. Bogen er baseret på både eXbus’ forskningsresultater og 
vore egne erfaringer fra praksis. Den akademiske sult var dog ikke stillet, og 
da muligheden for et ph.d.-projekt opstod, tøvede jeg ikke. 
 
Nysgerrighed 
Den grundlæggende motivation til dette projekt bunder blandt andet i mine 
adskillige samtaler med børn og unge, både gennem min pædagogprakisis og 
som antimobbe-konsulent. I forbindelse med arbejdet på børnetelefonen, mit 
speciale på DPU samt mit arbejde på eXbus har jeg foretaget rigtigt mange 
interview med børn. Alle disse samtaler har pirret min nysgerrighed; hvad er 
det, som fylder i børns hverdag i skolen? Hvad er forholdet mellem det fagli-
ge og det sociale liv i klassen, hvordan adskiller det sig, og hvordan hænger 
det sammen? Hvordan får det betydning, for hvordan man kan blive til som 
elev? Det er nogle store spørgsmål, som jeg vil søge svar på, velvidende at 
spørgsmålene rækker længere ud, end jeg kan nå i denne afhandling, og jeg 
må derfor fokuser disse spørgsmål yderligere.  
 
Mod afhandlingen 
Spørgsmålene har også kaldt på et ”her må gøres noget”, og et ”hvem lytter 
egentligt til børnene?” Der er alt for mange børn, der har det svært i skolen, 

                                                      
1 AMOK er et netværk af selvstændige konsulenter der arbejder med 
mobbeproblematikker. Se evt. www.mobbeland.dk 
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også selvom statistikker viser, at det for de fleste generelt går meget godt, er 
der altid tal, der stikker i en anden retning.  
Der er flere ting, der har slået mig, når jeg har lyttet ind i alle disse forskellige 
elev-verdener og fortællinger om skoleliv.  
Dels det at børnene ofte beskrev, at de ikke var i stand til at få udbyttet af 
undervisning til at hænge sammen med lærerens forventninger til dem, da der 
ofte var andre ting, der vejede tungere for børnene end disse forventninger. 
Og dels at børnene tilsyneladende har langt større fokus på forholdet til andre 
elever, og de betydninger de har for deres egne (u)muligheder i klassen, end 
det lærere og andre voksne er opmærksomme på.  
Et afgørende punkt for min beslutning om at søge dette ph.d.-stipendium 
var, da jeg en dag i foråret 2010 i radioen hørte om Dansk Arbejdsgiver For-
enings redegørelse for, at der i 2008/2009 var 12.000 unge under 25 år, der 
tog voksenundervisning på folkeskoleniveau for at kunne komme ind på en 
ungdomsuddannelse. Især fagene matematik og dansk, som ellers anses for at 
være højt prioriteret i folkeskolen, var søgt. Det fik mig til at undres endnu 
engang. Hvorfor synes de unge ikke, de fik nok ud af undervisningen i sko-
len, mens de alligevel var der? Og hvis de ikke lærte tilstrækkeligt i disse år, 
hvad lavede de så i stedet for? Siden de tager 9. og 10. klasse om igen, synes 
det ikke at være, fordi de tror, at de mangler evnerne til at lære, så der må væ-
re noget andet på spil?  
Så med denne afhandling fik jeg muligheden for at komme mere i dybden 
med en del af min undren og interesse for, hvordan og hvornår skoleliv får 
mening eller kommer til at mangle mening. 
 
Jeg har en ambition om, at denne afhandling også skal nå ud i praksis. Jeg vil i 
den anledning tilstræbe at skrive i et sprog, som er forståeligt for flere end de, 
der befinder sig i forskningsfeltet. Dog ønsker jeg ikke at gå på kompromis 
med de akademiske forventninger, blot at teksten også skal kunne læses af 
andre faggrupper. Jeg ønsker således, at både forskere, men også eventuelle 
interesserede politikere, lærere og pædagoger skal kunne få gavn af teksten, da 
den er tiltænkt at skulle være praksisrelevant. Så selvom det er en akademisk 
afhandling, ser jeg det som en særlig formidlingsopgave at lade den kunne 
fungere både i en akademisk sammenhæng, men også der hvor voksne arbej-
der konkret med børn og unge.  

Projektets bredere relevans 

Politisk bevågenhed på skolen 
Dansk arbejdsgiver forening synes ikke at være de eneste, der har fået øje på, 
at der er forhold ved folkeskolen, der kunne forbedres grundet antallet af ele-
ver, der ikke får tilstrækkelige kundskaber ud af undervisningen. Under-
visningsminister Christine Antorini siger bla.:  
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“I dag forlader hvert sjette barn folkeskolen uden de basale færdigheder, der ellers er en for-
udsætning for at tage en uddannelse og finde fodfæste på arbejdsmarkedet og i en bredere 
forstand vælge retningen for sit eget liv” (Antorini et.al 2012).  
 
Og der er mange andre, der er interesserede i børns liv i folkeskolen. Der er i 
det hele taget stort alment fokus på folkeskolen og på elevernes skolegang. 
Særligt er fokus på, om elevernes faglige udbytte svarer til elever i landene 
omkring os. Elever og skoler bliver målt vejet og testet gennem blandt andet 
PISA2 undersøgelsen, som bliver brugt som en væsentlig målestok for de 
danske skolebørns formåen.  
Politikere hører man stort set dagligt udtale sig i den folkelige debat i hverda-
gens medieflow. Udtalelser om for eksempel hvordan man kan forbedre ele-
vernes resultater gennem forskellige tiltag, konsekvenser ved mobning eller 
elevernes manglende arbejdsmoral. I skrivende stund er der et særligt politisk 
fokus på ’heldagskolen’ og en ny skolereform, der tænkes at skulle træde i 
kraft fra 2014. (www.uvm.dk) Heldagsskolen er et forsøg på at skulle forbed-
re folkeskolen og elevernes faglige resultater ved f.eks. at give eleverne flere 
skema-timer3. Der er, som der så ofte er i politiske debatter om skolen, stor 
uenighed om, hvad det vil betyde at implementere heldagsskoler i Danmark.  
I Statsminister Helle Thorning Schmidts åbningstale oktober 2012 talte hun 
om folkeskolen som et væsentligt punkt på dagsordenen: 
 
”[…] Vi kan være stolte af vores folkeskole. Den er god. Men den skal være endnu bedre. 
Rigtigt mange børn klarer sig godt i skolen. Men de kan blive endnu dygtigere. Og det er 
nødvendigt. For samfundet, arbejdsmarkedet og den globale verden stiller stadig større krav 
til os alle sammen.  
Alt for mange børn har det svært i folkeskolen. I dag sidder der i de ældste klasser tre eller 
fire elever, som ikke læser godt nok. Som ikke regner godt nok. Og som derfor vil få svært 
ved at klare sig efter skolen. Det går simpelthen ikke.  
Og så skal vi ikke glemme de elever, som har let ved at lære. For mange af de dygtigste ele-
ver bliver ikke udfordret nok. Sådan skal det selvfølgelig ikke være. Mit mål er, at vores 
børn skal være den dygtigste generation i danmarkshistorien. […] 
Min vision - og regeringens vision - er en folkeskole, hvor alle børn lærer mere. Alle børn. 
En skole, hvor der er ro i timerne. Hvor ungerne trives og har lyst til at lære. Hvor de ud-
vikler deres personlighed og bliver engagerede deltagere i et levende demokrati […]” 
(Thorning-Schmidts: 2012). 

                                                      
2 “PISA er en OECD-undersøgelse der sammenligner skoleelevers resultater i alle OECD-landene. 
Hensigten med PISA-undersøgelserne er at teste, hvor gode 15-årige elever er til at bruge deres faglige 
kunnen i det virkelige liv”. Kilde: Undervisningsministereits hjemmeside: www.uvm.dk 
3 “Der er siden 2006 givet dispensation til forsøg med heldagsskole på 13 skoler i 7 kommuner. I 
skoleåret 2011/12, hvor evalueringen er gennemført, var der etableret heldagsskoleforsøg på 12 
skoler i 7 kommuner” Kilde: Undervisningsinistereits hjemmeside: www.uvm.dk  

http://www.uvm.dk/
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Om heldagskolen siger hun i samme tale: 
 
”Skoledagen kan for eksempel starte med matematik. Klassen lærer om vinkler, grader og 
procenter. Matematikken er flyttet fra klasselokalet til skolens værksted. Her er Emil i 
gang med at bygge et fuglehus sammen med tre andre fra klassen. Lugten af træ, lyden af 
saven, den rette vinkel på fuglehusets tag - det får Pythagoras sætning til at hænge bedre 
fast” (Ibid.). 
 
Heldagsskolen vil for eleverne betyde langt flere timer i skolen, op til 35 timer 
pr uge. Og der er tilsyneladende langt fra matematik i sløjdlokalet til den ef-
terfølgende aktuelle diskussion om kreativt indhold i skolen.  

Andre stemmer i debatten 
Det er selvfølgelig ikke alle, der er enige med statsministeren hele vejen, og 
der er mange flere stemmer i debatten end dem, politikkerne kommer med. 
 
”En ny undersøgelse fra tænketanken DEA viser, at hver fjerde af de mindst motiverede 
elever i folkeskolens ældste klasser har drømme om at blive akademikere” (Windstrøm 
og Gormsen 2013 Berlingske Nyhedsbureau), siger Windtrøm og Gormsen 
under overskriften: ”Professor: Færre skal i gymnasiet”. Professoren de henviser 
til er Niels Egelund, som de citerer for at sige: ”Gymnasierne skal kun være for 
den bedste halvdel, og der skal gøres mere for at få de unges studiedrømme gjort realistiske”. 
 
På den måde synes Egelund at pege på en væsentlig problematik i forhold til 
skoleelever. For hvem er den bedste halvdel? Og hvordan bliver man en del 
af den bedste halvdel? Og hvordan undgår man det? For hvad er det, der be-
tyder noget? Egelund mener, at en anerkendende tilgang til elever i høj grad 
har betydet, at eleverne har urealistiske drømme for deres fremtid (ibid.). I 
denne afhandling vil analyserne pege i helt andre retninger.  
  
I forhold til diskussionen om heldagskolen er der flere, der peger på, at ved at 
lade eleverne gå i skole det meste af dagen vil man i højere grad gøre børnene 
til ’samfundets børn’. For eksempel er Liberal Alliances børne- og undervis-
ningsordfører Merete Riisager citeret for at sige: 
 
"Heldagsskole betyder i virkeligheden, at man vil institutionalisere børn i langt højere grad 
end i dag, og at man vil lægge bånd på deres tid i en grad, som ingen af os voksne vil bryde 
sig om. Børnene får færre muligheder for at være sammen med deres forældre eller gå til fod-
bold, mens det er lyst” (www.Folkeskolen.dk:2012). 
 
Således peger hun på, at den institutionalisering, der vil ske af børnenes tid, 
vil gå ud over deres frihed og fritid og mulighed for at vælge aktiviteter selv i 
ret meget af deres vågne tid.  
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Børneforsker Erik Sigsgaard peger på nogle af de centrale problemer, der kan 
være ved, at man fra lands-politisk side tror, at problemet med de manglende 
akademiske færdigheder (hos hver sjette elev) kan løses kvantitativt med flere 
timer. I en artikel i Information af Lise Richter 14. dec. 2012 er han citeret for 
at sige: 
 
“Når knap 20 procent af en årgang tilbringer ti år i skolen uden at lære at læse og regne, 
så er automatreaktionen, at de har fået for lidt undervisning, men hvad nu, hvis børnene 
har fået for meget? spørger Erik Sigsgaard. […] Det er blevet en slags ideologi, hvor 
mere undervisning og mere institutionalisering er af det gode, mens leg og fritid ikke er no-
get, man lærer af” (Sigsgaard i Richter 2012). 
 
Således peger han på, at mere af det samme, eller mere af noget der ligner, 
ikke nødvendigvis vil have den ønskede effekt.  
Her var daværende formand for de danske skolelever, Vera Rosenbeck, tilsy-
neladende enig med Erik Sigsgaard. Hun er citeret af Nielsen og Stigs artikel i 
Politiken d. 11. 12. 2012, for at understrege: at diskussionerne om den nye 
skolereform handler mere om rammerne, altså hvor om lidt og hvor meget 
frem for ’formen’, altså hvad reformen konkret skal indeholde. 
 
”Hvis vi bare forhøjer timetallet uden at ændre indholdet, så har det ingen effekt. For hvor-
for skulle de elever, der aldrig har lært dansk og matematik, pludselig kunne lære det med 
en enkelt time mere og de samme undervisningsmetoder?” (Rosenbeck i Nielsen og Stig 
2011). 
 
Selvom de siddende politikere vil have flere kreative fag ind i skolen, er det 
tilsyneladende ikke så tydeligt, hvordan det skal foregå, det er heller ikke dem, 
der er målet for forbedring. Dansk og matematik er tilsyneladende de fag, der 
satses på, om man så må tage sløjd til hjælp, som statsministeren peger på i 
sin åbningstale. Det handler om at få Pythagoras til at hænge fast, frem for 
alt.  
Et andet interessant statement i hele debatten er Vera Rosenbecks udsagn i 
DR2s ’God morgen Danmark’ d. 15.03.2013, hvor hun peger på, at den ene-
ste gruppe, der ikke blev hørt af de relevante udvalg om den ny skolereform, 
er eleverne. Selvom elevernes stemmer somme tider når ud til offentligheden, 
er eleverne ikke dem, der tages med i de konkrete aftaler. Elevernes er således 
ikke med i beslutningsprocesserne, men deres stemmer bliver til et appendiks 
i forhold til det, der bliver besluttet af politikere og andre skolefagfolk.  

Noget må der gøres! 
Der er som sagt mange andre røster og meninger for og imod, i øjeblikket 
heldagsskolen, og andre issues omkring folkeskolen. Mange flere end de her 
citerede. Grunden til at jeg bringer denne debat i spil er, at jeg finder den væ-
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sentlig i forhold til, hvor skolen bevæger sig hen, og at den i høj grad styres af 
kræfter uden for skolens mure. Forskere, politikere og journalister er dem, 
der først og fremmest sætter dagsordenen for skoledebatten. Dernæst kom-
mer lærere og forældre, men som Vera Rosenbeck peger på, er elevernes 
stemmer stort set fraværende i de fleste debatter og tv-indslag og artikler.  
Skolereformen og andre tiltag bliver på den måde til nogle politiske beslut-
ninger, der foregår hen over hovedet på eleverne (og lærerne). Beslutninger 
der får betydning for elever som Mikkel, Kasper, Signe og de andre i klassen.  
Dog er der en ting, alle tilsyneladende kan blive enige om: At der overordnet 
set er noget, der kan blive bedre i den danske folkeskole.  
 
At folkeskolen har bevågenhed fra mange parter, og at både politikere og for-
skere synes, at ’der må gøres noget’, er der således ingen tvivl om. For det går 
ikke an, at ”alt for mange børn har det svært i folkeskolen”, som statsminister Helle 
Torning peger på i sin åbningstale. Det går ikke, at eleverne er nødt til at tage 
9. klasse om, og at hver 6. elev ikke kommer ud af skolen med de nødvendige 
færdigheder, og at for mange har det svært.  
Og der går ikke en dag uden, at der er gang i debatter og konflikter om, hvad 
der skal ske på skoleområdet og med eleverne.  
 
Heldagsskolen er i skrivende stund, endnu ikke en realitet for langt de fleste 
elever i Danmark. Det er derimod folkeskolens formålsparagraf (bilag 1), som 
er et dokument og styringsredskab med stærk agens og betydning for voksen-
tilgangen til skolen. Dette vil jeg se lidt nærmere på.  
I folkeskolens formålsparagraf §1 står der blandt andet, at folkeskolen har til 
formål at forberede eleverne til videreuddannelse samt give dem lyst til at læ-
re.  
Derudover står der i §2, at skolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe ram-
mer for oplevelser, fordybelse og virkelyst.  
Lyst til læring, mulighed for fordybelse og virkelyst er noget af det, der kom-
mer under lup i denne afhandling.  

Et andet problem – andre vinkler 
Der er altså mange ambitioner om en forbedret og mere målrettet læring i 
skolen. Selvom dette i bedste mening helst skal ske  gennem en øget styring 
af, og kontrol over elevernes tid, og selvom der i formålsparagraffen står, at 
skolen skal give lyst til at lære, er det ikke altid sådan, det forholder sig i det 
konkret levede skoleliv blandt eleverne. 
I Politiken d. 10.juni 2010 viser en rundspørge, som organisationen ’Danske 
Skoleelever’ har lavet i 2010, at ca. halvdelen af alle de ældste elever er skole-
trætte (Junker i Politikken 2010).  
I en pressemeddelelse fra DCUM 2013 siger Trine Kjær om undervisnings-
miljø, at: ”24 % af eleverne svarer, at de tit keder sig i timerne, og 59 % at de somme-
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tider keder sig i timerne”4 (Kjær 2013a). Samtidig viser samme undersøgelse, at 
92% af eleverne altid er glade for deres skole (ibid.). 
I Børneråddets rapport fra 2012 svarer 96% af eleverne, at klasseværelset er 
et rart sted at være. (www.boernerådet.dk 2012) Men det viser sig også, at en 
fjerdedel har svært ved at koncentrere sig, hvis der er dårlig udluftning (Kjær 
2013b) 
I en ikke offentliggjort del af samme rapport5 viser det sig, at over halvdelen 
keder sig i timerne i skolen. Ca. 27% svarer, at de keder sig ofte eller hele ti-
den, og ca. 54% at de keder sig engang imellem.  
I frikvartererne er der til sammenligning kun ca. 18% der keder sig engang 
imellem, og 5% keder sig ofte eller hele tiden.  
En anden vinkel på dette er, at Skolebørnsundersøgelsen 2006 påpeger, at 
børn der trives i skolen, indlærer bedre, end de der ikke trives i skolen (Ras-
mussen og Due et.al. 2007). I undersøgelsen fremgår det, at dårlig skoletrivsel 
hænger sammen med lavt uddannelsesniveau (ibid.). Skolebørnsundersøgel-
sen fra 2010 peger på, at kun knapt hver femte dreng synes virkelig godt om 
skolen mod knapt en fjerdedel af pigerne (Rasmussen og Due et al. 2011). 
Disse undersøgelser synes at pege i retning af Erik Sigsgaards pointe om, at 
det ikke er sikkert, at flere timer nødvendigvis vil give bedre resultater alene. 
Det at eleverne er motiverede og befinder sig godt på forskellige måder, både 
hvad angår socialt liv, faglighed, inde og udeklima, synes at være mere væsent-
ligt end selve timeantallet. 
 
Hvor er vi så? 
Midt i dette paradoks af tal, politiker-, lærer- og elevholdninger, der stikker i 
forskellige retninger, vil dette projekt befinde sig. Mere præcist lige der hvor 
eleverne oplever, at mening skabes og mangles.  
I forlængelse af min egen motivation og med en nysgerrighed efter at vide 
mere om, hvad der kan gemme sig bag tallene i undersøgelserne, vil jeg spør-
ge nogle af de elever, som det drejer sig om. Jeg vil lytte til, hvad de for ek-
sempel beskriver som meningsfuldt, motiverende eller kedeligt, og jeg vil se 
på, hvordan det kommer til udtryk i klasserummet, både i timer og frikvarte-
rer.  

                                                      
 
5  
Børnerådet har stillet kvantitativ data til rådighed. Data stammer fra Børnerådets pa-
nelundersøgelse Det gode børneliv, som blev gennemført i Børne- og Ungepanelet 
efteråret 2011 Ditte Dalum må bruge udvalgte dele af data Børnerådets paneldata fra 
spørgeskemaundersøgelsen Det Gode Børneliv i forbindelse med hendes 
ph.d.afhandling om den meningsfulde skole. Udvalgte data dækker over baggrunds-
variable, variabel under temaet ’Skole’ samt afslutnings-variable fra spørgsmål om 
fremtiden. Data er sendt til Ditte Dalum 30. januar 2012 som rådata i SPSS-format. 

http://www.boernerådet.dk/


10 

Kundskabsambition  
I et spændingsfelt mellem en politisk interesse i skoleelevers faglighed, lyst og 
kompetencer, skolens måder at drive skole på, lærernes undervisning i klasse-
værelset, elevernes fortællinger om mening og mangel på mening samt min 
nysgerrighed efter at vide mere om, hvad der foregår, vokser min kundskabs-
ambition frem.  
Derfor bliver projektets kundskabsambition at give vinkler på skoleliv, til-
nærmet et perspektiv set fra skolebænken og så tæt på elevernes fortællinger 
og oplevelser, som det er muligt. Fortællinger om hvad der er væsentligt i 
forhold til deres skoleliv, og hvad der hindrer og fordrer faglig læring og lyst 
til at gå i skole. Projektet vil således være på jagt efter elevernes motivation og 
længsler og forståelser igennem det, de finder meningsfuldt ved deres skoleliv 
– og det der ikke gør, og efter hvilke betydning det får for dem.  
Jeg ønsker med dette at lede efter både komplekse, flerstemmige og muligvis 
modsatrettede og ambivalente fortællinger (Staunæs & Søndergaard 2005:53) 
og samtidig se efter de trægheder, sammenfald og fastgroede mønstre og fæl-
les forståelser. 
Den teoretiske vinkling er kompleksitets-søgende med inspiration fra post-
strukturalistisk og ny-materialistisk tænkning.  
Ved at lytte til elevernes meninger om, og oplevelser af, deres eget skoleliv og 
se på deres praksis, håber jeg, at afhandlingen kan komme med nye bud på, 
hvad der kan være på spil for og imellem elever. 
Således er denne afhandling tænkt som et tilbud om videnskabelig indsigt i og 
viden om elevers skoleliv, der gennem teoretisk informerede analyser skaber 
særlige elev-sensitive forståelser af elevers egne oplevelser af deres skoleliv. 
Ambitionen er derfor ikke at komme med konkrete forslag til udvikling af 
nye didaktiske eller pædagogiske tiltag. Det handler mere om at danne grund-
lag for, hvordan disse indsigter i børneliv kan føre til efterfølgende tiltag i 
praksis, gennem en udvidet forståelse for, hvad der kan være på færde i mel-
lem børnene, når de f.eks. ikke gider gå i skole, deltage i undervisningen, fal-
der i søvn i timerne eller laver ballade.  

Problemstilling 
Med udgangspunkt i både min personlige motivation og dybe undren over 
dansk skoleliv, den samfundsrelevante problemstilling og opgave samt med 
en teoretisk tilgang, der overvejende er inspireret af poststrukturalistisk og ny-
materialistisk teoretisk tænkning, vil jeg vende tilbage til nogle af alle de 
spørgsmål, jeg rejste i starten og forsøge at sætte dem lidt i system gennem en 
lidt mere konkret problemstilling. 
For hvad er det, der kan ses som meningsfuldt og ikke meningsfuldt i forhold 
til skoleliv, hvis man spørger eleverne i en folkeskoleklasse? Og på hvilke 
måder giver skolen muligheder for at deltage som elev? Hvor og hvordan 
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lukker skolen ned for virkelyst og fordybelse, og hvor lukker den op? Og 
hvilke betydning har skolens organisering for elevernes faglige og sociale læ-
reprocesser, og hvordan hænger de sammen? Jeg ved, at jeg ikke kan svare 
fyldestgørende på det hele, derfor vil jeg gennem en problemformulering 
spore mig ind på den sti, jeg vil forfølge gennem denne afhandling.  
Med udgangspunkt i de relevante problemstillinger er jeg kommet frem til 
følgende problemformulering: 
 
Hvordan møder de faglige og sociale aktiviteter og engagementer hin-
anden i en konkret 7. klasse, og hvilken betydning får disse møder for 
elevernes muligheder for at forbinde sig  til disse aktiviteter og hinan-
den? 
 
For at svare på dette spørgsmål vil jeg undersøge mere specifikt, hvordan dis-
se møder får betydning for, hvordan faglige aktiviteter stiller sig i vejen for 
eller fremmer forskellige former for relateringspraksisser blandt eleverne, og 
omvendt hvordan forskellige former for relateringspraksisser blandt eleverne 
kan komme til at stille sig i vejen for eller fremme faglige aktiviteter.  
Derudover vil jeg se på, hvilken betydning disse aktiviteter og engagementer 
kan have, for hvem eleverne kan blive til, gennem møderne med skolen som 
institutionel og rammesættende betingelse for elevtilblivelse.  
Således bliver processer, hvorigennem elever skabes som elever (herefter om-
talt som elevsubjektiveringsprocesser), centrale sammen med de nævnte rela-
teringspraksisser og de faglige aktiviteter, som betinger elevernes skoleliv, 
hvor skolelivet bliver det rammesættende. I mikset mellem disse processer 
opstår læringskulturen i klassen som et resultat af den sammenfiltring, der 
sker mellem lærernes overfor elevernes forventninger om undervisning og 
elevernes almene, konkrete og unikke måder at navigere i dette på. (Se figur 
1) 
 
   
     

 
Figur 1 - Læringskultur 

 
 

Subjektivering 

faglige aktiviteter Relateringspraksisser 
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Folkeskolen er en del af en større samfundsmæssig sammenhæng, børn be-
væger sig mellem mange forskellige steder hver dag, og jeg kan som sagt ikke 
se på det hele. Skolen er således rammesættende som overordnet betingelse, 
som et særligt sted, og gennem kulturel genkendelse bliver bestemte handlin-
ger mulige. Det er det liv, og de handlinger der udspiller sig herinde, der vil 
blive stillet skarpt på i analyserne.  
Da den sociale kategori ’elever’ skabes gennem konstruktionen skole vil bør-
ne-subjekterne, der er genstand for denne afhandling, blive omtalt som ele-
ver. Elever er relateret til skolen, børn og barndom er langt bredere end det 
og har langt flere arenaer, de bevæger sig på tværs af.  
 
Hvordan? 
Gennem interview med eleverne og nogle af deres lærere, samt gennem ob-
servationer fra klassen, ønsker jeg at gå så tæt på elevers skoleliv, som det er 
mig muligt. Jeg ønsker at stille eleverne nogle af de spørgsmål, der efterspør-
ges svar på i den offentlige debat. Så nogle af de spørgsmål, som man oftest 
stiller eksperter, vil jeg stille eleverne. Hvad giver mening? Hvornår lærer man 
bedst, hvad er vigtigt? Hvad betyder forholdet til lærerne? Hvad betyder de 
andre klassekammerater? Hvad dømmes man inde og ude på?  
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Læsevejledning 
Afhandlingen er udarbejdet monografisk og består af 4 dele og 9 kapitler.  
Det anbefales, at afhandlingen læses kronologisk, da teori og analytiske poin-
ter ligger i forlængelse af hinanden. 
 
Del 1. er allerede i gang og består af kapitel 1 og 2. Her findes opbygningen 
til, strukturering af og baggrund for resten af afhandlingen. Næste niveau er 
et ’State of the art’, hvor baggrund for feltet og relevans for forskningsfeltet 
bliver belyst nærmere. Der bliver her set på forskning om både sociale og fag-
lige processer, og der hentes undersøgelser og artikler fra både kvalitativ og 
kvantitativ forskning.  
 
Del 2. er teori og metodologi og metode og består af 3. kapitler, kapitel 3, 4 
og 5. Kapitel 3 er en redegørelse for den meta-teoretiske ramme samt de teo-
retiske begreber. Teori er inspireret inden for et poststrukturalistisk og ny-
materialistisk univers og trækker på blandt andre: Dorte Marie Søndergaard, 
Karen Barad, Gilles Deleuze og Felíx Guattari, Bronvyn Davies, Hickey 
Moody og Mallins, men også mange flere, der supplerer med tænkning til be-
grebsproduktion og metateori.  
Kapitel 4 er de metodologiske overvejelser og konkret anvendt metode. Her 
redegøres for, hvordan projektet er blevet til, og hvordan det praktiske arbej-
de med afhandlingen har været tilrettelagt, og hvilke overvejelser der har væ-
ret i forbindelse med disse tilrettelæggelser.  
Kapitel 5 er analyse-strategien. Her forklares det, hvordan jeg konkret går til 
analyserne gennem spørgsmål, der bevæger sig over tre analyse niveauer, både 
på samfunds-skoleniveau, klasseniveau, og subjektniveau.  
 
Del 3 er afhandlingens analysedel og består af tre analysekapitler, kapitel 6, 7 
og 8. 
Kapitel 6, ’Hvad gør en skole til en skole?’, er første analyse, hvor eksempler 
på intra-agerende kræfter ses som formende rammer og betingelser for skole-
liv. Herefter ses på, hvordan konkret læringskultur opstår i kølvandet på de 
rammesættende kræfter.  
Kapitel 7, ’I kedsomhedens tegn’, består af to dele. I første del er en analyse 
og begrebsafklaring af fænomenet kedsomhed. Anden del af analysen går tæt 
på fire konkrete elevers meget forskellige måder at kede sig på. Slutteligt ser 
jeg på hvilke intra-agerende kræfter, der kan identificeres som betydningsful-
de i forhold til elev-kedsomhed. 
I kapitel 8 ’Social eksklusionsangst og fagligt begær’ ser jeg på, hvordan ele-
vernes indbyrdes relateringspraksisser kan stille sig i vejen for eller fremme 
det faglige begær, og på hvordan det faglige begær kan stille sig i vejen for re-
lateringspraksisser. Dette ses i forhold til social eksklusionsangst og de in- og 
eksklusionsprocesser, der følger i elevernes indbyrdes egenverdener. 
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Del 4 er den afsluttende del 
I kapitel 10 findes først en opsamling på hele projektet. Herefter følger af-
handlingens konklusion på de tre analyser, hvor centrale pointer trækkes 
frem. Efter dette følger en perspektivering med forslag til diskusionsemner 
der kunne tages, med skole-relevante fagfelter med udgangspunkt i afhand-
lingens analyser. Slutteligt er en epilog, hvor afhandlingen rundes af med en 
række breve fra eleverne.   
Til sidst i afhandlingen findes Dansk resumé, engelsk summary samt bilag. 
 
Det er i forbindelse med læsevejledning også væsentligt at påpege, at mine 
henvisninger i teksten har to forskellige formater. Et med og et uden side-
henvisning.  
Der hvor jeg mener at hente mere specifikke argumenter samt, når der henvi-
ses til citater, vil sidetallet fra den aktuelle tekst fremgå. Således vil interesse-
rede kunne tjekke citater eller læse videre på specifikke uddybninger, hvis læ-
seren er inspireret til dette. Der hvor kilden ikke har henvisning til sidetal er 
grunden, at argumentet er mere generelt, og jeg henviser derfor til kilden i en 
bredere forstand.  
Hvor (xxx DCC) er skrevet ind i et citat, betyder det at det er mine ord, der af 
forståelsesårsager, er sat ind.  
 
 
Anonymisering er sket på flere måder. Dels ønsker jeg ikke at opgive det ek-
sakte antal interview i hver klasse, da jeg herved vil kunne røbe hvilke klasse 
jeg primært har anvendt til analyserne. Men jeg har foretaget i alt 46 elevin-
terview og fem lærer interview på tværs af to klasser. 
Derudover har jeg i analyserne somme tider byttet om på køn, hvor dette ik-
ke ville forstyrre pointer, byttet om på fag, og givet nogle personer flere for-
skellige navne så de optræder som forskellige casefigurer i teksten.  
Alle navne, Lærernes fag, elevernes ønsker om hvad de gerne vil være når de 
bliver store og deres udseende er nænsomt ændret, hvor det har været nød-
vendigt, og hvor ændringen stadig passer til pointer og fortællinger og ikke 
forstyrre analyser eller validitet.  
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Kapitel 2. Afhandlingens placering i forskningsfel-
tet 

Litteraturen om ’skole’ er næsten ubegrænset, når man søger i diverse søgeda-
tabaser. Der er i både Danmark og udland et hav af tekster om børns skoleliv. 
Derfor ser jeg det hverken som en mulighed eller en nødvendighed at ridse 
hele forskningsfeltet op. Det, der bliver interessant i dette kapitel, er hvilke 
tekster og undersøgelser, der kan bidrage med inspiration i forhold til denne 
afhandlings problemstillinger, samt hvad de genererer af nye spørgsmål.  
Dog må jeg her pointere, at der også er en del fravalg af tekster. Jeg er klar 
over, at ’skolen’ er et genstandsfelt, der er belyst på mange måder og med 
mange teoretiske vinklinger af mange forskellige forfattere i mange forskellige 
projekter og undersøgelser. Jeg kunne have kigget meget bredere ud i land-
skabet i forskning om skole, men igen er jeg nødt til at træffe valg. Disse valg 
går på, at det primært er de undersøgelser, jeg kan bringe i spil i relation til 
mine undersøgelser, der er taget med her. Jeg vil dog pointe, at jeg forholder 
mig ydmygt til det store og langt større materiale, der findes om feltet.  
De tekster og undersøgeler, der trækkes frem herunder, er alle tekster, der er 
med til at placere mit projekt et helt særligt sted i forskningsfeltet. Nemlig i 
spændingsfeltet mellem faglige og sociale processer i skolen. Men ikke alle 
tekster tænker og undersøger faglige og sociale processer sammen.  
Derfor vil jeg for det første, se på tre typer af tekster, nemlig tekster der siger 
noget om faglige og sociale processer i folkeskolen hver for sig og som noget, 
der ses på adskilt, og på tekster der tænker dem sammen. Disse tekster vil bå-
de være kvantitativ og kvalitativt informerede.  
Indledende viste det sig, at der er en række kvantitative undersøgelser, som 
har været med til at producere min nysgerrighed, da der er en del, der beskæf-
tiger sig med elevtrivsel og læring. Disse undersøgelser har ofte efterladt lige-
så mange spørgsmål som svar. F.eks. ”Tænk at så mange elever oplever, at de 
keder sig”, ”Hvordan må det kan være?” ”Hvordan mon de oplever det?” 
”Gud ved hvad det kan betyde for dem?” Disse kvantitative undersøgelser 
tilbyder også i en bredere forstand indblik i, hvordan tendenser kan være i 
forhold til særlige temaer, og hvad der kunne være relevant for nærmere ana-
lyse.  
 
Også kvalitative bidrag er relevante og har fundet plads i dette kapitel, om 
end de svarer og stiller spørgsmål på en lidt anden måde. De tilbyder et ofte 
mere kritisk blik, som i denne sammenhæng ofte bliver et spørgsmål om, 
hvordan fagligheder og skole betyder, at det sociale kan udspille sig på en sær-
lig måde. De kvalitative undersøgelser, jeg har valgt at bringe i spil her, bidra-
ger således i høj grad med mættede analyser, der kan sættes i relation til den 
undersøgelse og de analyser, jeg producerer, og de har også ofte været til in-
spiration i forbindelse med teoriudvikling og anvendelse af begreber.  
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At andre forskere har beskrevet beslægtede fænomener som dem, jeg kredser 
om, kan inspirere mine analyser, og deres arbejde kan bidrage konstruktivt 
både, når man forsøger at afsøge terrænet for et tema, og når man dykker ned 
i sin egen empiri. Her kan man trække på teoretiske pointer eller fund fra an-
dre forskningsprojekter og lade dem enten afklare eller problematisere egne 
pointer.  
Jeg vil herunder se på både større forskningsprojekter, undersøgelser, ph.d. 
projekter, bøger og artikler. Både fagfællebedømte og ikke fagfællebedømte 
artikler er medtaget. Dette skyldes, at der er udarbejdet en række interessante 
artikler, blandt andet på baggrund af DCUMs undersøgelser om skoleliv. Dis-
se er f.eks. ikke er fagfællebedømte men de giver et indblik i, hvordan kvanti-
tative undersøgelser kan fortolkes, og derved er de opklarende i forhold til 
nogle af de kvantitative undersøgelser, de tager afsæt i. Samtidig er de rele-
vante som baggrund for, hvorfor det er interessant at undersøge lige præcis 
mit felt, da de ofte både uddyber tal og stiller interessante spørgsmål.  

Søgekriterier 
Nærværende kapitel bliver et overordnet blik på undersøgelser ind i en brede-
re skolesammenhæng i forhold til den bredere problemformulering.  
I mit søgearbejde med at finde tekster har jeg foretaget en form for dobbelt-
bevægelse, som betyder, at jeg gør to ting. 
 
De første bevægelser hentes i, hvad jeg bar med fra mit tidligere forsknings-
arbejde. Inspireret af Barads ide om diffraktive læsninger (Barad 2003, 2010, 
2007), vil jeg starte med at fortælle, hvor afhandlingen tager sin akademiske 
og tekstuelle begyndelse. Hvis man følger Barad vil der altid være andre be-
gyndelser og andre omstændigheder, der kunne være fulgt. Andre søgninger 
der kunne være gjort, men i denne sammenhæng sætter jeg nålen ned, der 
hvor interessen for at skrive denne afhandling opstod. Disse inspirationer fra 
tidligere er også med til dels at belyse og være med til at formulere mit gen-
standsfelt, og derefter afstedkomme hvilke søgeord og kriterier der overho-
vedet kan blive relevante for søgningen. Sagt på en anden måde har den 
grundlæggende inspiration, jeg har med mig betydning for, hvilken retning 
min søgning kan tage og sammen med mine teoretiske funderinger betyder 
dette, at jeg vælger nogle helt bestemte søgninger.  
Efterfølgende har jeg orienteret mig bredere i tekster og undersøgelser, jeg 
ikke kendte på forhånd. Der er millioner af hits, når man søger på ord som 
”skole, in - og eksklusion, faglighed og læring”, så afgrænsning i denne sam-
menhæng er strengt nødvendig. Derfor vil jeg kort fortælle, hvilke søgekrite-
rier og logikker jeg har anvendt i søgearbejdet, i tekstudvælgelse.  
Jeg har først brugt databaser som Google scollar og bibliotek.dk for at finde 
danske tekster, fået hjælp at en forskningsbibliotekar og spurgt vidt og bred i 
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mit egen netværk. Dog har jeg også set det nødvendigt at orientere mig i in-
ternational forskning for at se, om der er tendenser går på tværs af lande, om  
end det bliver lidt sværere at holde op mod danske sammenhænge. Derfor 
har jeg udvidet nogle af søgningerne med engelske tekster og databaser som 
educational Research complete og ERIC (ED.gov & IES). Her fandt jeg flere 
undersøgelser, der beskæftiger sig med koblingen mellem faglige og sociale 
processer. Som sagt fandt jeg langt flere undersøgelser end de her nævnte. 
Dem, der er beskrevet her, er dem, jeg fandt mest relevante. På bagrund af 
dette bliver pointen med dette kapitel, at mødet med mennesker og tekster 
kan blive afgørende for, hvordan en anden tekst kan udvikle sig. 
 
Den måde, jeg har struktureret teksterne på, er ved, at jeg har prioriteret tre 
forskellige typer af bidrag, som jeg vil forsøge at kategorisere som følger: 
 

• Undersøgelser og tekster om faglighed, både kvantitative og kvalita-
tive.  

• Undersøgelser og tekster om sociale processer, både kvantitative og 
kvalitative. 

• Undersøgelser og tekster der bevæger sig på tværs af faglige og socia-
le processer, både kvantitative og kvalitative. 

Udover litteraturgennemgangen i dette kapitel er der også flere løbende litte-
raturgennemgange i afhandlingens andre kapitler. I indledningen er der en 
mere politisk relevans for min forskning, og i forbindelse med kapitlet om 
kedsomhed er der også en litteraturgennemgang på dette fænomen.  

Tekster om sociale processer i skolen 
Jeg vil starte med at kigge på, hvordan forskning, der omhandler sociale pro-
cesser og derved elevernes relateringspraksisser i skolen, er blevet belyst. Det 
er også her, jeg selv har mit primære afsæt for en grundlæggende interesse. 
En stor del af min inspiration, både udi mit genstandsfelt og mine teoretiske 
vinklinger på skoleliv, kommer dels fra min egen involvering i forskningspro-
jektet, eXbus på DPU, om mobning i skolen. Bla. på baggrund af de to anto-
logier, der er udgivet i denne forbindelse - Mobning sociale processer på afve-
je 2009 og Mobning gentænkt 2013. I disse tekster har en række forskere, 
hvoraf flere har inspireret mig både fagligt og personligt, beskrevet problem-
stillinger, der befinder sig tæt på både mine, men de har også inspireret til nye 
spørgsmål. Spørgsmål der har været med til at forme og tænke den problem-
formulering, som er udgangspunktet for denne afhandling.  
 
Især bidrag fra Dorte Marie Søndergaard, der både gennem sine tekster og 
mine tidligere møder i eXbus regi har været en central inspiration.  
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Jeg vil derfor starte med at tage udgangspunkt i hendes tekster om skolelevers 
relateringspraksisser. ”Mobning og social eksklusionsangst” (Søndergaard 
2009a) som er en nøgletekst i denne afhandling, samt ”Anders og Vandslan-
gen (Søndergaard 2009b) er centrale for måder mine teoretiske måder at kun-
ne begribe sociale processer i skolen på. Begge tekster beskriver på empirisk 
niveau, hvordan intra-agerende kræfter er med til at skabe betingelser og fæ-
nomener for skoleliv, og hvordan social eksklusionsangst har betydning for, 
hvad der kan ske i en klasse. Disse to begreber er meget centrale igennem 
denne afhandling.  
Senere skrev hun ”Den distribuerede vold: Om computerspil mobning og re-
lationel aggression” (Søndergaard 2013b) samt ”Virtual materiality, potentiali-
ty and subjectivity: How do we conceptualize real-virtual interaction embod-
ied and enacted in computer gaming, imagery and night dreams?” (Sønder-
gaard 2013a). Disse bidrag er læst sammen med de andre tekster og er også 
blevet væsentlige bidrag til denne afhandlings problemstilling og omdrej-
ningspunkt, i kraft af deres empirinære teoretiseringer af især Karen Barads 
teoretiske univers.  
Søndergaards teoretiske bidrag har været relevante for hele min måde at for-
stå skolelivets kompleksitet, bevægelighed, opløsninger, men også de fastfrys-
ninger, der sker gennem sociale processer gennem gentagelser, kategoriserin-
ger, der foregår i skolen. Disse bidrag tilbyder både forskellige måder at se 
sociale processer, som komplekse og foranderlige på og teoretiske tankesæt, 
der har inspireret mine teoretiske funderinger, samtidig med at de bidrager til 
forståelser af konkret levet skoleliv (Søndergaard 2009a 2009b, 2013a, 
2013b).  
 
I forbindelse med eXbus er Helle Rabøl Hansen sammen med Inge Henning-
sen (Hansen 2009, 2013, Henningesen 2013), Nina Hein (Hein 2009, 2013), 
og Jette Kofoed (Kofoed 2009, 2013) nogle af dem, der har bidraget med in-
spiration til afhandling. Dette har de gjort både i kraft af deres empiriske ana-
lyser af skoleliv og relationer mellem elever, lærere og forældre, og i kraft af 
begrebsproduktion, hvor bl.a. Kofoeds anvendelse af begrebet affekter har 
været til teoretisk inspiration, Samtidig har disse undersøgelser og tekster også 
været med til at generere nye spørgsmål.  
Hansen ser på lærerpositioner i elevmobning, (Hansen 2011), hvilke har været 
konstruktivt i forhold til mine analyser, der medtænker lærerperspektiver.  
I Hansen og Henningsens bidrag findes også en række kvantitative argumen-
ter i kraft af en spørgeskemaundersøgelse for elever i 7. og 8. klasse, ’Vest-
egnsundersøgelsen’, (Henningsen 2011), som blev udført i forbindelse med 
Hansens p.hd. projekt tilknyttet eXbus. Denne kommer jeg tilbage til lidt se-
nere.  
Kofoed ser på digitalisering som en del af elevernes nye hverdagsmuligheder, 
når det gælder in - og eksklusionsprocesser i forbindelse med mobning (Ko-
foed 2009, 2013). Det, som eXbus ikke bidrager med, er mobningens eller 
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eksklusionens nærmere betydning for faglige processer i skolen, og det er her-
fra mine supplerende spørgsmål vokser frem. Dette viser sig i den tekst, vi 
skal se lidt på nu.  
En af de nyeste tekster i eXbus regi, skrevet af Kristine Kousholt og Tine 
Basse Fisker (der begge har været tilknyttet projekt eXbus i en senere fase), 
hvor de har beskrevet et fyldestgørende review af mobbefeltet, mobning 
blandt børn, og intervention mod mobning (Kousholt og Fisker 2013). Her 
har de produceret et bredt studie af mobbefeltet gennem 79 tekster, der alle 
er fagfællebedømte (Kousholt og Fisker 2013:4). Her begrunder de, i eXbus’ 
ånd, behovet for at se på mobning på mere nuancerede måder end de hidtil 
anvendte mere individorienterede tilgange, der har været anvendt, og diskute-
rer disse forskellige forståelser. Således gives det omfattende eXbus projekt 
berettigelse, da de netop har fokus på sociale processer som komplekse og 
ikke tænker i stereotype og individualiserende kategoriseringer. Blandt andet 
viser de gennem relevante undersøgelser som (Cook et.al 2010) og (Merell 
et.al. 2008), hvordan et individfokus på mobbekategorier medfører, at man 
taler om elever som stereotyper kategorier. F.eks. bliver elever, der mobber 
ofte kategoriseret som stærke, men asociale børn, der mangler empati og bli-
ver også betegnet som børn der har laverer akademiske færdigheder.  
I Merells rapport, der henover 25 år og gennem 16 studier af mobning, har 
undersøgt mobning, fastlås det, at der ikke er markant bedre resultater af 
nedbringelse af mobning efter en intervention på mobning i klasser. Dog ses 
en tendens til, at intervention har et lidt bedre positivt output i de program-
mer der bringer viden i spil om mobning og ’sig selv’ frem for egentlige hand-
le mønstre og individ fokuserende metoder. Kousholt og Fisker skriver:  
 
”Når man kigger ud over Danmark og ind i den internationale forskning på området, bli-
ver det tydeligt, at nyere forskning på området påpeger, at succesfulde programmer gør mere 
end at række ud til det individuelle barn – de søger også at ændre selve kultu-
ren/miljøet/klimaet på skolen” (Kousholt og Fisker 2013:3).  
 
Dette underbygges af en lang række undersøgelser (ibid.). Således peger dette 
i retning af, at programmer der tænker skolen ind som konkret betydnings-
fuld rammebetingelse, ser ud til at have bedre resultater i forsøget på at ned-
bringe mobning, end dem der beskæftiger sig med elev-subjekter alene.  
Kousholt og Fiskers kommer frem til, at intervention rettet mod tilskuerne til 
mobning har stor betydning: 
 
Det er et meget vigtigt anliggende for os at understrege den yderste vigtighed af, at interventi-
onsstrategier rettet mod tilskuere har et socialt perspektiv, en viden om fællesskabernes dy-
namikker og et blik for mobningens bevægelighed, hvorved tilskuernes angst for at interve-
nere bør tages alvorligt og ikke blot betragtes som mangel på empati med ofret” (Kousholt 
og Fisker 2013:17). 
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Derudover siger de at: ”Dog bliver kontekst ofte betragtet som en slags vedhæftning til 
det individuelle niveau, hvorved der savnes et perspektiv på, hvordan individ og kontekst 
også virker ind på hinanden i en gensidigt konstituerende proces” (Kousholt og Fisker 
2013:17). 
 
Dette peger ind i ambitionen med denne afhandling, at det bliver nødvendigt 
at tænke sociale processer og faglige sammenhænge sammen inden for de 
konkrete rammer, de foregår i.  
Så selvom jeg ikke beskæftiger mig specifikt med mobning, bliver mit bidrag i 
denne sammenhæng at se på, hvordan elevernes indbyrdes relateringer i in - 
og eksklusionsprocesser får betydning for deres tilgang til og mulighed for 
faglige processer.  
 
En anden tekstsamling, der kan siges at have inspireret tidligt i processen, er 
antologien Magtballader (Kofoed og Staunæs 2007), som jeg også beskæftige-
de mig med i mit speciale. Her er en række interessante tekster, der beskæfti-
ger sig med magt og modstand - og en række af dem i skolen. Helle Bjerg og 
Hanne Knudsens, ”Uden straf ingen skole” (Bjerg & Knudsen 2007:79) ses som 
et væsentligt bidrag, der med udgangspunkt i en Foucaultsk forståelse af magt 
beskriver forholdet mellem magt, modmagt og afmagt, hvilket også er rele-
vant i denne afhandling gennem netop forholdet mellem lærere/elev og 
elev/elev relationer. I denne artikel ses en analyse, der bevæger sig i både et 
lærer og et elevperspektiv, hvilket jeg finder interessant, idet jeg også forsøger 
at balancere forholdet mellem de to grupperinger uden at skulle være ene-
solidarisk med den ene gruppe. Et andet bidrag fra samme antologi er Jette 
Kofoeds tekst ”Ansvar for egen elevhed” (Kofoed 2007:99), der beskæftiger 
sig med elev magt og dominansrelationers betydning for elev/elev tilblivelse i 
skolen. Det sidste biddrag fra denne antologi, der skal nævnes, er Malou Ju-
elskjærs ”Subjektivering set i et spatielt perspektiv” (Juelskjær 2007:121), der 
beskriver den pædagogiske arkitektur som en agerende part i skolen. Denne 
agens kan i forbindelse med min afhandling ses som netop en intra-agerende 
kraft ind i betydninger for skoleliv og tilblivelse. Juelskjærs bidrag er inspire-
ret af en Baradsk ny-materialistisk tænkning, som også informerer denne af-
handling.  
 
To andre vigtige tekster, jeg så at sige også er vokset op med og som beskæf-
tiger sig med in - og eksklusion i skolen, er Dorte Staunæs ph.d.-afhandling 
”Køn etnicitet og skoleliv” (Staunæs 2004), der handler om forskelsmarkører, 
køn og etnicitet i to folkeskolers 7. Klasser og Jette Kofoeds ph.d.-afhandling 
om ”Elevpli” (Kofoed 2004) som også handler om køn og etnicitet, men og-
så om elevtilblivelse (Kofoed 2004:391). Begge disse afhandlinger har været 
med til at forme mine ’på forhånd’ teoretiske inspirationer og nysgerrighed, 
og Kofoeds afhandling har også bragt inspiration til mine metateori. 
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Men heller ikke disse to tekster synes at være særligt interesseret i, hvordan 
elevernes subjektiveringsprocesser har betydning for faglighed og omvendt.  
Hvor eksempelvis Staunæs og Kofoed relaterer elevernes relateringspraksisser 
primært til hinanden og en elevkultur, vil jeg bestræbe mig på at sætte det i en 
mere institutionel sammenhæng, som rammesættende og betinget menings-
skabelse. Jeg vil således udvide perspektivet til også at inkorporere skolen 
som gennem en specifik funktion, nemlig ’faglig læring’ som dominerende 
faktor og som den intentionelle målsætning, bliver betydningsfuldt for, hvor-
dan tilblivelse muliggøres, og relateringspraksisser kan tage form. 
 
Når jeg bevæger mig videre fra mine første inspirationskilder dukker en an-
den væsentlig teoretisk inspirations og bidragsyder op. Bronwyn Davies, der 
har skrevet en lang række tekster om børn og poststrukturalisme er en af dis-
se inspirarionskilder. Davies har været interessant for mig på grund af hendes 
særlige måde at bidrage til det poststrukturalistiske felt på, men samtidig er 
hun en produktiv forfatter, der konstant bidrager med nye tekster og nye teo-
retiske vinkler. Jeg vil i denne forbindelse særligt fremhæve antologien af Da-
vies & Gannon (Davies & Gannon 2009) “Pedagogical encounters”, som be-
står af en række interessante tekster. I denne antologi (med flere forfattere) 
arbejder en lang række Deleuze-inspirerede begreber sig ind i empiriske ana-
lyser i pædagogiske sammenhænge i forhold til skoleliv. Disse tekster har væ-
ret gennemgående i denne afhandlings Deleuze-inspirerede afsnit. Jeg vil også 
nævne et par af de andre af Davies tekster som nogle af dem, der bevæger sig 
ind i mit felt og som har inspireret mig med spørgsmål, svar og teoretiske 
vinkler. ”Re-thinking ‘behaviour’ in terms of positioning and the ethics of re-
sponsibility” (Davies 2008). I denne artikel udvider Davies positioneringsbe-
grebet, som hun tidligere har genereret, i forhold til en etisk tilgang gennem 
Deleuze og Butler i forhold til, hvordan man kan arbejde med undervisning i 
skolen. Omdrejningspunkter er, hvordan etiske overvejelser kan få betydning 
for tilgangen til elever, herigennem hvilke etiske spørgsmål der kan rejses til 
fremtidig undervisning. Hun skriver: 
 
”It involves, in addition, openness to the revolutionary potential in the always-present possi-
bility of rupture, of change, of a new line of flight” (Davies 2008:2). 
 
Gennem et Deleuze-inspireret begreb, lines of flights, (herefter flugtlinjer), 
lukker hun op for, hvordan mere kreativitet og flere fordybende processer i 
skolen kan imødekommes gennem etiske tankemønstre. Flugtlinje-begrebet 
er et, jeg også anvender i mine analyser, og det vil derfor blive forklaret sene-
re. Tekster som ”Normalization and emotion” (Davies 2012a) giver et teore-
tisk perspektiv på, hvordan man gennem Barad, Deluze og Butler kan forstå 
normalitet, i forhold til etiske og moralske problemstillinger.  
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En kvantitativ undersøgelse  
Nogle af de undersøgelser, der har været med til at vække min interesse og 
har fået mig til at spærre øjnene ekstra op, ovennævnte tal og frekvenser, jeg 
somme tider er stødt på i debatter og undersøgelser om skoleliv.  
 
En af dem, der blev et springende punkt for særlig nysgerrighed, er den un-
dersøgelse, ”Vestegnsundersøgelsen”, som Helle Rabøl Hansen har produce-
ret sammen med Inge Henningsen (Henningsen 2011) om mobbetal og hyp-
pighed i en række skoler på i Københavns vestegn.6 Et særligt væsentligt fund 
i forhold til min senere analyser er, at det i denne undersøgelse viste sig, at 
elever der har mobbet andre i højere grad keder sig i skolen, har et dårligere 
forhold til lærerne, ikke har lyst til at lære noget og siger, at de voksne ikke er 
til at stole på. Dette fandt jeg spændende, og det er centralt i forhold til af-
handlingens analyser. Fundene fra Vestegnsundersøgelsen synes at vinde 
genklang i min empiri, og gennem de kvalitative analyser fik jeg mulighed for 
at nuancere nogle af de fund og spørgsmål, der opstod i forbindelse med 
Vestegnsundersøgelsen. Denne undersøgelse vender jeg tilbage til igen i mine 
kedsomhedsfokuserede analyser.  

Tekster om faglighed i skolen 
De tekster, der er valgt ud her, har været med til at belyse feltet for mig og 
givet inspiration til at lukke op for flere spørgsmål til min egen undersøgelse.  
 
Kvalitative undersøgelser  
Elsebeth Jensen skrev i 2007 ph.d.-afhandlingen ”Et almendidaktisk perspek-
tiv på samarbejde og mening i undervisningen”. Denne afhandling vedrører 
samarbejdet i undervisningen med fokus på lærere og elevers meningstilskri-
velser (Jensen 2007:4), Det er et empirisk studie foretaget i tre klasser med en 
teoretisk indramning af John Dewey (Jensen 2007:12). Jensens fokus på me-
ning lægger sig i første omgang også op ad min ambition, bl.a. idet hun skri-
ver: ”Det har længe interesseret mig, hvordan elever får skolegang og undervisning til at 
give mening” (Jensen 2007:5). Jensen ser på, hvordan eleverne for indflydelse i 
skolen og på, hvordan lærerne håndterer denne indflydelse. Hun pointerer og 
finder, ligesom også jeg gør, (og flere andre undersøgelser), at eleverne i hen-
des materiale, vægter det at have venner meget højt. Således kunne det se ud 
til, at vores undersøgelser deler en del pointer og fund. Men Jensens fokus er 
ikke særskilt på sociale relationer og forhandlinger, hvilket er et centralt fokus 
i hos mig. Således har Jensen et primært blik på læringssammenhænge og di-
daktik som genstand, hvor mit blik forsøger at gå på tværs af faglig læring og 
sociale sammenhænge.  
                                                      
6 Her har jeg selv været med på banen som forskningsassistent, hvilke betød at jeg 
kom tæt på både indsamling, spørgsmål og svar. 
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Et interessant fund i Jensens afhandling i forhold til mit arbejde, ses i nogle af 
de empiriske eksempler, hvor elever taler om, at de går i skole for at lære no-
get, fordi de skal bruge det senere i livet, når de skal have et arbejde (Jensen 
2007:129). Dette viser sig også i langt de fleste af mine interview. Jensen un-
drer sig over fraværet af elev-demokrati i skolen, når nu det er en del af for-
målsparagraffen (ibid.:130). Disse fravær finder jeg også påfaldende i mit ma-
teriale, hvor demokrati både i mit, og i Jensens materiale, bliver noget der fin-
der sted senere i livet, men ikke i skolen, samtidig med at det er et centralt 
tema. Men Jensen problematiserer ikke dette yderligere. Dette har skærpet 
mit blik på nødvendigheden af at se på ’noget-der-ikke-er-der’, og at man 
som forsker må forholde sig kritisk til denne dimension, om italesættelse og 
fokus på demokrati i relation til både lov og praksis. 
 
En anden undersøgelse, der bør nævnes her, er Kristine Kousholts ph.d.-
afhandling ”Evalueret – deltagelse i folkeskolens evalueringenspraksis” 
(Kousholt 2009). Her undersøger hun hvordan evaluering af elever får betyd-
ning for deres videre muligheder for faglige lærerprocesser. Det beskrives, 
hvordan evalueringer både kan være resurser for arbejdet med elevers videre 
læring, men også med deres vanskeligheder. Elever måler deres ’faglige dyg-
tighed’ (Kousholt 2009:7) blandt andet i forbindelse med lærerenes evaluerin-
ger af dem og i lærerens forsøg på at navigere mellem kontrol og læring 
(ibid.). I forbindelse med min afhandling kan lærernes blikke på, og kategori-
seringer af, de enkelte elever ses som blandet ind i elevernes anvendelse af de 
social kategorier, imellem eleverne selv. Således tager forskellige kategorier 
form af anvendelsen af andre kategorier, hvilke skaber nye kategorier og nye 
muligheder og begrænsninger for passendehed, handlinger og positionering i 
klasserummet. F.eks. når Mikkel er ’god til matematik medfører det at han af 
skolens voksne kategoriseres som en dygtig og eksemplarisk elev, hvilke 
blander sig med elevernes kategoriseringer af ham hvor han bliver set som en 
nørd, og dømmes ude.  
 
Et andet interessant bidrag er af professor Ken Robinson og hans bog (der 
for nylig er oversat til dansk): ”Kreativitet og læring” (Robinson 3013). Den-
ne bog er et sociologisk bidrag til forståelser af, hvorfor og hvordan skolesy-
stemet ser ud i vesten af i dag. En central nerve i denne bog er vestens læng-
sel efter kreativitet og innovation samtidig med, at politikere og skolekyndige 
fagfolk oplever, at der sker det modsatte. Nemlig at eleverne ikke er specielt 
innovative. Robinson beskriver bl.a. hvordan:  
 
”Den almindelige tilgang til undervisning og uddannelse er præget af en forkvaklet opfattel-
se af intelligens og kreativitet, og det betyder, at ufattelig mange mennesker spilder deres 
talent og mister troen på deres egen kreativitet. Dette spild stammer dels fra en blind tro på 
bestemte typer af boglig/teoretisk/akademisk kundskab, dels fra en tro på standardiserede 
tests. Talentspildet er ikke tilsigtet. De fleste undervisere er dybt optaget af at hjælpe deres 
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elever med at blive dygtige. Og politikkere holder højstemte taler om, at den enkelte skal 
have mulighed for at udvikle sine personlige evner. Selvom talentspildet ikke er tilsigtet fore-
går det systematisk. Det foregår systematisk fordi uddannelse er et system, og fordi systemet 
bygger på nogle præmisser der ikke længere gælder” (Robinson 2013:22). 
 
Robinsons pointer lægger sig meget tæt op ad nogle af mine. Hans kritiske 
tilgang til skolen, som et levn fra en hedengangen industrialisering, er også 
centrale pointer i min afhandling.  
Udover hans bog vil jeg også nævne hans film på youtube7. Grunden til at jeg 
vil trække den ind er, udover at være utrolig spændende og godt lavet, samt at 
være set tæt på 11.000.000 gange, så beskriver sir Robinson gennem en tegne-
sekvens, hvorledes skolen er designet til en anden tid, end den vi lever i nu. 
Han mener, at skolen bygger på traditioner og myter, der har levn i en henfa-
ren fortid. Det er ikke, fordi lærerne ønsker det sådan, siger han, det er bare 
sådan, det er blevet. Han beskriver, som også jeg er inde på, hvordan skolen 
er organiseret ud fra en industri-tankegang, hvor klokken ringer ind og ud, og 
hvor skolen opdeler elever ud fra alder netop som et levn fra dette tankesæt. 
Dette er også nogle af de pointer, Foucault peger på i sine institutionsanalyser 
(Foucault 2008). Robinson mener, at samfundet skelner mellem to elevtyper; 
akademiske elever og ikke akademiske elever - kloge eller ikke kloge elever. 
En interessant betragtning han gør sig er, at han kalder diagnosen ADHD en 
moderne epidemi. ADHD, mener han bliver rutinemæssigt behandlet med 
retalin, men fakta er, at eleverne er udsat for kedeligt fagligt stof, og at ked-
somhed er direkte årsag til nogle af de mange diagnoser. Robinson beskriver 
også både i filmklippet og i sin bog, hvordan kreativitet er testet på en række 
mennesker, og hvordan den falder med alderen. Fra fem år til ti og til 15. år 
går det ned ad bakke. Hvad skete der, mens de voksede op? spørger han, og 
svarer selv: ”De bliver udsat for uddannelse, hvor de lærer, at der kun er et 
rigtigt svar, og at man ikke må kigge efter, man skal løse opgaver alene, ellers 
er det at snyde, hvortil han siger, at det er det, der i arbejdslivet kaldes samar-
bejde. Da Robinsons arbejde bevæger sig på et overordnet plan, beskæftiger 
han sig ikke med elevernes sociale processer hinanden i mellem.  
 
 
Kvantitative undersøgelser 
En meget anvendt, og citeret undersøgelse der gentages med jævne mellem-
rum i sammenhæng med eleveres faglige udbytte i DK af deres skoleliv, er 
PISA-undersøgelsernes hovedresultater (www.uvm.dk 2009). Jeg tager her 
udgangspunkt i den sidst udkomne fra 2009. Når man ser på elevers læring i 
Danmark, er PISA-undersøgelserne oplagte at skæve til. PISA sammenligner 

                                                      
7 RSA animate – Changing Education Paradigms By Ken Robinson Lokaliseret d. 10 
-9 -2013 www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U 

http://www.uvm/
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skoleelevers faglige resultater i alle OECD8 lande. Formålet med undersøgel-
sen er at teste, hvor kompetente elever er til at bruge deres faglige viden. Den 
sidste offentliggjorte undersøgelse er fra 2009 hvor 5.924 elever deltog. I un-
dersøgelsen redegøres der kun for elevernes faglige kompetencer, og dette er 
også undersøgelsen ambition. En interessant del for min afhandling bliver for 
eksempel undersøgelsens fokus på manglende funktionel læsekompetence. 
Fra 2000 er der sket et fald af dårlige læsere fra 18% til 15% i 2009, men der 
menes ikke, at faldet har signifikant betydning. Rapporten fastslår, at man skal 
være varsom med konklusioner i forhold til dette resultat, da der i undersø-
gelsen er taget højde for, at elever med manglende sproglige forudsætninger 
eller psykiske og fysiske handicap ikke har deltaget i undersøgelsen. Denne 
tøven kunne pege på, at usikkerhed opstår, idet man ikke kan udpege nogen 
skyld eller årsag fundet i de hjemlige forhold som kan ses som baggrund for 
de bekymrende resultater.  
Det viser sig også, at drenges læseengagement er dårligere end pigers, hvilket 
afspejler læsefærdighederne som kønnede. Igen fastslås det, at dette ikke ser 
ud til at have noget med omstændigheder uden for skolen at gøre, da der 
henvises til, at der er taget højde for elevernes socialøkonomiske baggrund, 
og igen undres man over hvor årsagen så kan være. 
Et tredje eksempel på, hvordan forklaringer søges uden for skolen, uden re-
sultat ses i eksemplet på, at der er signifikans i forhold til, at elever i klasser 
med lav klassekvotient er dårligere læsere end i klasser med flere elever.  
 
”Mulige forklaringer kan ifølge danske forskere involveret i PISA være, at de små klasser 
er små, fordi de rummer mange svage børn eller fordi forældre til fagligt stærke børn har 
valgt at flytte deres børn til andre klasser eller skoler” (www.uvm.dk 2009:6). 
 
Således tænkes end ikke i nogle af de ovenstående eksempler, at der kan være 
tale om skolerelaterede problematikker. Der skrives i konklusionen hos Un-
dervisningsministereiet:  
 
”Selvom man således har kunne se en positiv udvikling på det tidlige mellemtrin, så er 
denne positive tendens altså ikke ført videre op til grundskolens ældre klassetrin. Der er 
ingen data i PISA-undersøgelserne som kan forklare, hvorfor der ikke er sket en udvikling 
i læsefærdigheden for de ældste elever i grundskolen i Danmark, når der har været øget fo-
kus på læsning på tværs af grundskolens fag” (www.uvm.dk 2009:6). 
 
Dog pointeres det, at den sociale baggrund i Danmark spiller en stor rolle i 
elevernes læsefærdigheder i forhold til de andre nordiske lande, men der er 
ingen redegørelser for, hvorfor det kan forholde sig sådan, og regningen sen-

                                                      
8 OECD landende består at 34 lande der udveksler erfaringer og udvikler politik og 
løser fælles problemstillinger på politiske områder. Alle lande har demokratiske styre-
former og markedsøkonomi. (www.uvm.dk) 
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des så at sige ud af skolen og hjem til eleverne uden nærmere analyse eller 
forklaring.  
Formålet med at pege på disse tre eksempler fra PISA er at vise, hvordan 
grunde primært søges uden for skoleregi. Derved end ikke overvejes det, at 
grundene kan hænge sammen med det, der sker inden for skolens egne ram-
mer. For eksempel kunne man tage højde for, at klassedynamikker og sociale 
processer kan være betydningsfuld for de faglige lærerprocesser, eller at ele-
verne for eksempel keder sig og derfor ikke lærer det, de skal, eller simpelthen 
fordi de keder sig under selve testen, der kan vare 3,5 time.  

Tekster der relaterer sociale og faglige processer til hinan-
den 
Som sagt tipper undersøgelserne ofte markant til enten en faglig eller en soci-
al side, når processer i skolen er blevet undersøgt. Dog synes der også at være 
et væsentligt bidrag til feltet, der tilbyder måder at tænke dem som infiltrere-
de. 
  
Kvalitaitve 
Det første eksempel er Lave og Wengers teorier om situeret læring (Lave og 
Wenger 2003). De tekster, de har beskrevet ud fra et marxistisk antropologisk 
udgangspunkt, er et rigt bidrag til hele skolepraksis - og læringsfeltet. Bogen 
’Situeret læring og andre tekster’ har et kritisk blik på læring i skolen, idet de 
mener, at den gængse forståelse af læring er hentet i traditioner inden for be-
haviorisme og kognitionspsykologi (Lave og Wenger 2003:8). Her forstås læ-
ring som isolerede processer, som ”mekaniske adfærdsresponser eller postulerede in-
dre kognitive processer” (Lave og Wenger 2003:8). Gennem Lave og Wengers te-
ori bliver læring ikke noget, der foregår i ”indre psykiske rum” (ibid.), hvilket 
også er en af mine pointer og bliver et af argumenterne for, hvorfor jeg træk-
ker dem ind i en definition på læring på trods af divergerende begrebsappara-
ter i deres og mit videnskabsteoretiske udgangspunkt. Men i kraft af deres fo-
kus på læring som social praksis, og at: 
 
”Læring er en proces, som finder sted i en deltagelsesramme, ikke i en individuel be-
vidsthed” (Lave og Wenger 2003:19). 
 
Anja Hvidtfelt Stanek ph.d.-afhandling (Stanek 2011) vedrører forbindelsen 
mellem faglige og sociale processer i børnehaveklassen. Med udgangspunkt i 
begreber om praksisfællesskaber og udviklingsbetingelser, hentet i en kritisk 
psykologisk ramme, ser Stanek på, hvordan mindre børn skaber sammen-
hæng på tværs af tidligere børnehaveliv, til SFO og skole og særligt med fokus 
på de sociale sammenhænges mulighedsbetingelser for, hvordan de kan indgå 
i faglige sammenhænge. Dette er interessant, set i forhold til min afhandling, 
da netop forholdet mellem faglige og sociale processer sættes i spil. Staneks 
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pointerer, som også jeg gør, at måden skolen og lærerne organiserer rummet 
og undervisningen på, måden lærerne ser og forstår både elever som gruppe 
og også den enkelte elev på, har betydning for de handlinger, og muligheder 
eleverne har i skolen.  
 
I forbindelse med min interesse for skole og Barad er jeg også stødt på en 
tekst af Malou Juelskjær og Helle Plauborg. De har skrevet artiklen: “Læring og 
didaktik udsat for poststrukturalistisk tænkning” (Juelskjær & Plauborg 2013) med 
udgangspunkt i en efterspørgsel på en teoretisering af læring set i et post-
strukturalistisk blik, gennem et Karen Barad blik. Denne artikel er interessant, 
fordi Barad endnu ikke er særligt anvendt på empirisk analyseniveau, og der-
for bliver den et nyt bidrag ind i denne teoretiske ramme. Derfor er redegø-
relse af, hvorledes læring kan blive set som situeret i tid og sted, med en Ba-
rad-vinkling og i forhold til elev-kroppe som lærende, væsentlig. Derudover 
bliver læring et spørgsmål om subjektivering, hvormed der ikke skelnes mel-
lem den lærende, og det der skal læres.  
 
”Den didaktiske litteratur forholder sig – generelt betragtet – indirekte til, hvad undervis-
ningen gør ved eleverne” (Juelskjær & Plauborg 2013:21). 
 
Således peger de på relevansen af netop at se bredere på, hvilken betydning 
didaktik, pædagogiske og metoder får for eleverne.  
Også Malou Juelskjærs ph.d.-afhandling ”En ny start” (Juelskjær 2009) er en 
afhandling, der er inspireret gennem både poststrukturalistisk og ny-
materialistisk teori. Juleskjær beskæftiger sig med overgange og ny start for 
elever, der starter i 8. klasse på en ny skole. Juleskærs ambition er dels at kun-
ne gribe materiel betydning i forhold til tid og sted i disse overgange, hvor 
hun ser på nye muligheder for subjektivering i nye sammenhænge.  
 
Et andet værk (en anden engelsk bog) med udgangspunkt i koblingen mellem 
både Foucault, Gilles Deleuze og Felix Guatttari samt Karen Barads tænk-
ning, hvilket også er inspiraitonskilder til denne afhandling, er Hillevi Lenz 
Taguci’s bog: ”Going byond the Theory/practice devide in Early Childhood 
Education” (Taguci 2010). Denne bog tilbyder nye tilgange til læring i tidlig 
barndom med udgangspunkt netop i det teoretiske univers, jeg læner mig op 
ad. Taguchi stiller indledningsvis et interessant spørgsmål, idet hun spørger 
til, hvad konsekvenserne ville blive, hvis man i læringssammenhænge starter 
med at se pædagogisk praksis fra et perspektiv, hvor læring og viden opstår i 
inter-forbindelser mellem forskellige former for betydning, som skal gøres 
forståelig i forhold til hinanden (Taguci 2010:2). 
Dette er i høj grad også måden, hvorpå jeg spørger, netop da jeg er interesse-
ret i den dobbelte betydning, der sker når faglige og sociale processer blander 
sig og skaber mening i mødet, og den infiltrering der sker her.  
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Taguchi forsøger at svare på spørgsmålet ved at bringe eksempler fra pæda-
gogisk praksis sammen med lærerkompetencer. Taguchi udfordrer læringsbe-
grebet på en måde, hvor hun f.eks. forsøger at tænke hele kroppen ind i ma-
tematik-undervisning:  
 
”Mathematics can be felt through the body, - walking, skipping, dancing – and through the 
different kinds of music that correspond to mathematical formulas in their rhythms and 
compositions” (Taguchi 2010:2).  
 
Derudover anvender Taguchi intra-aktions-begrebet i en læringssammen-
hæng, der også inspirerer mine anvendelser af begrebet. Men hvor Taguchi 
ser på små børns lærerprocesser i førskolealderen, er mit fokus på større ele-
ver i folkeskolen, og i skolen er der andre (u)muligheder for læring.  
 
Således er både Søndergaards tekster, Taguchis og Juelkjærs og Plauborgs 
tekster med til at trække Barad, - og for Taguchi og Davies vedkommende 
også Deleuze og Guattari, - i en retning, der giver mulighed for at kunne an-
vende og tænke disse teoretikere mere direkte ind i en hverdagssammenhæng 
på empirisk og analytisk niveau.  
Dette (for)arbejde har for mig været betydningsfuldt, da disse tekster gennem 
deres måder at arbejde med empirisk analyse ud fra de mere overordnede teo-
retiske funderinger - fra både Deleuze og Guattari samt Barad, - bidrager med 
at frembringe begreber, der kan anvendes på et empirisk niveau.  
 
Kvantitative undersøgelser 
For igen at gå tilbage til der, hvor min undren over problemfeltet tog sin be-
gyndelse, skal vi se på nogle flere af de undersøgelser, der bygger på kvantita-
tive undersøgeler. Samtidig med at tal og statistikker fra disse undersøgelser 
kan undre, kan de også være med til at sætte en relevans op for mit projekt og 
mine fund. Nogle undersøgelser peger i samme retning som mine fund, andre 
peger i stik modsat retning. Hvordan skal vi derfor se på nu. Den første er en 
undersøgelse, som børnerådet har lavet blandt 1914 elever fra udskolingsklas-
ser i Roskilde kommune i 2013 ”God stemning i klasseværelset” 
(www.boerneraadet.dk 2013). 
 
”Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i at de lærer mere, hvis der er en god 
stemning i klassen” ( ibid.:1) - er et af disse statements. Så god stemning i klas-
seværelset er afgørende for børns læring. Eller som tallene mere konkret si-
ger: ”Hele 87% af eleverne er enige om, eller meget enige om at en god stemning gør, at de 
lærer mere” (ibid.). Til det at have venner som det vigtige i skolen svare 72% 
positivt, mens 7% synes skolen er spild af tid (ibid).  
 Jeg vil med tanke på den gode stemning senere beskrive eksempler på, både 
hvilke forklaringer de ni ud af ti elever kan have på, hvorfor de mener, at de 
lærer mere når der er god stemning. Samtidig vil jeg også beskrive, hvad den 

http://www.boerneraadet/
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ene ud af de ti kan mene, når en som Mikkel kan mene, at han lærer fint uden 
den gode stemning i klassen. Eller hvorfor en som Poul synes, at skolen er 
spild af tid. I Børnerådets undersøgelsen fastslås det på den måde, at ”faglighed 
og trivsel ikke kan skilles ad” (ibid.). 
 
Nogle andre interessante hovedresultater i denne undersøgelses er: 
63% af elever synes, de har mange venner i klassen og oplever også, at skolen 
er lærerig. Kun 49% af de elever, der ikke har mange venner, har også denne 
oplevelse (ibid:1-2).  
71% af eleverne, der altid er glade for at gå i skole, oplever også skolen som 
lærerig. Af de børn, der sjældent eller aldrig er glade for at gå i skole er det 
kun 22% af dem, der oplever skolen som lærerig. Sættes dette i relation til 
Hansen og Henningsens Vestegnsundersøgelse dukker der nogle interessante 
sammenfald op her, idet de to undersøgelser peger i samme retning. Nemlig 
at elever der ikke trives (eller ikke har et godt forhold til lærere), ikke finder 
skolen interessant eller lærerig. Senere i denne afhandling, i kapitlet om ked-
somhed, skal læseren bl.a. møde eleven Poul der f.eks. udtrykker, at han ikke 
synes, der sker noget som helst i timerne på trods af, at lærerne altid kommer 
velforberedte og med masser af faglige opgaver under armen.  
Så med disse tal og flere til viser det sig, at stemning i klassen er væsentlig for 
elevernes læring. Det, der bliver interessant her, bliver, at ’den gode stemning 
ikke nærmere defineres, men at begreber som ’sjov’ og positive billeder af 
skolen er noget af det, der tages udgangspunkt i, når der fremskrives resulta-
ter. Stemning der både vedrører de faglige og de sociale processer. Det er så-
ledes ikke nok, at det blot er eleverne der har det godt sammen, stemningen 
må finde helt ind i det faglige felt, hvilket også viser sig i dette citat:  
 
”De fleste børn har et positivt billede af skolen. [….] De fleste børn [peger på DDC] gode 
venner, lærerigt og sjovt, når vi spørger, hvilke ord der passer bedst til deres oplevelse af at 
gå i skole. Det fortæller os, at skolen langt hen ad vejen lykkes med at være et sted med 
gode relationer, trivsel og læring – i hvert fald for flertallet af eleverne” 
(www.boerneraadet.dk 2013:2). 
 
Herunder beskrives det, at hele 72% af eleverne markerer svaret: ”gode venner” 
på spørgsmålet om: ”Hvilke ord der passer bedst til din oplevelse af at gå i skole”, 
mens 62% af dem svarer ”lærerigt”, 55%” svarer: ”sjovt”, 32% svarer spæn-
dende, 31% svarer ”kedeligt” 20% svarer ”svært”, 7% svarer ”spild af tid” og 
6% svarer ensomt (Eleverne har haft mulighed for at sætte flere krydser). 
Disse tal finder jeg interessante, idet jeg i mine kvalitative analyser forsøger at 
finde ud af, hvordan disse kategorier kan intra-agere med hinanden.  
 
Et andet interessant fund de i undersøgelsen også har gjort, er: ”58% af de 
børn, som synes at de er fagligt dygtige, oplever også at skolen er sjov. Skoleglæde er svær at 
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få øje på blandt de børn, der ikke føler sig fagligt stærke – her er det kun ca. 40% der sy-
nes at det er sjovt at gå i skole” (Ibid:2). 
Også her vil jeg mene, at en kvalitativ analyse af, hvad der kan være på spil, 
vil være relevant. Synes eleverne, det er sjovt at gå i skole, fordi de er fagligt 
dygtige, eller bliver de fagligt dygtige, fordi de synes, det er sjovt at gå i skole? 
Dette spørgsmål rejses også løbende i denne afhandling, men besvares ikke i 
sin præcise form, som den er beskrevet her.  
 
En helt anden undersøgelse: SFIs (Det nationale forskningscenter for vel-
færd) forskningsrapport fra 2011: ”ledelse, læring og trivsel i folkeskolerne” er en 
survey undersøgelse redigeret af Simon Calmar Andersen og Søren C. Winter. 
(Andersen og Winter 2011). Denne rapport har en ambition om at belyse 
sammenhæng mellem ledelse, faglig læring og trivsel blandt lærere og elever i 
folkeskolen. Baggrunden for undersøgelsen er, at der er lang vej, før den poli-
tiske målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ung-
domsuddannelse er nået. 501 skoleledere, 1130 lærere, 4401 forældre og 
52.420 elever er blevet spurgt i denne undersøgelse. De væsentligste fund her 
er (i uddrag): 
 
Skoler med de bedste faglige resultater, uden at det går ud over trivslen hos 
lærere og elever, er skoler med faglighed i højsædet, og hvor skoler ”har høj 
grad af autonomi til at udvikle den” (Andersen og Winter 2011:12). Særligt i rela-
tion til elevernes faglige præstationer synes det at have en væsentlig positiv 
betydning skriver de:  
 

• At skolelederen har nogen – men ikke nødvendigvis megen – leder-
uddannelse 

• At skolen har høj grad af autonomi i forhold til undervisningens til-
rettelæggelse 

• At der er en kultur på skolen, der vægter faglighed højt 
• At lærerne samarbejder i team – særligt team omkring enkelte klasser 

– og diskuterer de pædagogiske metoder med hinanden 
• At skolelederen ved læreransættelser lægger vægt på ansøgernes fagli-

ge kvalifikationer fra læreruddannelsen 
• At skolelederen ikke benytter økonomisk belønning som motivati-

onsfaktor (org. kursiv)( Andersen og Winter 2011:12). 

Således bliver det et issue, at betydning trænger ned gennem alle lag, også fra 
skolelederens holdninger. Alle lag bidrager til at skabe kræfter, der griber ind i 
aktiviteter og kultur i de konkrete klasseværelser, hvor de blander sig på for-
skellige måder med det, der allerede findes herinde.  
Et andet fund handler om, at elever oplever større social trivsel på skoler, 
hvor der fra lederens side blive lagt vægt på lærerens faglige resultater fra læ-
reruddannelsen, når denne ansættes, sammen med efterfølgende efteruddan-
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nelse af læreren. Forældre oplever, at deres barn trives bedre på skoler, hvor 
lederen har nogen, men ikke nødvendigvis lang efteruddannelse i ledelse. 
Dette bliver tilsyneladende også en kraft, der virker ind i klassens læringskul-
tur.  
En forsigtig antagelse kan i den forbindelse være, at betydning af lærernes ef-
teruddannelse er, at udover en forøget faglig indsigt, at efteruddannelsen også 
kan biddrage til bedre selvtillid, troværdighed faglig stolthed og samtidig med, 
at læreren føler sig taget alvorligt af sin chef, hvilket kan være en væsentlig 
kraft ind i klassen med eleverne.  
Rapportens resultater vedrørende elevtrivsel er derimod ”ikke særligt robuste, 
idet de kun ses ved anvendelse af et af undersøgelsens tre trivselsmål” (Andersen og 
Winter 2011:12). På trods af dette finder de i rapporten, at elever der er fag-
ligt dygtige også trives bedre og omvendt. Lærerne synes at trives bedre på 
skoler med høj faglig kultur, hvor de kan diskutere pædagogik med hinanden. 
Det tredje fund rapporten peger på er, at der er en del elementer som forfat-
terne til rapporten havde forventet ville have stor betydning, men hvor dette 
ikke var tilfældet. Det drejer sig bla. om elevernes faglige udbytte i relation til 
skoleledelse. Der er ingen umiddelbar sammenhæng her. Ud fra dette fund 
rejses en række spørgsmål, hvoraf jeg vælger nogle ud, som er relevante i for-
hold til denne afhandling:  
 
”Hvis der er forskellige former for pædagogisk ledelse, som gavner henholdsvis ressource-
stærke og ressourcesvage elever – hvordan finder skoleledelsen så den bedste balance på sko-
ler med blandet elevgrundlag?  
Hvordan kan det være at vi ikke finder nogen sammenhæng mellem læreres efteruddannelse 
og elevernes læring – og at vi ikke kan se nogen effekt af, om lederne har kort eller lang 
efteruddannelse i ledelse?  
Måske er indholdet i efteruddannelserne meget bredt og forskelligartet og noget kunne tyde 
på, at i hvert fald ikke alle former for efteruddannelse har lige stor betydning for, hvad ele-
ver lærer” (Andersen og Winter 2011:13-14). 
 
Det konkluderes på den måde i rapporten, at der er sammenhæng mellem 
trivselsspørgsmål og fagligt udbytte men tilsyneladende synes disse fund at 
efterlade flere spørgsmål end svar. Nogle af disse spørgsmål synes jeg at 
komme i møde gennem min tekst. Især i den sidste analyse synes dette at bli-
ve bragt på banen. I forhold til elevernes egenverdener (Ziehe 2007:70) synes 
læring også at blive et spørgsmål om præstige og popularitet, væk fra lærernes 
blikke. Således er tilbud om faglighed i sig selv ikke nok. Læreren skal mulig-
vis have mulighed for at kunne se dybere ind elevernes indbyrdes relationer 
for at kunne forstå, hvordan dette kan hænge sammen.  
 
DCUM (Dansk Center for undervisningsmiljø) som bistår med andre under-
søgelser har lavet en del undersøgelser gennem årene, hvor de tager tempera-
turen på danske skolelevers skoleliv. Disse termometer undersøgelserne er 
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først og fremmest ment til, at de enkelte skole kan tage temperaturen på deres 
skole. Data herfra anvender DCUM til at udarbejde større og fælles undersø-
gelser ud fra, hvilket er dem jeg kigger på. I deres rapport ’Elevers syn på un-
dervisningsmiljø i grundskolen’, Termometertal fra 2012 fra 4 – 10. klasse, er 
der en del interessante tal for min undersøgelse i målinger på elever fra 4 – 10 
klasetrin. (www.dcum.dk 2012). 
92% af eleverne er glade for at gå i skole, ”Altid” eller ”for det meste”, mens 
kun 8% svarer ”ikke så tit” eller ”slet ikke”  
På spørgsmålet om hvor tit eleverne glæder sig til at komme i skole svarer 
15% ”altid”, mens 62% svarer ”for det meste”, mod 23% der svarer ”ikke så 
tit” eller ”sjældent eller aldrig” Dette kan ses op mod spørgsmålet om, hvor 
tit eleverne glæder sig til at se deres klassekammerater, hvor 68% svarer ”al-
tid”, 28% ”for det meste”, op mod 4% der svarer ”ikke så tit” og ”sjældent 
eller aldrig” (Ibid. 2012:25). Her kunne det have været interessant med et 
spørgsmål der kigger efter, hvor tit eleverne glædede sig til undervisningen 
men dette spørgsmål er der ikke. Derimod er spørgsmålet om hvorvidt ele-
verne keder sig i timerne interessant. 9% svarer ”meget tit”, 15% svarer ”tit”, 
og 49% svarer sommetider. 27% keder sig ”sjældent” eller ”aldrig” i timerne. 
(Ibid.:33) Således vil jeg konkludere at mindst 24% af eleverne keder sig så 
meget, at det er et reelt problem. 
Et andet sted jeg finder relevans i forhold til min afhandling er på spørgsmå-
let om: ”Må i være med til at bestemme hvad i skal arbejde med i timerne?” ”Kun 1% 
svarer ”altid” og 6% ”for det meste”, mod 36% siger ”somme tider”, 43% 
siger ”sjældent”, og 15% siger ”aldrig” (Ibid.:34). Således er der en overvægt 
på 58%, der så at sige problematiserer demokratiet i deres hverdag, hvor kun 
7% der mener, at de rent faktisk har indflydelse. Dette var også noget af det, 
Jensen bl.a var inde på tidligere. Desværre kan man ikke se, hvordan tallene 
fordeler sig i bestemte klasser eller på bestemte skoler. Det kunne være inte-
ressant at se om svarene kan relateres til bestemte klasser, eller om det er 
spredt ud over hele landet.  
 
Jeg vil i forbindelse med disse kvantitative undersøgelser også trække på et 
par engelsksprogede bidrag, der synes at tænke faglige og sociale processer 
som hinandens betingelser. Disse synes også at være med til at lukke op for 
nye spørgsmål gennem deres fund. Spørgsmål jeg synes, at denne afhandling 
netop kommer i møde i analysekapitlerne. Den første, jeg vil nævne, er: 
 
”Classroom Belonging among Early Adolescent Students - Relationships to 
Motivation and Achievement”, som er en undersøgelse lavet på Tufts Uni-
versety i Boston, beskrevet af Carol Goodenow i 1993 (Goodenow 1993). 
Undersøgelsen er lavet mellem 353 elever mellem 6., 7., og 8. klasse. Den vi-
ser, hvordan forholdet mellem tilhørsforhold til klassekammerater (classroom 
belonging) og støtte fra læreren - til at blive holdt af, respekteret og værdisat har 
betydning for den faglige motivation, men også at der sker et fald: ”The 

http://www.dcum/
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strength of association between support and motivation dropped significantly from sixth to 
eighth grade”. Hvilket ikke uddybes nærmere, og dermed lukkes op for spørgs-
mål om ’hvordan det? Hvad er det der sker, når eleverne bevæger sig ind i 
denne aldersperiode eller disse klassetrin?  
Teenageliv og forskellige elev-forventninger til, hvad skolen skal tilbyde, sy-
nes at blande sig med en ungdomskultur, der bliver mere og mere relevant jo 
ældre, eleverne bliver. Så forventninger og holdninger til skolen synes at skifte 
karakter op gennem årene. Dette behandler jeg i mit kapitel om kedsomhed.  
 
En anden undersøgelse, der også er fra det forrige år tusinde, men stadig sy-
nes at rejse relevante spørgsmål, er en anden amerikansk undersøgelse om 
status i børnegruppen. ”Peer Social Status and Friendship: Independent Contributors 
to Children’s Social and Academic Adjustment” fra 1994 fra University og Wiscon-
sin beskrevet af Deborah Lowe Vandell og Sheri E. Hembree (Lowe & 
Hembree 1994). Her måles på social status, venskaber og tilpasning for 326 
skolebørn. De finder at høj social status, og det at have venskaber ikke er 
overflødige parametre, og at man godt kan have venskaber uden at have soci-
al status, og at man kan have høj social status uden at have venner. Dette fin-
der jeg også er muligt i mine empiriske eksempler, især at venskaber og social 
status ikke hænger sammen, men at både status og venskaber i mine undersø-
gelser får betydning for, hvordan man kan knytte sig til faglige aktiviteter. I 
denne amerikanske undersøgelse finder forskerne også, at både venskaber og 
social status synes at have betydning for, hvordan eleverne kan tilpasse sig de 
akademiske sammenhænge, hvilket også er en af mine pointer i mine analyser 
og altså en pointe, jeg kan tilslutte mig.  
 
Et andet amerikansk studie, igen fra før 2000, er ”Friendships, peer ac-
ceptance, and group membership: relations to academic achievement in mid-
dle school” af Kathryn Caldwell og Kathryn Wentzel er fra 1997 (Caldwell & 
Wenzel 1997) fra Department of Human Development, University of Mary-
land. Dette er også et studie, der går på tværs af faglige og sociale processer. 
To grupper af ”sixth-grade students were followed over time to examine relations of 
number of reciprocated friendships, peer acceptance, and group membership to academic 
achievement” (ibid.). Her ses en betydelig sammenhæng mellem venskaber og 
akademiske færdigheder, men forskerne efterlyser mere dybdegående under-
søgelser og analyser af betydningen af dette. Dette er her, jeg mener at kunne 
bidrage med kvalitative studier, der netop tager fat i spændingsfeltet mellem 
faglighed og sociale processer.  
 
Når vi ser ud over landskabet af undersøgelser synes også andre elementer at 
blande sig i de faglige og sociale processer. Et eksempel på dette er en anden, 
og lidt nyere amerikansk undersøgelse, er en afhandling af Natalie Ann Zitz-
mann, Louisiana State University 2005. (Zitzman 2005) Zitzmann tager ud-
gangspunkt i data fra 585 familier fra middelklassen. Hun undersøger små 
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børn fra børnehaven til 3 klasse og finder også, at sociale ’peer relations’ har 
betydning for de akademiske aktiviteter. Zitzmann har en interessant pointe, 
som jeg ikke selv arbejder videre med, idet hun har et kønsaspekt med i nogle 
af sine fund, og som hun går ind i, og finder betydningsfuldt. For eksempel 
siger hun at: ”Results indicate that girls, but not boys, perform better academically in the 
years in which they have more friends and are not rejected by their classmates”. På den 
måde påpeger hun, at der kan være kønnede forskelle på faglige forbindelser, 
og måden man forbinder sig til venner på. Dette er der også meget, der tyder 
på i den offentlige debat i Danmark, hvor det ofte er drenge der trækkes frem 
som enten ofre for kvindedominans i skolerne, eller de udpeges som umod-
ne, ballademagere og dårligere læsere.  
B.la. skriver Folkekskolen.dk:  
 
”Piger scorer på alle områder bedre end drenge, viser undersøgelsen. Det gælder social kom-
petence, skolefaglige præstationer, karakterer og motivation” (www.folkeskolen.dk 
2010). 
 
Køn er dog noget, jeg kun kommer til at berøre perifært, om end det er rele-
vant at undersøge. Når jeg har valgt det fra, er det, fordi jeg ser på positione-
ring på tværs af mange forskellige ting, hvor køn bliver parameter blandt 
mange andre. Derudover ønsker jeg ikke at reproducere stereotype billeder af 
køn, hvilket citatet fra Folekskolen.dk allerede er på vej til. Så køn ses i denne 
afhandling som en kraft blandt mange andre.  
Udover køn synes der også at være andre aspekter, der har indvirkning på 
faglighed i skolen. I forhold til indeklima har DCUM udarbejdet en rapport 
”Dårligt indeklima presser elevers læring” (Kjær 2013b). Jeg bringer her et 
udsnit af rapporten: 
 

Sammenhæng mellem indeklima og fagligt udbytte i 4.-10. klasse 
• 93,1 %, af de elever der i 4.-10. klasse oplever færrest problemer med inde-

klimaet, synes, at de ’altid’ eller ’for det meste’ lærer noget, men andelen er 
nede på 70,4 % for de elever, der oplever et rigtigt dårligt indeklima. 

• Blandt de elever, der oplever et rigtigt dårligt indeklima, angiver 24,7 %, at 
de har haft svært ved at koncentrere sig ’hele tiden’ eller ’det meste af tiden’. 

• Blandt de elever i 4.-10. klasse, der ’hver dag’ eller ’næsten hver dag’ oplever 
problemer med larm og støj, svarer 31,4 % også, at de ’sjældent eller aldrig’ 
oplever den nødvendige ro i klassen, når der undervises.  

• (Fra pressemeddelesen om rapporten indeklima og fagligt udbytte DCUM 
2013) 

Således synes jeg at kunne spore en tendens til at netop forholdet mellem fag-
lige, sociale og også materielle betingelser (her indeklima) synes at spille ind 
på, hvad eleverne får ud af at gå i skole.  
Karin Willumsen skriver på DCUMs hjemmeside i artiklen ”Det vilde vesten” 
(2013a) om, hvordan undervisningsmiljø ofte bliver forbundet med noget, 
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der ligger uden for undervisningen som for eksempel ”et fysisk æstetisk og psy-
kisk miljø” (Willumsen 2013a:1), men at det også burde omhandle selve un-
dervisningen. Derudover har hun skrevet ”Er du glad for at gå i skole?” (Wil-
lumsen 2013b) med bagrund i spørgsmålet, som det er formuleret til termo-
meterundersøgelsen. Willumsen skiller her tre former for trivsel: Social, 
personlig og faglig trivsel. Hun har i artiklen fokus på social og psykisk trivsel. 
Således ser det ud som om, trivsel kan separeres, hvilket er i tråd med mange 
andre undersøgelser, der skiller faglighed fra trivsel. Willumsen skriver bl.a., at 
man kan foretage trivselsfremmende indsatser, der ikke handler om faglighed. 
Dette vil jeg ikke udelukke, men jeg vil mene, at det er omsonst at skille den 
faglige fra det sociale og den personlige trivsel.  
I en anden redegørende artikel: ”Eleverne ved hvor skoen trykker” af Ole Juhl 
(Juhl 2004) beskriver han, at eleverne har krav på medindflydelse og inddra-
gelse på deres egen skoles faglige, sociale og kulturelle udvikling. Han mener, 
at det er eleverne, der ligger inde med svar, der vedrører skolens forhold som 
skole.  
 
Undersøgelser og projekter fra dette afsnit har som sagt forskellige anvendel-
se og baggrund ind i dette projekt. En stor del af nævnte de undersøgelser vil 
læseren møde igen, da de bliver anvendt senere i teksten, i arbejdet med at 
understøtte og trække pointer ud af mine egne analyser. Andre efterlades her, 
da de mest har virket som et bredere baggrundsbillede på feltet, som jeg har 
haft en generel interesse at orientere mig igennem. Så med inspiration fra og 
med pointer og resultater fra disse undersøgelser og projekter in mente vil jeg 
begive mig videre ind i afhandlingen og i næste del se på de metodiske og de 
teoretiske overvejelser.  
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DEL 2 teoretiske og metodologiske overvejelser 

Kapitel 3 Teoretiske overvejelser  

“Reality is a product of the most august imagination” 
Wallace Stevens (in Lehrer 2007:11). 
 
Herunder vil jeg præsentere det metateoretiske afsæt for afhandlingen, som er 
inspireret af poststrukturalistiske teori og tænkt diffraktivt gennem en agential 
realistisk tilgang. Først præsenteres nogle overordnede metateoretiske overve-
jelser og i forlængelse heraf præsenteres efterfølgende mere konkret begrebs-
produktion tænkt gennem de relevante teoretiske optikker.  

Projektets grundlæggende ide  
Først og fremmest tager det metateoretiske perspektiv afsæt i ”afhandlingens 
grundlæggende idé” (Kofoed 2004:29). Den grundlæggende ambition og ideen 
med afhandlingen handler om at blive klogere på, hvordan skoleliv giver me-
ning eller ikke giver mening for elever i en 7. klasse, og hvordan skolelivet får 
betydning for dem og gennem hvad. 
Til denne ide har jeg brug for en metateoretiske platform, som vil være ste-
det, hvorfra jeg anskuer mit felt (Kofoed 2004:29, Juelskjær & Plauborg 
2013:2). Platformen skal dog fungere som mere end et skuepunkt (Kofoed 
2004:29), da platformmen også er stedet for både produktion af teoretiske 
begreber, metodiske og metodologiske overvejelser og refleksioner over disse 
overvejelser.  
Platformen er på den måde til stede fra start, men skal ses som plastisk og 
formbar med mulighed for løbende justeringer i det processuelle arbejde med 
afhandlingen (Juelskjær & Plauborg 2013:2). De teoretiske begreber der skal 
arbejde sig ind i empirien, bliver til et sted imellem, det systematiske arbejde 
med empirien (Søndergaard 2006:29), i mødet med den metateoretiske ram-
me, og forskningsambitionen. Dette sker i fokuserede frem - og tilbagelæs-
ninger og - skrivninger mellem teori og empiri, når empirien læses igennem 
efter f.eks. temaer og fortællinger om meningsfuldhed. F.eks. er et oplagt be-
greb at anvende inden for en Foucaultinspireret poststrukturalistisk tænkning, 
begrebet om subjektet som skabt gennem magtfulde diskursive praksisser. 
Men idet min empiri synes at kalde på noget mere, end at sprog alene siger 
noget om noget må der tilføjes noget andet. Nogle eksempler på, hvad dette 
’noget’ udspringer fra, er f.eks., at eleverne ofte taler om, hvad de føler, og 
om hvordan forskellig materialitet har væsentlig effekt i deres hverdagsliv. 
Samtidig taler de også om, hvordan noget gøres og siges, f.eks. som når Søren 
siger: ”Men det er også ret hyggeligt at være i klassen […] man taler lidt grimt til hinan-
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den nogen gange. Men det ved alle sammen godt, at det er bare for sjov” Således synes en 
analyse af sprog alene ikke at kunne fange det, jeg er på jagt efter, da der er 
uendelige muligheder for kommunikation i det som ord udtales med og igen-
nem i forhold til tid, sted og relationer. Således må diskurs i forhold til min 
ambition også indeholde materialitet, hvilket Karen Barads teori om et øjeblik 
vil hjælpe med at udfolde.  
At udvide begrebet om diskurs i forhold til materialitet, tid og sted har også 
betydet, at jeg har genereret en udvidelse af subjekt-begrebet, som et andet 
eksempel. Begreberne skal så at sige passer ind i den teoretiske ramme, og de 
skal kunne favne det, der kan udfolde analytiske pointer i forhold til kom-
pleksitet i tid og sted og bevægelse. Et sidste eksempel her kan ses i begrebs-
produktionen af f.eks. hverdagsbegrebet om kedsomhed. Kedsomhed dukke-
de hele tiden op i empirien, og derfor har begrebet kaldt på teoretisering til 
analytisk udfoldelse, hvorfor jeg har teoretiseret et begreb om kedsomhed ind 
i mit metateoretiske afsæt. 
På den måde er teorien, og især de teoretiske begreber, ikke vokset frem line-
ært og kronologisk og med baggrund i mere ortodoks poststrukturalistisk teo-
ri, men er blevet til løbende med forskningsambitionen som skuepunkt.  

Ikke-ambitioner/ambition 
Min forskningsambition går ikke i retning af at skabe et generelt sandheds-
konstaterende produkt (Søndergaard 2006:12), men er mere at tilbyde et rele-
vant videnskabeligt vidensbidrag til den etablerede forskning på feltet. Dette 
gøres med afsæt igennem kvalitativ forskningstraditioner med vægt på kom-
pleksitetssøgende processer og etablerede mønstre. Når jeg ikke er optaget af 
at generalisere mine analyser som en totalitær udefra-viden, eller sammenligne 
mine fund f.eks. via kontrolgrupper, er det netop, fordi jeg er interesseret i 
forskellige fortættede fortællinger og situeret viden (Haraway 1988:581) i en 
helt bestemt og isoleret sammenhæng. Disse fortællinger tænkes kan og skal 
ikke sammenlignes eller bekræftes som ’rigtigt’ eller ’forkert’. Samtidig inde-
bærer mit teoretiske blik at jeg ikke kan stå udenfor det felt, jeg undersøger 
(Haraway 1988, Barad 2007 Barad 2003, Søndergaard 2006, Søndergaard 
2005a Hasse 2011), hvilket igen betyder at den viden der frembringes er situe-
ret.  
Diskussionen om forholdet mellem positivistiske og humanistiske traditioner 
vil jeg ikke gå ret meget nærmer ind i men henvise til Haraway, idet hun skri-
ver:  
 
”We have used a lot of toxic ink and trees processed into paper decrying what they have 
meant and how it hurts us” (Haraway 1988:575),  
 
- idet hun henviser til spørgsmålet om objektivitet i forskning, i en argumen-
tation for, at objektivitet godt kan finde sted uden at forskeren er usynlig og 
uden krop. Således er Haraways argumentation at kvalitativ (feministisk) 
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forskning kan have legitimitet i forhold til mere ’maskuline’ traditioner, som 
hun kalder det, og at der er efterhånden er skrevet meget om hvorfor det er 
rimeligt (ibid).  
Jeg forholder mig, med Haraway in mente, ydmygt til både empiriproduktion 
og behandling og analyser som et videnskabeligt bud, der er skabt gennem en 
særlig forskningsproces, hvor jeg på en gang står på skuldrende af andre for-
skeres tekster, og hvor jeg også som forsker har genereret tekst gennem mit 
forskningsapparatus (et begreb jeg vil forklare nærmere om et øjeblik). 
”Enhver repræsentation er formet af forskerens subjektivitet og af repræsentationsmediet” 
(Brinkmann & Tangaard 2010:19).  
 
Således bliver begreber om perspektiver relevante, idet jeg f.eks. ikke kan an-
tage et rent elev-perspektiv, selvom jeg efterstræber elevernes forståelser af 
deres hverdagsliv. Det, jeg mener, jeg kan tilbyde min læser, er vinkler på 
hvordan social virkelighed blandt skoleelever kan ses som kundskabstilbud til 
videre refleksion og eftertanke (Søndergaard 2006:12). Med dette ønsker jeg 
også at skabe et blik ind i en verden af elev-forståelser og oplevelser, som 
voksne normalt ikke har adgang til (Davies et.al. 2013:1, Søndergaard 
2006:12). Gennem en teoretisk informeret analyse ønsker jeg at komme med 
bud på, hvordan både elever som gruppe, men også som individuelle subjek-
ter, oplever deres hverdagsliv i skolen, Om det at se på menneskelig tilblivelse 
siger Pearce: 
 
”Fysikerne siger, at der ikke er to snefnug, som er helt ens. Hvis det er tilfældet, ville det 
ikke rigtigt føre til noget, hvis man forsøgte at indsamle, tælle og kategorisere dem. Men det 
er derimod en god ide i at fokusere på den proces, hvori de dannes – i dette tilfælde krystal-
lisation af vand der fryses” (Pearce 2007:70). 
 
Snefnug bliver som mennesker, skabt som unikke tilblivelser, i den samme 
proces (Pearce 2007:70). Det liv, der leves i den observerede skoleklasse, er 
på en gang helt enestående anderledes fra andre liv, og alligevel er det ikke. 
Man kan se det som om, at disse 24 forskellige elever i den klasse, jeg har un-
dersøgt på denne skole kan forstås som ”en af slagsen” i en almen proces 
(Pearce 2007:70).  
Sagt på en anden måde, selvom der er et virvar af uforudsigelighed og bevæ-
gelige ændringer over tid (Pearce 2007:70), synes også noget at være let gen-
kendeligt, gennem den måde vi er blevet enige om, at skole og elever kan 
genkendes på. Derfor findes der side om side med det ustabile og bevægelige 
også trægheder og mere eller mindre stabile mønstre.  
Således vil det, når jeg ser på elevtilblivelse, være interessant at se på dyna-
mikken mellem disse trægheder, som mønstre, vaner, gentagelser og rigide 
sociale kategorier - sammen med det bevægelige, foranderlige og det, der gør, 
at subjekter (og skoleklasser) til stadighed indgår i foranderlige og unikke til-
blivelsesprocesser.  
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Onto-epistemologi og metateoretiske kommentarer 
Denne afhandlings metateoretiske platform og afsæt er poststrukturalistisk 
inspireret, men er arbejdet ind i en ny-materialistisk tilgang.  
Først skal vi se lidt på det poststrukturalistiske inspirationsgrundlag.  

Poststrukturalisme 
En poststrukturalistisk tilgang er ikke en entydig overordnet teori, men kan 
ses som en samlebetegnelse for et sæt af tænketeknologier og analysestrategi-
er, der abonnerer på særlige videnskabsteoretiske forståelser af og om verden 
(Stormhøj 2006:13, Khawaja 2010:24, Juelskjær & Plauborg 2013:1, Esmark 
et.al. 2005:12). Forståelser der både kan variere og have lidt forskellig vægt-
ning og fokus, men de har også noget til fælles. 
Dette fælles peger ofte på en interesse i at se på det sociales tidslighed i form 
af en insisteren på strukturernes temporale afgrænsninger. F.eks. bliver histo-
ricitet, begivenhedernes betydning for tilblivelse, forskydninger og brud (Es-
mark et.al. 2005:12) oplagte at se på i en poststrukturalistisk analyse. Herefter 
følger ofte metateoretiske og kritiske spørgsmål til, hvordan virkelighed virke-
lig(gøres) med fokus på processuelle tilblivelser og kompleksitet (Juelskjær & 
Plauborg 2013:1). Disse processer handler om, hvordan ideen om verden og 
erkendelse ses som flydende, og hvordan erkendelse om verden kommer til 
eksistens (Stormhøj 2006:15) igennem magtfulde diskursive processer. Disse 
processer skabes på en gang af, samtidig med at de også skaber de sandheds-
regimer, som virkelighed konstrueres igennem og virker igennem (Foucault 
2008:41, Højgaard og Søndergaard 2010:315, Søndergaard 2006:35, Juelskjær 
2009:14, Stormhøj 2006:15), ofte med vægtning på sproglige repræsentationer 
(Foucault 2008, Barad 2003:803). 
Magt bliver som oftest et centralt begreb i poststrukturalistisk teori. Ofte 
gennem en Foucaultinspireret illustration af bindingen mellem magt og un-
derkastelse i en magt-videns relation og etableringen af overordnede diskursi-
ve betydninger for menneskelig subjektivering:  
 
”There are two meanings of the word ‘subject’: Subject to someone else by control and de-
pendence and tied to his own identity by a conscience or self-knowledge. Both meanings sug-
gest a form of power that subjugates and makes subject to” (Foucault 1982:781).  
 
Magten er med et Foucault-perspektiv ikke noget nogen har, eller ikke har, og 
som udelukkende handler om undertrykkelse. Det er en producerende kraft, 
der på en gang begrænser og skaber muligheder (Søndergaard 2000a:86), og 
som både kan brydes og opretholdes (Christoffersen 2008:35, Bjerg & Knud-
sen 2007:82). ”[…](M)agt udøves snarere end den besiddes” (Foucault 2008:41) som 
en dobbelt proces, der tager afsæt i eksisterende kulturelle koder (Sønder-
gaard 2006, Christoffersen 2008:35, Bjerg & Knudsen 2007:82). Ofte ses 
magt som en handling på handling (Bjerg & Knudsen 2007:82), hvorved der 
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menes, at de handlinger der (u)muliggøres i bestemte sammenhænge, altid 
sker på baggrund af andre handlinger, og disse handlingers relevans i den 
konkrete sammenhæng.  
F.eks. ligger der for eleven Anders forskellige muligheder for at svare på lære-
rens spørgsmål en magtfuld/underkastet handling. Men det er på en gang bå-
de en handling på selve spørgsmålet, som Anders må forholde sig til, og sam-
tidig også i forhold til de andre elevers handlinger. Det er ikke ligegyldigt, om 
de andre klapper eller vender det hvide ud af øjnene, når Anders bliver 
spurgt, og det er ikke ligegyldigt, hvad han forestiller sig, at de vil gøre. Det er 
ikke ligegyldigt, hvordan læreren spørger, og det er ikke ligegyldigt, hvordan 
Anders svarer, for hvem han kan blive til som, på baggrund af disse handlin-
ger på handlinger.  
Magt fungerer gennem særlige vidensregimer, der producerer viden (Foucault 
2008:42), f.eks. i et særligt politisk felt (ibid.:40) der medfører særlige effekter 
bl.a. i skolen. Andre vidensregimer kan f.eks. vise sig i selvfølgeligheder i, at 
læreren så at sige bestemmer over eleven, hvor eleven skal sidde, hvornår de 
må tale og om hvad, hvad de skal lave osv. (Bjerg & Knudsen 2007:83). Eller 
når eleverne gensidigt skaber sandheder mellem hinanden i forhold til for ek-
sempel, ’hvad der er hot, og hvad der er not’, hvem der er populær og hvor-
for, og hvem der ikke er. Men magt er også relevant, når magt og viden ud-
fordres gennem modmagt (Bjerg & Knudsen 2007:82), eller når den afsted-
kommer afmagt (ibid.) Når eleverne ikke gør, som læreren siger, eller når 
f.eks. Mikkel ikke vil passes ind i de hierarkiserende klassekulturelle koder og 
markører, der etableres som mønstre mellem eleverne. Så vil der opstå et an-
det rum for magt/videns-produktion og for subjektivering, for Mikkel og for 
hans klassekammerater.  
Dette vil groft sagt sige, at verden bliver til det, mennesker gør den til, gen-
nem diskursive praksisser. En poststrukturalistiske tilgang vil i lyset af dette 
ofte gå analytisk til værks gennem diskursanalyser (Esmark et. al. 2005:8, 
Stormhøj 2006:77).  
Jeg er også interesseret i spørgsmål, der lukker op for at kunne se betydning, 
effekter, mening og betingelser. Jeg ønsker at kunne gribe noget af den kom-
pleksitet, der befinder sig i meningsfuldhed, derfor ser jeg det som en oplagt 
vej at gå til mine analyser med et afsæt fra en poststrukturalistisk tilgang, og 
tænke med disse forståelser. Den poststrukturalistiske baggrund danner et 
særligt grundlag med blik for netop at kunne få øje på det foranderlige, det 
processuelle og det komplekse (Søndergaard 2006, Khawaja 2010:27) i for-
holdet mellem samfund og subjekt (Khawaja 2010:24). Men jeg vil noget me-
re end det.  
Jeg ønsker nemlig også at kunne gribe verden, som den fremtræder i form af 
materialitet, fysik og natur. Jeg antager, at klasseværelser, sygdom, skoler, po-
litikere, lys, lærere, elever, deres kroppe med sult, lyst, og angst og nervebaner 
osv. samt stole, briller, stramme jeans, mobiltelefoner, luft, og dokumenter - 
findes i verden som materielle, naturlige/kulturelle materialiteter. Og disse 
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materialiteter får betydning i de diskursive sammenhænge, de virker i og som 
biologi, natur og kultur tænkt sammen. Disse effekter skal således ikke ses 
som modsætninger, men som sammenhængende (Barad 2007:40). Dette in-
debærer, at jeg må lade mig inspirere af noget andet og mere end de klassiske 
poststrukturalister. Derfor vil jeg her hente fysikeren Karen Barads agentiale 
realisme ind til at supplere min poststrukturalistiske inspiration, da hun netop 
tænker ontologi og epistemologi sammen. Dette vil jeg forklare herunder.  

Agential realisme og onto-epistemologi 
 
”The fact that scientific knowledge is constructed does not imply that science doesn’t 
”work,” and the fact that science ”works” does not mean that we have discovered human-
independent facts about nature” (Barad 2007:40). 
 
Barad har gennem inspiration fra blandt andre så forskellige teoretikere som; 
fysikeren Niels Bohr, fysikeren og feministen Donna Haraway, filosoffen 
Michel Foucault, feministen Judith Butler udviklet et nyt teoretisk be-
grebsunivers. Dette begrebsunivers rækker udover de videnskabsteoretiske 
domæner, som disse teoretiske tænkere selv repræsenterer, idet deres respek-
tive begreber arbejdes sammen med andre begreber og derigennem får tvistet 
deres betydning. Barad kalder sit begrebsapparat for agential realisme, og det-
te apparat bliver et væsentligt bidrag til denne afhandling flettet sammen med 
den poststrukturalistiske optik.  
Barads agentiale realisme bygger på en argumentation om ’altings’ infiltrering, 
hvor både humane og nonhumane processer flettes ind i hinanden, og at fæ-
nomener får betydning igennem denne infiltrering (Barad 2007, 2003, Søn-
dergaard 2009a:41). Forskeren såvel som andre subjekter og objekter er ikke i 
verden løsrevet fra den, men befinder sig infiltreret i den, og som Barad for-
mulerer det:  
 
”We do not obtain knowledge by standing outside the world; we know because we are of the 
world. We are part of the world in its differential becoming. The separation of epistemology 
from ontology is a reverberation of metaphysics that assumes an inherent difference between 
human and nonhuman, subject and object, mind and body, matter and discourse. Onto-
epistem-ology – the study of practices of knowing in being – is probably a better way to 
think about the kind of understandings that are needed to come to terms with how specific 
intra-actions matter” (Barad 2003:829). 
 
Således bliver konsekvensen af, at hun ser alting som infiltrering, og ser både 
humane og nonhumane processer som sammenfiltrede, at hun kalder sit vi-
denskabsteoretiske afsæt for en onto-epistemologi (Barad 2007:44, Barad 
2003:829).  
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Barad siger: ”Agential realism takes into account the fact that the forces at work in the 
materialization of bodies are not only social and the bodies produced are not all human”. 
(Barad 2007:225). 
 
Dette adskiller sig fra mange andre sociale videnskaber, da de fleste ofte for-
søger at tænke ontologi og epistemologi som noget, der trækker videnskabens 
interesser i forskellige retninger og skaber distinktion mellem verden og er-
kendelser af verden, Barad tænker dem sammen (Barad 2007:185, Sønder-
gaard 2009:41, Juelskjær & Plauborg 2013:9 Taguchi 2009:93). Således bliver 
viden et spørgsmål om væren, samtidig med at væren også er et spørgsmål 
om viden. Viden skabes på den måde i det, Barad kalder, diffraktive bevægel-
ser (Barad 2007:185, 378), hvilket vil blive forklaret i næste afsnit. 
 
Barad mener, at man med fordel kan inkorporere materialitet i poststruktura-
listisk tænkning (Barad 2007:225), da natur og diskurs ikke bør ses, som noget 
der kan skilles ad, men tværtimod må ses som hinandens forudsætninger og 
betingelser (Barad 2007, Højgaard & Søndergaard 2010:321).  
En overordnet erkendelse af, at ’alting hænger sammen’ er dog ikke en særlig 
Baradsk opfindelse. Der er mange andre, og især mange andre poststruktura-
lister, social konstruktivister og kritiske teoretikere etc., der taler om, at alting 
hænger sammen. Så dette ved vi godt, men hvordan det sammenhængende 
får karakter og måden, hvorpå vi skiller fænomener fra hinanden, og derefter 
kigger på dem, kan variere. Og det er her det bliver interessant, hvilke be-
grebsapparat man vælger at gøre brug af i det efterfølgende analysearbejde. 
For selvom vi er interesserede i komplekse fænomener og problemstillinger, 
vil vi altid få brug for at skære til og afgrænse både feltet, empirien og teorien, 
og dette kan gøres på meget forskellige måder. Vi kan derfor ikke gøre andet 
end at reducere kompleksitet, hvis vi som forskere ønsker at sige noget om et 
felt. Det er i måden at skille tingene ad på, at forskellen mellem f.eks. Barad 
og mange andre forfatteres tilgang til poststrukturalisme især adskiller sig, idet 
Barad ikke giver ’noget’ mere agens end andet og f.eks. har udviklet begreber 
som materiel-diskursive praksisser og onto-epistemologi.  
En af forskellene mellem Barad og mange af disse poststrukturalister er i høj 
grad, at Barad, netop ikke skelner mellem materialitet som værende overord-
net det sociale eller det sproglige - eller omvendt (Barad 2003:810) 
Med agential realisme kan man bygge et begrebsapparat, der kan fange kom-
pleksitet på andre måder end uden. Materialitet, tid, sted i sammenhæng med 
nutid, fortid og fremtid er med til at skabe betydning for en situeret analyse.  
Så derfor må jeg se på, hvad Barad kan tilføre både mine teoretiske greb og 
senere analyser. I min begrebsdannelse tænkes de poststrukturalistisk begre-
ber sammen med en agential realistisk tænkning, og her understreges det at, 
tid, humane som nonhumane agenter, rum, natur og kultur altid må ses som 
væsentlige agenter, der skaber effekter sammen som fænomener igennem i 
diffraktion.  
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Således analyseres ikke på sprog uden blik for materialitet og omvendt, så der 
må hele tiden være fokus på bindestregen mellem materialitet og diskurs, 
hvilket jeg vil forklare nærmere om et øjeblik i begrebsafklaringen om materi-
elt-diskursive praksisser. Et eksempel på dette kan være i analyser af eleven 
Maries fortælling, om hendes forventninger og ønsker for fremtiden, hvor 
hun fortæller om den måde, hun agerer i klasserummet, gennem latter og be-
vægelser. Den effekt dette synes af få for hendes muligheder for at handle, 
hænger sammen med hendes fortid og fremtid gennem nutid. Således bliver 
f.eks. latter en materiel-diskursiv praksis ind i analysen om Marie (og flere an-
dre), idet latter har både materiel og diskursiv karakter og effekt.  

Diffraktion  
Diffraktion har som agential realistisk begreb oprindeligt rod i fysik. Diffrak-
tion er et begreb, der beskriver det processuelle i de infiltreringer, der skaber 
fænomener. 
Højgaard og Søndergaard beskriver illustrativt begrebet diffraktion, med refe-
rence til Barads eget fysik-eksempel, idet de forklarer hvordan bevægelser 
dannes i mødet mellem vand-, lys-, og/eller lydbølger. I mødet opstår således 
diffraktion gennem den måde elementerne komponeres på, i nye bevægelser 
indefra (Højgaard & Søndergaard 2010:322). Bevægelserne skaber på den 
måde noget nyt sammen, hvorved elementerne bliver hinandens forudsæt-
ninger for, hvordan bevægelser i bølger (eller partikler) formes (ibid.). Heref-
ter skaber disse betydninger/bølger nye bevægelser, der igen infiltreres med 
andre, hvilket betyder, at det er en konstant proces. Barad er inspireret af 
Professor Donna Haraways beskrivelser af diffraktion. Haraway skriver i 
1992:  
 
”Diffraction does not produce ”the same” displaced, as reflection and refraction do. Diffrac-
tion is a mapping of interference, not of replication, reflection, or reproduction. A diffraction 
pattern does not map where differences appear, but rather maps where the effects of difference 
appear” (Haraway 1992:300). 
 
Således bliver det mere virkningen af de forskellige infiltreringer, der bliver 
genstand for forskerblikket, snarere end de afgrænsede fænomener.  
Hvordan forskeren ser på dette, og med hvilket fokus og gennem hvad, er 
med til at afgøre, hvordan bevægelserne tager sig ud. På den måde bliver det 
der kommer ud af mødet mellem forskellige intensiteter, materialiteter, dis-
kurser osv. til noget særligt netop gennem dette møde. F.eks. sker der noget 
nyt, når materialitet og diskurs mødes og infiltreres.  
På den måde arbejder Barad med diffraktion på flere niveauer (Højgaard & 
Søndergaard 2010:322, Barad 2007:89) Jeg vil anvende begrebet diffraktion 
på to niveauer. Først i forhold til teori og begrebsproduktion, dernæst i for-
hold til hvorledes man som forsker kan gå metodisk og analytisk til værks.  
 



44 

 
I forhold til første niveau af måden jeg anvender diffraktion på, som er be-
grebsproduktion, har Barad på en gang både en afstandtagen til ’de store’ teo-
riers fortællinger som selvstændige videnskaber om, og som repræsentationer 
af sandhed om verden (Barad 2007:87) samtidig med, at hun lader sig inspire-
re og informere af dem - og det samme vil jeg gøre. Hun læser dele af dem 
sammen igennem diffraktive læsninger, således at de tager ny form og får ny 
betydning, og hun skaber på den måde nye begreber (Barad 2007:87-89, Høj-
gaard & Søndergaard 2010:322). Dette ’nye’, bliver til i sammenfiltringer på 
tværs af de forskellige teoretiske videnskabsteoretiske traditioner og foki.  
Gennem inspiration fra både Bohr, Foucault, Butler og Haraway og således 
fra meget forskellige traditioner skriver hun på den måde teoretiske begreber 
frem, der gennem hendes interesse for både det materielle og det diskursive 
som en onto-epistemologisk tilgang tager form gennem denne diffraktive 
tænkning (Barad 2007, Barad 2003; Højgaard & Søndergaard 2010).  
I forhold til denne afhandling, og gennem diffraktive læsninger, bliver det for 
mig muligt at tilføre min poststrukturalistiske inspiration andre tænketekno-
logier eller sagt på en anden måde, andre begreber er tænkt med. Således bli-
ver konkrete begreber, der anvendes i denne afhandling, formet gennem min 
metateoretiske optik med både poststrukturalistiske og ny-materialistiske 
tænketeknologier som inspiration. Dette betyder, at de klassiske poststruktu-
ralistiske begreber som f.eks. diskurs, subjektivering og positionering får en 
lidt anden betydning, da de udvikles videre i agential realistisk tænkning, gen-
nem diffraktive læsninger.  
 
Gennem diffraktive læsninger af tekster der beskæftiger sig med de konkrete 
temaer som f.eks. kedsomhed og læring, men som ikke kan læses direkte ind i 
mine teoretiske funderinger, kan jeg lade mig inspirere til re-tooling af begre-
ber gennem andre tekster. Således har jeg blandt andet akademiseret Tolstojs 
beskrivelse af længsel efter længsler ved at bygge det ind i mit konkrete be-
grebsapparat. (Dette ses dog først uddybet i kapitlet om kedsomhed). Dette 
gøres, fordi dette ’greb’ synes at kunne bidrage konstruktivt til analyserne og 
give mere dybdegående analyser, end hvis jeg ikke havde gjort det. Og dette 
er en central pointe for, hvilke begreber der bringes i spil. De skal hele vejen 
ses i forhold til det, som jeg oplever det empiriske materiale kalder på. Et an-
det eksempel på dette kan være Deleuze tanker om det affektive, følelser og 
emotioner, der blive tænkt sammen med et blik inspireret af Davies og Søn-
dergaards definitioner af subjektbegrebet. Dette gøres med afsæt i elevernes 
fortællinger om længsler, der både er begrundet i deres fortid og deres nutid i 
forhold til den klasse, de går i og i deres fortællinger af og med klassen. 
Den videnskabsteoretiske overordnede ramme vil på denne måde kunne 
hjælpe med at belyse mit genstandsfelt med øje for tilblivelse og social virke-
lighed i bevægelse (Søndergaard 2006:12), men sat i forhold til fysisk og bio-
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logisk væren (Barad 2003:801)samt i relation til de gentagelser og mønstre, 
der skaber rutiner og hverdagsdiskurser og forståelser.  
 
Det andet niveau jeg vil anvende diffraktion på, er på det metodiske niveau. 
Diffraktion kan også ses som måden, hvorpå forskerens iagttagelse af og del-
tagelse i et felt bliver medskaber af det, der iagttages. Og senere skrives til en 
afhandling. Som Barad siger: ”We are not outside observers of the world” (Barad 
2007:184). Dette perspektiv på forskerposition lægger sig tæt op af andre 
poststrukturalistiske ideer om forskeren som medkonstituerende for, hvad 
der kan iagttages (Esmark et.al. 2005:10). ”Der findes ikke en iagttagelsesuafhængig 
iagttager. Iagttageren eksisterer ikke før iagttagelsen, men bliver til gennem den” (Esmark 
et.al. 2005:10). Således erklærer Barad sig enig med en grundlæggende post-
strukturalistisk tilgang til forskerposition. Men en forskel bliver Barads vægt-
ning af materialitet både indefra det, der iagttages, og det der kommer udefra, 
og dette vil både have betydning for feltarbejde, empiriproduktion og i tekst-
arbejdet med afhandlingen.  
 
”Reflexivity takes for granted the idea that representations reflect (social or natural) reality. 
That is, reflexivity is based on the belief that practices of representing have no effect on the 
objects of investigation and that we have a kind of access to representations that we don’t 
have to the object themselves”. (Barad 2007:87)  
 
På den måde er diffraktion i modsætning til refleksion ikke et begreb, der ka-
ster objektets refleksion tilbage til iagttageren som et spejlbillede på ’det der 
ude’ (Barad 2007:87-90, Barad 2003:803). Diffraction ”is not reflection raised to 
some higher power. It is not a self-referential glance back to oneself” (Barad 2007:88). 
Refleksion bliver i denne forbindelse til en forestilling om, at der er en dis-
tance mellem verden og forsker (ibid.87), og at forskeren kan have et udefra 
blik på det, hun iagttager, hvorved for eksempel et fluen-på-væggen-
perspektiv ikke er en mulighed. Dette kommer jeg tilbage til i metodeafsnittet 
om forskerposition.  

Teoretiske begreber – anvendt og gentænkt 
I de følgende begrebsforklaringer vil de teoretiske begreber, der ligger til 
grund for denne afhandlings analyser blive forklaret. Begreberne fungerer på 
to niveauer. Først er de er på et mere overordnet plan en forlængelse af det 
teoretiske afsæt og den metateoretiske tænkning, som afhandlingens teoreti-
ske fundament, og samtidig hentet inden for denne ramme. I læsninger af 
empiri er disse begreber udvalgt med henblik på analytisk udfoldelse af empi-
rien. Begrebet agentiale skæringer viser fænomeners afgrænsninger. Material-
diskursive praksisser henviser til betydning af disse skæringer, intra-aktion, og 
de intra-agerende kræfter er begreber, der beskriver, hvad fænomener skabes 
af og igennem.  



46 

I forlængelse af disse lidt overordnede og gennemgående begreber forklares 
afhandlingens grundlag for en subjektforståelse, og disse begreber er tættere 
på subjektivitet. Subjektiveringsbeskrivelsen indeholder også en række analy-
tiske begreber. Mennesket som placeret i tid og sted henviser tilbage til de 
overordnede begreber, idet tid og sted er med til at skære fænomener til. Sub-
jektet tager genkendelig form gennem fænomener som sociale kategorier, der 
får betydning for positionering. Affekter bliver betydningsfulde for subjekti-
vering, da de er afgørende for både fornemmelser og følelser og reaktioner, 
der affekter tilbage på omgivelserne. Etik og moral som både materielt-
diskursivt og situeret i tid og sted synes at hænge nøje sammen med subjekti-
vering og de muligheder, der er for at handle i de tomrum, der opstår på bag-
rund af disse fænomener.  
Efter subjektbegrebet følger et læringsbegreb. Læring ses i denne afhandling 
som en del af subjektiveringsprocesserne og som situeret, samtidig med at 
læring også kan ses som noget løsrevet i kraft af faglig viden, og derfor kom-
mer dette i umiddelbar forlængelse af subjektiveringsbegrebet. Gennem be-
greber om flugtlinjer og fortættede linjer9 beskrives to typer af processer for 
måder at lære på.  

Agentiale skæringer  
Gennem en onto-epistemologisk tilgang bliver verden til gennem effekter 
(Barad 2007:175), som dét den iagttages som, og som det subjekterne kan få 
øje på. Gennem agentiale skæringer fremtræder fænomener og/eller effekter, 
mens de iagttages, mærkes, høres, lugtes osv.  
Materialitet bliver væsentlig, gennem Barads optik, ikke som tingene i sig selv, 
men netop gennem disse agentiale skæringer som: ”en gøren, en størkning af 
handling” (Højgaard & Søndergaard 2010:338). Effekter og fænomener er på 
en gang separeret fra noget, men samtidig skåret ind i noget andet (Barad 
2007:179), igennem denne proces får fænomenet karakter af noget i sig selv 
(Barad 2007:175), hvorved forskellige skæringer får forskellige fænomener til 
at træde frem (ibid.).  
 
”Cuts are agentially enacted not by willful individuals but by the larger material arrange-
ment of which ”we” are a ”part”. The cuts that we participate in inacting matter” (Barad 
2007:178). 
 
Skæringerne er på den måde midlertidig tilstande, der er størknet i en tilstand, 
hvorfra en opløsning altid vil være potentiel og derved flygtige og konkrete på 
samme tid (Højgaard & Søndergaard 2010:324). Disse agentiale skæringer er 
ikke bare fysiske overflader, men kan ses som særlige kategoriserede 
fænomener tilknyttet en særlig betydning, og altid i en særlig sammenhæng. 
Således er et eksempel på dette, at f.eks. ’skole’ som fænomen er skåret til på 
                                                      
9 Fortættede linjer er en oversættelse af Deleuze og Guattaris begreb Molar lines.  
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bestemte måder og skåret fra noget andet, hvorigennem skolen får konkret 
og genkendelig betydning, som et bestemt fænomen, der får effekt igennem 
de konkrete skæringer. Fænomenet ’Skoleliv’ er ikke det samme fænomen i 
frikvarterer eller timer, i dansk eller matematik osv. eller hvis man er sammen 
med bedsteveninden eller ham, man ikke bryder sig så meget om. Marie ses 
ikke som det samme af læreren Janni og veninden Sarah eller Mikkel, der ikke 
kan lide hende. Alle disse processer, som finder sted, sker gennem agentiale 
skæringer og størknes således i en midlertidig form og tilstand, hvorigennem 
de tillægges betydning og værdi, men de er hele tiden i bevægelse og i intra-
aktion med andet.  

Materiel-diskursiv praksis 
Barad har arbejdet et Foucault-inspireret diskursbegrebet diffraktivt sammen 
med Bohrs kvantefysik og tilført det mere materiel betydning.  
Dette sker i tråd med den onto-epistemologiske tilgang (Barad 2003:802, 
Barad 2007:808). Diskurs bliver ikke et synonym med sprog (Barad 
2007:146), og materialitet bliver ikke løsrevet fra betydning/diskurs, men 
begge dele bliver mere end det, idet diskurs også kommer til at indeholde ma-
teriel betydning, og materialitet indeholder diskursiv betydning, deraf binde-
stregen og sammentænkningen mellem materialitet og diskurs. 
 
”A performative understanding of discursive practices challenges the representationalist be-
lief in the power of words to represent preexisting things” (Barad 2007:133). 
 
Barad er således inspireret af Foucault, men: “The belief that grammatical categories 
reflect the underlying structure of the world is a continuing seductive habit of mind worth 
questioning” (Barad 2003:802). Barad stiller sig derved kritisk over for diskurs-
begrebets Foucaultske betydning, samtidig med at hun lader det informere sit 
eget diskursbegreb. Hun udfordrer dette gennem spørgsmål som: 
 
“Are not biological forces in some sense always already historical ones? Could it be that 
there is some important sense in which historical forces are always already biological?” (Ba-
rad 2003:809). 
 
Diskursbegrebets diffraktive læsning med det materielle, det naturlige og bio-
logiske er således affødt i Barads kritik af fraværet af materialitet, i postmo-
derne teori. Med bl.a. afsæt i det Foucaultske diskursbegreb, som Barad lader 
sig inspirere af, samtidig med at hun mener, det mangler en kobling med be-
tydningen af det materielle (Barad 2003:809). Barad skriver: 
 
”Language has been granted too much power, the linguistic turn, the semotic turn, the in-
terpretative turn, the cultural turn: it seems that at every turn lately every ”thing” – even 
materiality – is turned into a matter of language or some other form of cultural representa-
tion” (Barad 2003:801). 
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Ved at læse ’materialitet’ diffraktivt med ’diskurs’ kan man se, at materialitet 
ikke er passivt, men har agens sammen med diskurs og tid. Barad skriver: 
 
What is needed is a robust account of materialization off all bodies – ”human” and “non-
human” – and the material – discursive practices by which their differential constitutions 
are marked. This will require an understanding of nature of the relationship between dis-
cursive practices and material phenomena an accounting of ”nonhuman” as well as “hu-
man” forms of agency, and an understanding of the precise causal nature of productive prac-
tices that takes account of the fullness of matter’s implications in its ongoing historicity” 
(Barad 2003:810). 
 
Ved at antage at både humane og nonhumane agenter har agens, og at de skal 
ses som betydningsfulde for forståelse af produktive praksisser og processer 
(Barad 2003:810), kan disse agenter bidrage til forståelser af, hvorledes ideen 
om en ’virkelighed’ konstitueres og viser sig. Det får betydning i måden, de 
blander sig sammen på. F.eks. er det ikke lige meget for elev-tilblivelse, hvor 
og med hvad, ’der sker’, om der for eksempel er lyddæmpende materiale i 
klasseværelset, eller om lyde kastes frem og tilbage. Det er ikke ligegyldigt, 
hvordan bygninger, stole, elever og historicitet blander sig med sociale kate-
gorier, mobiltelefoner, computerspil og kroppe i forskellige aldre, og det er 
ikke ligegyldigt for f.eks. Anders’ faglige forbindelser og sociale position, om 
han sidder ved siden af Mikkel eller Kasper i timerne. Disse måder, ting og 
betydning blander sig på, kaldes her for intra-aktion.  

Intra-aktion 
Når jeg ønsker at se på, hvordan læring og sociale praksisser (og alt muligt 
andet) infiltreres, bliver Barads begreb om intra-aktion virksomt.  
Intra-aktion er et alternativ til interaktionsbegrebet og et nøglebegreb i Karen 
Barads teori om agential realisme (Barad 2007:33) og i tråd med hendes onto-
epistemologi som ’altings’ infiltrering (Søndergaard 2009a:41). 
Hvor begrebet interaktion ifølge Barad indikerer afgrænsninger og adskillelser 
af f.eks. ’subjekter’, ’materialitet’, ’tid’ og ’rum’ som noget, der går forud for 
interaktionen (Højgaard & Søndergaard 2010:322, Barad 2007:33), er proces-
sen i intra-aktion betinget af de agentiale skæringer gennem diffraktive pro-
cesser. Noget nyt opstår i mødet, og dette nye bliver til gennem intra-aktion. 
Barad forklarer det således: 
 
”The neologism ”intra-action” signifies the mutual constructions of entangled agencies. That 
is, in contrast to the usual ”interaction”, which assumes that there are separate individual 
agencies that precede their interaction, the notion of intra-action recognizes that distinct 
agencies do not precede, but rather emerge through their intra-action. It is important to note 
that the ”distinct” agencies are only distinct in a relation, not an absolute, sense, that is, 
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agencies are only distinct in relation to their mutual entanglement; they don’t exist as indi-
vidual elements” (Barad 2007:33).  
 
Intra-aktion bliver på den måde materiel-diskursive processer, hvorigennem 
virkelighed får betydning igennem, det de intra-agerer med (Juelskjær 2009:54 
Søndergaard 2009a:41), og er således også en form for diffraktion.  
Dog vil jeg her stoppe op et øjeblik og henlede opmærksomheden på netop 
nødvendigheden af, at de agentiale skæringer indikerer, at afgrænsninger i den 
agentiale realisme også finder sted og er påkrævet. Således taler Barad på en 
gang om ’altings’ intra-agerende og flydende karakter, og at ’alting’ er infiltre-
ret uden egentligt egen eksistens, i tid og sted, samtidig med at hun med be-
grebet agentiale skæringer påpeger nødvendigheden af at afgrænse fænome-
ner for at kunne iagttage dem og tale om dem.  
 
”Intra-action cut ”things” together and apart. Cut’s are not enacted from the outside, nor 
are they ever enacted once and for all” (Barad 2007:179).  
 
Sagt på en anden måde må man selv med den agentiale realisme se på af-
grænsninger af fænomener som værende kategoriserende, selvom de skabes 
gennem hinanden og ikke er statiske. Dette er en nødvendig manøvre for 
overhovedet at kunne tale om eller forstå noget i en verden, der ofte er ord-
net gennem kategoriseringer og materielt-diskursive strukturer. Subjekter, ting 
og tid lader sig genkende netop gennem kategorisering (som her bliver de 
agentiale skæringer). 
 Sproglige symboler er uden betydning uden sammenhæng med tid, sted og 
materialitet. Når intra-aktioner på den måde skærer fænomener til og fra, får 
de betydning som kræfter ind i de sociale sammenhænge, de virker i. Derfor 
vil jeg introducere begrebet intra-agerende kræfter, da det med dette bliver 
muligt at anvende de onto-epistemologiske intra-aktioner og agentiale skærin-
ger analytisk på empirisk niveau. Hvis vi følger eksemplet fra før, kan man 
f.eks. sige, at når Anders sidder sammen med Mikkel, bliver Anders også til 
igennem denne fysiske placering, gennem hans måde at samarbejde med 
Mikkel - eller afvise ham på, og gennem hans muligheder for at holde øje 
med tavlen og de andre elever, og hans manglende muligheder for at være 
sammen med bedste vennen Søren, der til gengæld sidder ved siden af Ka-
sper.  

Intra-agerende kræfter og fænomener 
Begrebet intra-agerende kræfter, som anvendes i denne afhandling, er inspire-
ret af Dorte Marie Søndergaards læsninger af Barad (Søndergaard 2009a:41, 
Højgaard & Søndergaard 2010:515). Det er et begreb, der er udviklet med af-
sæt i Søndergaards egne empiriske analyser.  
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Kræfterne ses her, som særligt afgrænsede fænomener, der skabes gennem 
materielt-diskursive praksisser og agentiale skæringer, som medfører særlig 
betydning for de måder, hvorpå ’verden’ kan ’forstås’.  
 
”’Verden’ findes altid infiltreret af og i ’forståelser’ af ’verden’ ligesom ’forståelserne’ altid 
er infiltreret af og i ’verden’” (Søndergaard 2009a:41). 
 
Fænomener bliver i denne sammenhæng ikke det samme som det, fænome-
nologer ofte forbinder med fænomener, som noget ’værende’ der eksisterer 
forud for diskurser og materialitet (Merleau-Ponty 2009). Fænomener bliver i 
denne sammenhæng til gennem de agentiale skæringer, som dét særlige de 
skæres til som, gennem intra-aktiviteter (Barad 2007:336). Fænomener skærer 
og grænsesætter igen nye fænomener og af andre fænomener, hvorfor de ana-
lytiske agentiale skæringer bliver nødvendige, når man ønsker at studere et 
fænomen. Således bliver Bards begreb ”cutting together and apart” (Barad 
2007:179) relevant, idet fænomenet skæres sammen med noget, og skæres fra 
noget andet på samme tid.  
F.eks. i arbejdet med et fænomen som kedsomhed, skæres og formes dette 
fænomen af analyseblikket, idet det trækkes ud som en væsentlig intra-
agerende kraft med særlig betydning i forhold til elevernes muligheder for at 
forbinde sig til faglige og sociale processer i klasseværelset. Herved skæres 
kedsomhed ud af en større (skole)sammenhæng, samtidig med at det er skåret 
til sammen med andre fænomener, som det virker igennem. Ved at isolere 
kedsomhed som fænomen og skære det fra noget andet, kan jeg give det sær-
skilt opmærksomhed og se på dets betydning. Således vil et fænomen, bliver 
til det, det skæres til som, og analysegenstanden vil blive etableret som et fæ-
nomen, der kan iagttages som noget i sig selv.  
Men der er også noget, der efterlades uset, da det er analyseblikket, der be-
stemmer fænomenets karakter, alt efter hvilket niveau der kigges på, og hvad 
der kigges efter – og derved også hvad der ikke kigges efter.  
Kræfterne, der skaber fænomenerne, kommer mange steder fra, og gennem-
trænger subjekter, ’ting’, tid og steder og skaber særlige muligheder for f.eks. 
stemtheder (Søndergaard 2013b:129) og tilblivelser. 
For at illustrere kræfternes betydning vil jeg med udgangspunkt i en metafor, 
som jeg låner af Dorte Marie Søndergaard, (Søndergaard 2013b:139), og som 
billedlig-gør dette ved forestillinger om, at man kan dryppe fosforescerende 
farver i de intra-agerende kræfter (ibid.). I denne sammenhæng, hvor kræfter 
skaber skolesammenhænge, bliver kræfterne måske lettere at ’se hver for sig’. 
Kræfterne beskrives i denne metafor som flydende strømme mange steder 
fra. I min afhandling strømmer de fra bl.a. skolehistorien, fra forældre, fra 
venner, fra fysik og matematik, fra regeringens, kommunens og skolens do-
kumenter og love. Fra timerne der føles lange eller korte. Fra ungdomskultur, 
fra krig, og computerspil og for Maries vedkommende især Paradise hotel i 
TV. Fra mode, og danskfaget som er ”SÅ kedeligt” ifølge Marie. Fra diagno-
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ser, som DAMP som en af pigerne intra-agerer med og taler om som be-
grundelse for hendes mangel på veninder, og fra en lidt for ram luft i klasse-
værelset osv. osv.  
Store som små strømme, nogle brusende med kraftig strøm og store bølger, 
nogle mere snørklede med svag strøm, nogle blot piblende som fra små kil-
der, men alle strømmene fører gennem skolen, klasseværelset, og elev-
forældre- og lærer-kroppene.  
Følger vi Søndergaards metafor og de fosforescerende farver i de mange 
bække og floder, bliver det tydeligere at se, hvor og hvordan farverne gen-
nemløber og lyser op, og hvordan nye farver blandes i de aktuelle steder, de 
passerer. 
De blå nuancer kan ses som udefrakommende perspektiver, hvor elever for-
stås som ’råmateriale-kræfter’. De gule kan være ’faglige forventnings-
kræfter’, som får forskellige farvestyrker og nuancer alt efter, om de kommer 
fra forældre, politikkere, lærere eller de andre elever. Disse blander sig med 
blå ’skole-historiske-kræfter’, der tilsammen skaber en anden grønlige nuance. 
Farverne strømmer videre gennem de subjekter, der befinder sig inden for de 
sammenhænge, de relevante kræfter virker i. Gorm bliver mere violet end 
Mia, fordi han også får farve gennem kræfter fra bestemte maskulinitetsko-
der, der er mere blå, men stadig ikke ligeså blåviolet som Kasper, der trækker 
på sociale kategorier om gangstere. Stemningen i klasselokalet hos 7.x er ofte 
mere rød end gul, hvor den er mere gul inde i c-klassen. Fra Mia, Gorm og 
klasseværelset fortsætter strømmen videre gennem andre subjekter. Således 
strømmer farverne gennem landskabet og subjekter og farver dem alle i for-
skellige nuancer som paletter af farverige lysshows uden nogen begyndelse 
eller endelig slutning. Ligesom i al intra-aktion kan dette ikke lade sig endeligt 
afgrænse og har aldrig helt samme farve.  
 
Fra disse metafoer og teoretiske begreber vil jeg bevæge mig over i den sub-
jektforståelse, der ligger til grund for denne afhandlings elevanalyser. Dette 
subjektperspektiv viser sig væsentligt for, hvordan analytiske pointer kan 
trækkes ud med hjælp fra de teoretiske begreber, i forståelsen af subjektet 
som positioneret og situeret. Menneskets kommen til eksistens som sig selv 
sker både igennem længsler med afsæt i fortid, nutid og fremtid, sammen med 
etikske og moralske kulturelle og situationelle betingelse. Derfor er disse be-
greber skrevet sammen i beskrivelserne af menneskets komplekse tilblivelse 
gennem både fantasi og forståelser i kropslige væren og i forhold til nutid, 
fortid og fremtid.  
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Mennesket som længselsfuldt positioneret og situationelt 
placeret subjekt  
 
”To be one is always to become with many” (Haraway 2008:4). 
 
Jeg er inspireret af Foucaults subjektbegreb, men jeg bygger lidt videre på det, 
med især inspiration fra Barad, Butler og Davies. Jeg vil forklare, hvordan 
over de næste sider. Foucault siger: 
 
”There are two meanings of the word "subject": subject to someone else by control and de-
pendence; and tied to his own identity by a conscience or self-knowledge. Both meanings sug-
gest a form of power which subjugates and makes subject to” (Foucault 1982:781). 
 
I denne afhandling bliver det ikke kun kræfter udefra, der skaber subjekter. 
Mennesket bliver i denne sammenhæng til mere end skabt gennem magt og 
diskurser. Mennesket ses her som liv, der eksisterer som en biologisk kropslig 
kraft og væren, gennem levendegjort materialitet. Så kroppe findes og påvir-
kes af kropslige fænomener og dispositioner, som f.eks. måder hjernen udvik-
les på, knogle-strukturernes opbygning og styrke, centralnervesystemets ke-
miske sammensætning, blodsukker, smerte, mulighed for fysisk aktivitet eller 
mangel på samme osv. infiltreres med alle de andre fænomener. Subjektet bli-
ver på den måde til som sig selv gennem disse kropslige processer, der også 
er betinget af de materielt-diskursive praksisser, som subjektet er en del af, og 
som igen også er med til at skabe de kropslige betingelser. F.eks. kan for me-
get sukker, for lidt mad, for lidt søvn, for små muskler osv. få indflydelse på 
både længsler og forestillinger og muligheder for at deltage i forskellige sam-
menhænge i skolen. Dette kan give sig udtryk i uro, træthed, irritation, glæde 
osv. altså effekter, viser sig gennem og genkendes gennem kroppens affektive 
apparat.  
Butler (blandt andre) problematiserer en forståelse af krop og tanke som di-
kotomiske fænomener, og hun forslår, at man bør være kritisk over for en-
hver videreførelse af sondringer mellem krop og tanke (Butler 2007:40). I for-
længelse af Barads agentiale realisme bliver denne problematik dybt relevant. 
Således er krop ikke løsrevet fra tanken, men er stedet hvor tanker, handlin-
ger, og følelser skabes sammen med andre processer, og sammen med den 
verden, subjektet er en del af.  
Så den menneskelige krop bliver et sted for muligheder af betydninger (Hick-
ey-Moody 2007:97 fodnote 35) i mødet med både materielt-diskursive prak-
sisser. Subjektet kommer på den måde til eksistens både gennem fantasi, puls 
og nervesystemer og lemmer med længsler og retning for livet, som en ’livs-
kraft’ i de materielt-diskursive praksisser de indgår i.  
Subjektivering består således i denne sammenhæng som mere end det, som 
Foucault primært beskæftiger sig med, da han ikke lægger særskilt vægt på bi-
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ologi, følelser og emotioner, men hovedsageligt beskæftiger sig med, hvordan 
begær formes af diskurser igennem bestemte styringsteknologier gennem 
magt i tiden (Raffnsøe 2008:38). Foucault gjorde dog 2 år før sin død selv 
opmærksom på, at han ønskede at genindføre den subjekt-problematik, som 
han selv mener, at han har tilsidesat (ibid.:38). I artiklen ”Power and subject” 
fra 1982, skriver han om det fokus han primært har haft:  
 
”It has not been to analyze the phenomena of power, nor to elaborate the foundations of 
such an analysis. My objective, instead, has been to create a history of the different modes by 
which, in our culture, human beings are made subjects” (Foucault 1982:777). 
 
Når jeg ser på elevernes motivation og ønsker for livet og fremtiden, vil jeg 
derfor bibringe subjektet noget mere, end hvad Foucault umiddelbart tilbyder 
samtidig med, at jeg, som Barad og mine øvrige inspirationskiler, er inspireret 
af hans subjektbegreb. Hvis vi tænker med Barad, kan det netop blive rele-
vant og muligt også at se subjektivering som et spørgsmål om betydning af 
affekter, følelser og emotioner sammen med længsler, etik og moral, som livs-
kræfter. Gennem diffraktive læsninger af subjektivering som andet og mere 
end det som begrebet indeholder i en Foucault rammesætning, kan begrebet 
på den måde udvides. Som vi så, afviser Barad ideen om, at sprog og diskur-
ser er før alt andet, og derved kan kroppen/subjektet tænkes som sted for af-
fekter og emotioner, der får berettigelse.  
Tilbage til Michel Foucaults dobbelte blik på subjekt, som indebærer, at men-
nesker både gør sig til og blive gjort til subjekt (Juelskjær 2009:28, Sønder-
gaard 2005:241, Rosenberg 2007:20). Dette indebærer, at på den ene side er 
subjektet placeret i, og bundet til og derved underlagt særlige materielle og 
diskursive sammenhænge, som her især skal forstås ud fra Davies begreb om 
det placerede subjekt (Davies 2012b:4).  

Placement – steder og tomrum 
Med hjælp fra Davies kan jeg gå lidt længere ind i situationel subjektivering 
som intra-aktivt. Situations-begrebet er inspireret fra Davies artikel ”The 
ethic of truth”, hvor hun inspireret af Alain Badiou og Deluze arbejder videre 
med begreberne ’placed identety’, situationel etik, og begivenhed (events) 
(Davies 2012b:4). 
Subjektet handler i kraft af konkrete situationer, evt. sammen med andre sub-
jekter, i forhold til tid og sted og etisk forholden, i de konkrete materielt-
diskursive praksisser de er en del af. Disse praksisser tilskrives mening i et 
komplekst net af forhandlinger af forståelser, længsler og følelser, erfaringer 
etc. Placement er således situeret, hvor de muligheder for handlinger som til-
bydes, skal ses i tidslige og stedlige rammesætning (ibid.)  
I enhver situation opstår begivenheder som ’tomrum’ (som en slags mulig-
hedsrum), hvor ud fra handlingerne organiseres. ”The void is that which is present 
but not visibly in the current situation. The current situation is organized around the void” 
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(Davies 2012b:7). Tomrummet lukker op og ned for potentielle handlinger og 
affekter for subjekterne, hvori meningstilskrivning af situationen tager form. 
Ingen kan på forhånd præcis vide, hvad disse begivenheder ender ud i (ibid., 
Søndergaard 2012:13). Samtidig er ’tomrummet’ bundet til materielt-
diskursive praksisser, som ikke er uden mening for (u)passende og moralske 
og etiske handlinger. Handling i situationer ”is not generated by an individual sub-
ject alone, but by multiple subjects multyply placed” (Davies 2012b:8). Således bliver 
mindste enhed det placerede selv (Davies 2012b:4).  
 
Et eksempel på hvordan tomrum kan ses i relation til placement, kan illustre-
res gennem en situation, hvor Gorm får skældud af læreren (råben, vredt an-
sigt, disciplinering, sprog, angst, vrede), fordi læreren synes han larmer (lyd, 
vægge, rum, mangel på kontrol, koncentration øre), mens han sidder ved 
bordet i sin gruppe (plads, stol, bestemte klassekammerater, faglige opgaver, 
lærer, mig ved bordet). Gorms reaktion opstår i tomrummet mellem alle disse 
fænomener, skældud bliver skabt igennem, og kan få mange former. Han kan 
svare igen, græde, løbe ud af klassen, grine, forsvare sig, se ud af vinduet osv. 
Det, der er afgørende, er på en gang relationen til læreren, som en særlig type 
underkastet relation, samtidig med at der også er en relation til mig, der sidder 
ved bordet, og ikke mindst til de to andre drenge i gruppen, hvor han skal 
bevarer coolness, i forhold til tid og sted. Disse relationer skal forstås ind i 
den helt bestemte sammenhæng, skældud’en foregår i, her historietime. Såle-
des kan kræfterne trække Gorm i forskellige retninger i forhold til tid, sted og 
relationer. I tomrummet opstår således reaktioner på både de affektive inten-
siteter og de situerede forståelser som muligheder og potentialiteter.  

Positionering 
Derfor skal subjektivering i denne afhandling først og fremmest forstås som 
formet gennem de situerede positioneringsprocesser, hvorigennem subjektet 
bliver til og genkendes som ’sig selv’, som en egen identitet (Søndergaard 
2006:37, Staunæs 2004:56, Davies og Harré 1999:32, Søndergaard 2000a:82, 
Davies 2012b:2). Positionering bliver således måden, subjektivering gøres på 
(Davies og Harré 1999:32, Søndergaard 2000a:82) gennem handlinger på 
handlinger, men positioneringen skal i denne sammenhæng ses sammen med 
Barads begreber om tidslig og rumlig betydning (Barad 2007:244) og i forhold 
til det affektive. Det betyder, at både fortid og fremtid blander sig med fore-
stillinger om betydning af fortid og fremtid, og de affektive følelser og emoti-
oner det vækker.  
 
”Identiteterne anskues aldrig som fikserede slutprodukter, men ses hele tiden som fænome-
ner i proces: fænomener der formes, forhandles omskabes ect.”(Søndergaard 2006:36). 
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Positionering sker også gennem anvendelse af sociale kategorier, der anven-
des som sproglige og materialiserede repræsentationer der gennem materiel-
diskursive praksisser tillægger bestemte subjekter særlig betydning.  

Sociale kategorier  
De sociale kategorier er pre-definerede kulturelt genkendelige markeringer, 
som subjekter hverves af og positioneres igennem (Søndergaard 2005a:242, 
Davies & Harré 1999:200). 
 
”Social identity, can only be expressed and understood through the categories and concepts 
available to them in discurses” (Davies & Harré 1999:199)  
 
De sociale kategorier indeholder gennem kategoriseringer en form for sand-
hedsværdi gennem de magtfulde materielt-diskursive praksisser, de virker i, 
omend den kan være flygtig.  
Kategorier skal i denne forbindelse ses som agentiale skæringer, der fastfryses 
i særlige betydninger i situerede sammenhænge. Kategorier fastsætter betyd-
ningen af subjekterne gennem italesættelser og læsninger af, hvem subjektet 
kan forstås som. ’Gorm er en ballademager’, ’Mikkel er en nørd’, ’Læreren er 
kedelig’ osv. Gennem disse kategorier forhandles positioner og subjektive-
ringsmuligheder. 
Selvom de kategorielle betydninger er mere eller mindre midlertidige, er de 
yderst magtfulde gennem positioneringsprocesser som forhandlingsgrundlag 
for forskellige tilgængelige subjektpositioner.  
Det midlertidige ligger i, at de sociale kategorier hele tiden skal vedligeholdes, 
genforhandles eller (re)etableres i de situationer, der aktualiseres (Davies 
2012b:2). 
Kategorierne skal ses som intra-agerende med andre sociale kategorier og 
konkrete materielt-diskursive praksisser, der infiltreres og bliver til nye i et 
miks af flere forskellige kategorier.  
Således skaber de sociale kategorier multiple muligheder for positionering og 
forskellige subjektpositioner gennem situeret sted og tid (Davies 2012b:2). 
Subjektet er således ikke noget i sig selv, det er noget i forhold til og i mod-
sætning til noget andet situeret.  
De sociale kategorier understreger i lige så høj grad, ’hvad og hvem man ikke 
er’, som hvem man er (Søndergaard 2000a:86). En elev er noget i forhold til 
skole – et barn er noget i forhold til voksne (lærere og forældre). En pige er 
ikke en dreng, og en nørd er ikke en rod etc. (Davies & Harré 1999:200).  
De sociale kategorier sættes på den måde ofte i forbindelse med og tilbagevi-
ses ud fra det, de ikke er. En kategori kan ikke betydningstilskrives eller for-
stås udenfor den sammenhængskraft, der ligger i dens modsætning. 
Når Marie siger: ”Astrid, hun var til fester og bruncreme […] jeg vidste godt, at sådan 
en ville jeg ikke være”, fortæller Marie også, hvordan hun selv gerne vil fremtræ-
de og kategoriseres, gennem afvisningen af den kategorisering, hun anvender 
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om Astrid. Marie er ikke til bruncreme og fester, hvilket gør hende til en helt 
anden slags end Astrid.  
’Skoleeleven’ har i kraft af kategorien ’skoleelev’ særlige vilkår for deltagele og 
for yderligere kategorisering i de sammenhænge, som eleven bliver læst og 
forstået ind i. Men der er forskel på, hvor kategorier forstås fra, og hvordan 
de krydses med andre kategorier. For eksempel etablerer skoleelever, gennem 
indbyrdes relationer til hinanden i elev/elev-relationer, det som Ziehe kalder 
egenverdener (Ziehe 2007:46), som er relationer, hvor elever skaber deres eg-
ne voksenforbudte områder. I disse egenverdener får kategorier helt andre 
betydninger end i forhold til elev/lærer-relationer. ’Dygtig-elev’ kategorien 
kan betyde noget helt andet i en lærer/elev-relation end i en elev/elev-
relation og derved give meget forskellige muligheder for positionering. 
Således bliver eksistens ikke en individuel affære (Barad 2007:xi, Søndergaard 
2012:5), men subjektivering foregår i høj grad gennem forhandling og gen-
forhandling i det uendelige gennem kategoriseringer positioneringer og hand-
linger. Men endnu en kraft trænger sig på i forståelsen af menneskelig subjek-
tivering. Kraften fra affekter, følelser og emotioner. For lige præcis følelser er 
svære at komme udenom, når man ser på 13 – 14 årige elevsubjekter, der taler 
om betydninger af disse følelser i alle interview. Samtidig bliver disse følelser 
også genkendelige i klasserummet gennem kropslige udtryk. Så lad os se lidt 
på, hvordan affekter og følelser kan tænkes ind i det teoriapparat, der indtil 
videre er beskrevet.  

Affekter og følelser 
 
”Within a Deleuzian framework, Affect operates as a dynamic of desire within an as-
semblage to manipulate meaning and relations, inform and fabricate desire, and 
generate intensity – yielding different affects in any given situation or event. Perception is a 
non-passive continual moulding, driven and given by affect” (Colman 2005:12). 
 
En etisk og pragmatisk problemstilling rejser sig, når vi forsøger at inkorpo-
rere affekter og følelser i de videnskabslige begrebsapparater. Vi har kun ord, 
hvilket illustreres fint i A.A Milners citat fra Hundredemeterskoven, hvor 
Grislingen spørger Peter plys: “Hvordan staver man til kærlighed?”, og Peter Plys 
svarer: “Man staver det ikke, man føler det” (min oversættelse) (Milne 2013).10 
Her peger Milne på noget vigtigt i forhold til akademisk tænkning om affekter 
og følelser. Vi er nødt til at bruge ord, når vi skal beskrive det, der ikke altid 
er ord for, og det der kan være før ord. Selvom vi synes, at vi er gode til at 
forstå os selv og andre, kan man aldrig vide præcis, hvad affekter gør (Hick-
ey-Moody & Malins 2007:8). På trods af den fare der ligger i at bevæge sig 
over i et affektivt område, finder jeg det nødvendigt. Så jeg vover pelsen, da 

                                                      
10 lokaliseret på A.A Milne qoutes d. 17-9-13 på: 
www.Goodreads.com/qoutes/taag/winnie-the-pooh 



 
 

57 

jeg mener, at subjektivering hænger nøje sammen med motivation og mening, 
som hænger sammen med følelser og rationaler. Hickey-Moody & Malins 
beskriver bla. hvordan de i deres læsninger gennem Deleuze og Guattari ser 
at: 
 
“Affect is that which is felt before it is thought; it has a visceral impact on the body before it 
is given subjective or emotive meaning. Thinking through affect brings the sensory capacity of 
the body to the fore. When we encounter an image of a bomb victim, smell milk that has 
soured, or hear music that is out of key, our bodies tense before we can verbally articulate an 
aversion. When moving amongst thousands of anti-war protesters, standing before a paint-
ing by Klee, or dancing to a feverish melody, the body responds with something powerful be-
fore we can articulate awe or a renewed faith in the social. Affect is, therefore, very different 
from emotion: it is an a-subjective bodily response to an encounter. Emotion comes later, as 
a classifying or stratifying of affect”. (Hickey-Moody & Malins 2007:9) 
 
Således bliver affekter til gennem flydende intensiteter, der undslipper diskur-
ser, da de først omsættes til mening i mødet med subjektet (Frederiksen 
2012:6). De er, før de rammer, ukendte og unavngivne og undslipper således 
kontrol og magt (ibid.). Dette sker gennem rejsende affekter mellem subjekter 
i tid og sted. Disse intensiteter kan passere nogle subjekter og klistre til andre 
eller omfavne en hel befolkning (Kofoed & Ringrose 2013:6). Således er af-
fekter ikke begrænsede af, men dog stadig bundet til diskurs (ibid:1). Affekter 
opstår i mødet mellem subjekter og objekter i tid og sted og er ikke en person-
lig kraft. Dog knyttes de til erfaringer og personlige fortællinger i mødet med 
den enkelte, der således tager dem op og gør dem til deres egne, når kroppen 
rammes og skaber følelser og emotioner som kropsligt forankrede og sanse-
de.  
Når jeg anvender begrebet ’at føle’ i analyserne refereres til tolkningen af de 
affektive intensiteter.11 Den første forårssol, der kigger ind ad ruden, rammer 
kroppene i klassen og udløser affekter hos dem på måder, der giver dem sær-
lige følelser, der derefter tolkes som navngivne følelser. Lugten af madpakker, 
en bestemt slags latter, en sang eller synet af en bestemt person kan give en-
ten en kropslig behagelig eller ubehagelig følelse, der bliver fortolket gennem 
tid, rum, længsler og erfaringer. Glæde, angst, rastløshed, fortvivlelse, spæn-
ding, uro er nogle kategoriseringer på de navngivne emotioner.  
Følelserne er de sansede fornemmelser i kroppen, boblen eller ondt i maven, 
kuldegysninger eller en behagelig varme der breder sig osv.  
Så følelser opstår, når intensiteter rammer kroppen som kræfter udefra, der 
folder sig ind i vores nervesystem (Berthelsen & Murphie 2010:140), og følel-

                                                      
11 Af dansk-sproglige hensyn anvender jeg ikke begrebet emotioner i analyserne som 
noget andet end følelser, da emotions og feelings på engelsk ikke synes at virke på 
samme måde som på dansk, og derfor ikke får samme sproglige effekt.  
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ser skabes gennem den kropslige sansning. De er de intensiteter, der skaber et 
følelsesliv og giver vores liv retning og gør handlinger mulige.  
 
“Intensity is […] a nonconscious, never-to-be-conscious autonomic remainder. It is outside 
expectation and adaptation, as disconnected from meaningful sequencing, from narration, as 
it is from vital function. It is narratively delocalized, spreading over the generalized body 
surface, like a lateral backwash from the function-meaning interloops travelling in the verti-
cal path between head and heart” (Massumi i Frederiksen 2012:6) 
 
Kropslig reaktion bliver blandet med andre affekter, narrativer og erfaringer 
og er relateret både til fremtiden, fortiden og nutiden, og kroppen vil ikke al-
tid reagere som forventet (Crane & Slack 2007:105). Selvom man måske hav-
de ’set noget komme’, og man har forberedt sig, er det ikke sikkert, at det er 
muligt at handle, tænke eller føle det, man så at sige havde regnet med og 
forudset, at man ville gøre, netop fordi affekter er præ-diskursive, og mulig-
heder opstår i tomrummet i begivenheder, hvor tanke og følelse mødes.  
Når kroppen rammes af for eksempel duften fra en madpakke, fortolkes den 
således ind i et allerede eksisterende repertoire af materiel-diskursiv betyd-
ning. Om den tolkes til at lugte godt eller dårligt vil således hænge sammen 
med både et nu og tidligere materielt-diskursive handlinger og erfaringer i 
kraft af de konkrete og kulturelle subjektiveringsprocesser, der er i gang.  
Når kroppen har fortolket affekten, reagerer den tilbage i forhold til fortolk-
ningen med væmmelse, med latter, med gråd, sult, med resignation osv. 
(somme tider uden at man ved helt hvorfor) Disse reaktioner bliver igen til 
affekter, der kastes videre (Kofoed & Ringrose 2013:6). 
 “Affect permeates the space of the classroom” (Crane & Slack 2007:103). Affekter 
tilhører ikke subjekterne og kan ikke forudsiges, men de opstår idet subjektet 
bliver ramt (Colman 2005:12). Når kroppen rammes vil den forsøge at forstå 
(ibid.) oplevelsen og fortolke den ind i det tilgængelige repertoire af kategori-
seringer af følelser i forhold til konkrete materielt-diskursive praksisser og 
forståelser.  
Et eksempel på dette kan være en af pigernes forelskelse i en dreng fra klas-
sen. I en fysiktime, hvor hun sidder ved siden af ham, kan hun mærke hans 
jakke med sin ryg. Intensiteten fra drengens nærhed, sammen med jakken, 
rammer hende, så hun ikke kan koncentrere sig om noget som helst andet 
end det. ”Jeg var så tæt på”, siger hun og viser mig det på den stol, hun sidder 
på, ved at hun rykker tæt over mod mig under interviewet. Hun genkalder sig 
følelser i situation (i selskab med mig). Faktisk så meget at hun med blussen-
de kinder må skrive hans navn på en seddel og give mig den, hvorefter hun 
tager den igen og krøller den sammen og putter den i lommen. Hun fortæller, 
at det er ”pinligt”, at hun bliver genert, ”jeg tør ikke sige noget til ham”, men sam-
tidig siger hun også, at hun er ”helt oppe at køre” over situationen, hvor han er 
så tæt på. Så forskellige følelser, nogle modstridende - hun vil gerne være tæt 
på, samtidig med, at det er pinligt og næsten ikke til at holde ud på samme tid. 
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Således kan affekter kolliderer og skabe modsatrettede emotioner i tid og sted 
og både trække i hende og frastøde hende på samme tid, da de blander sig 
med andre kræfter, forståelser og forskellige moralske koder og kropslige for-
nemmelser. 
Så mening får i høj grad retning og kraft, gennem disse affekter, der rammer 
og folder sig ind i kroppene, hvorfra de fortolkes på forskellige måder også 
sommetider i så forskellige fortolkninger, at de skaber modsætninger.  
 
 “Feelings have a way of folding into each other, resonating each other, interfering with each 
other, mutually intensifying, all in unquantifiable ways apt to unfold again in action, often 
unpredictably” (Massumi I Kofoed & Ringrose 2013:6).  
 
Mange elever taler f.eks. også om en følelse af angst for 9. klasses eksamen. 
Denne eksamen skal finde sted to et halvt år senere, end interviewene fore-
går. Når læreren kigger på en elev på en bestemt måde, når de får dårlige ka-
rakterer eller får skæld ud, påvirkes kroppene. Angsten blander sig med andet 
og skaber modsætninger. Kasper viser for eksempel ikke sin angst, da hans 
gangsterstil (som indebærer en særlig måde at bevæge sig på, klæde sig på, 
grine på og tale på) byder ham at anvende andre strategier i sin positionering 
blandt de andre elever, en stil der ikke tillader ham at vise, at han kan være 
nervøs for dårlige karakterer og fremtiden på den anden side af 9. klasse.  
 
”[…] det er jo ikke mig der har bedt om at gå i skole, jeg ville ikke gå ud af skolen hvis 
jeg fik muligheden, fordi så ville der jo ikke rigtigt ske så meget mere. Så ville jeg havne på 
kontant hjælp resten af mit liv osv. så det har jeg ikke lyst til” Fortæller Jeppe.  
 
Så en angst for de konsekvenser det kan få, ikke at passe sin skole, synes at 
have godt tag i eleverne, også selvom skolen i sig selv ikke skaber mening he-
le tiden i hverdagen.  

Længsel  
De ovenstående beskrevne affeker er med til at forme længsler. Hvad retter 
eleverne sig mod, hvad motiveres de af, og væk fra? Dette er et centralt fokus 
i min problemstilling, og derfor får elev-længsler en central position i afhand-
lingen, som en særlig kraft. Men hvad består disse længsler af?  
Teorier inden for queerteori og poststrukturalisme om begær har ofte en cen-
tral sproglig vægtning af dekonstruktion i forhold til køn og ofte i forhold til 
kønnet orientering (Frederiksen 2005), heraf følgende (u)muligheder for at 
blive til som subjekter. Her kan nævnes tænkere som Judith Butler (Butler 
1993), Bronwyn Davies og Rom Harré (Davies og Harré 1999), Sara Ahmed 
(Ahmed 2004), Eve K. Sedgwick (Sedwick 2003) samt danske Dorte Marie 
Søndergaard (Søndergaard 2005b, 2006) som stærke repræsentanter for teore-
tisering på dette felt.  
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Kønsforskning er imidlertid ikke min ambition i forhold til anvendelsen af et 
begærs/længsels-begreb. Jeg ønsker også at kunne fange andre former for 
længsler end dem, der relaterer sig til køn. Længsler efter at slippe ind, længsel 
efter at slippe ud, længsler efter mening er blot nogle af de længsels-former, 
jeg ønsker at kunne identificere og tage alvorligt i forhold til skoleelevers liv 
som produktive kræfter mod noget. Begrebet længsler vil her især blive læst 
diffraktivt sammen med en Deleuze-inspireret teoretisk tænkning. Sønder-
gaard synes dog at bidrage med et længselsbegreb, der rækker ud over hoved-
sageligt at relatere sig til køn. Hun beskriver længsel som; ”en form for vilje til liv 
(også lystfyldt) rettethed, en konkretisering og fokusering af vilje til eksistens” (Sønder-
gard 2002b:46).  
Begreber om længsler som særlige følelser som f.eks. at: savne, sukke efter, 
lide, attrå og ønske sig er ord, der handler om lyst/længsel efter noget. Såle-
des findes der i begreber om længsel, fremdrift og handlinger (Frederiksen 
2005:9), hvorpå tanker gøres til sociale handlinger (Dean & Lamarre 
2007:184), der forbinder længslen efter f.eks. tilhør med bestemte andre eller 
længsel efter at komme væk fra andre.  
 
“We desire not because we lack something that we do not have, but because of the produc-
tive force of intensities and connections of desire” (Jackson & Mazzei 2012:86).  
 
Længsler bliver produktionen fra forbindelser til noget og nogen (Colebrook 
2005:129) og på den måde skaber længsler en bevægelse mod noget andet:  
 
“Desire would be just this perception of a not-yet, a power or potential for virtual relations add-
ed to already actualized relations” (Colebrook 2005:68). 
 
Derved bliver længsler som også affekter et kollektivt fænomen (Colebrook 
2006:124), der føles af de enkelte subjekter men tager afsæt i, og skaber for-
bindelse til, noget allerede erkendt/følt/affektet (Colebrook 2006:68). 
Længsler bliver, som andre følelser, til en særlig intra-agerende kraft. En kraft 
der tager fat i subjektet, og som føles dybt personlige (Søndergaard 2005b). 
Længsler har retning. Længsler er forestillinger om håb, drømme og ønsker 
om noget, som er værd at opnå. Subjekter handler for at opnå følelsen af 
glæde, tilfredsstillelse og mening som efterstræbelsesværdige mål, men altid 
foldet ind i fantasier og forestillinger om noget endnu ikke. 
 
”Det er gennem fantasien, at visse objekter bliver objekter for begær. Ved at blive indlem-
met i fantasien får disse objekter tilført, ikke en ’mer-værdi’, men en ’mer-nydelse” (Bjerg 
2011:61). 
 
Fantasien tager afsæt i det allerede og således bliver længsler også en kulturel 
kraft på vej mod noget, der endnu ikke er (Deleuze og Guattari 2005:141), da 
”kulturens koder ligger under huden” (Søndergaard 2006:103), og ”[...]Ideologiens 
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illusion er en fantasi om begærets tilfredsstillelse, om opfyldelse af mangel i selvets væren” 
(Bjerg 2011:61). Længsler er på den måde en kraft, der har godt tag i eleverne. 
Længsler spores i det empiriske materiale mod mange forskellige retninger. 
Længsler ind, længsler ud, længsler efter ro, uro, koncentration, ballade, dra-
ma, efter læring, længsler væk fra osv.  
 “Everybody wants to be happy. There is probably no other goal in life that commands such 
a high degree of consensus” (Frey & Stutzer 2010:572). 
De cirkulerende længsler mødes og medieres i mødet med omgivelserne 
(Søndergaard 2005b:300, Colebrook 2006:125) for eksempel mellem lære-
re/elever/skole/klasseværelser/andre elever/ og bliver til en central del af 
subjektiveringsprocessen. Længsler er et flydende begreb (Søndergaard 
2002b:46), som affektbegrebet, og det har ikke til huse i det enkelte subjekt 
men ”vedligeholdes, bekræftes og ændres gennem deltagelse i levet liv, be-
stemte steder, med andre mennesker og bliver derved også kulturelt betinget 
(Søndergaard 2002b:40, 2005b:300, Davies og Harré 1999:37).  
Det er ikke ligegyldigt for ens fremtid, hvilke mobiltelefon man har, ”kunne 
jeg bare få fingrene i DEN mobiltelefon, ville mit liv blive et helt andet” siger 
Astrid. Det er heller ikke ligegyldigt, hvilke ting man kan lide at lave, Jeppe 
fortæller om en længsel: ”hvis jeg kunne, ville jeg gerne være undervandsfotograf – hvis 
jeg kunne leve af det, så ville jeg da gerne – det er selvfølgelig lidt svært at leve af det, men 
f.eks. i Danmark der er ikke særligt mange […] Hvis du tager ned til nogen af de varme-
re lande, så er der mange flere undervandsfotografer”.  
Længslen bliver en ide, der tager ham længere og uden for rigets grænser, 
uden for tid, og udenfor nuværende position og subjektiveringsmuligheder – 
mod noget helt andet.  
Mia fortæller, at hun længes efter at arbejde sammen med nogle andre, end 
dem hun er sat sammen med. ”Jeg ville jo helst være i gruppe med nogen, jeg godt ku li 
i forvejen”, siger hun med henvisning til både de tre andre, hun er i gruppe med 
og så de to piger, hun rigtigt gerne ville være sammen med.  
Den forelskede pige vil så gerne turde sige til drengen, hun er forelsket i, at 
hun gerne vil være kærester med ham: ”Jeg ville gerne sige det til ham, men jeg tør 
ikke, fordi jeg er bange for hans reaktion. Hvis han nu ikke kan li mig”. Så længsler 
har betydning på flere niveauer både i klasserummet her og nu og i fremtiden. 
Og det er ikke lige meget for de enkelte subjekter, hvilke længsler de har for 
fremtiden, om det så bare er om fem minutter, i eftermiddag eller om fire år 
eller længere. Og det er ikke ligegyldigt hvilke position, man begærer i klassen 
i forhold til både lærere og elever. De ’rigtige positioner’ blandt eleverne lover 
på en gang lys og lykke, men kan også være farlige for angsten for 9. klasse. 
Derfor må der lægges strategier, og enhver må tænke sig grundigt om i efter-
stræbelserne på at blive til og få det bedste ud af tiden i skolen.  
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Mening  
Mening er tæt forbundet med længslerne, og mening bliver sammen med 
længsler skabt situeret, i forhold til fremtid, nutid og fortid, og har retning 
mod noget eller væk fra noget i forhold til relationelle betydninger og kultu-
relle sammenhæng. ”Hvad skal jeg bruge det til?” spørger eleverne. Opgaver skal 
give mening ind i en fremtid, hvor længsler har plads mod en attråværdig 
fremtid, men de skal også have afsæt i en fortid og nutid, der kan binde det 
sammen med noget, der allerede er interessant eller kan blive det.  
Det er meningen (med skolen), at den skal give mening - også for eleverne.  
En bog der har haft særlig betydning for forståelser af mening i social psyko-
logi er Jerome Bruners bog ”Mening i handling”. Bruner skriver om før sprog-
lig-mening som en menneskelig ”meningsparathed” (Bruner 1999:74), som han 
kalder ”Theory og mind” (ibid.). Gennem hans fokus på kroppen som indlejret i 
kulturelle sammenhænge beskrives, hvordan mennesket søger og udtrykker 
mening. Gennem hans beskrivelser af mening som pre-diskursivt lægger han 
sig fint i tråd med mine andre teoretiske pointer. Disse pointer er blandt an-
det, som jeg skrev tidligere, kroppen som repræsentativ for muligheder af be-
tydning (Crane & Slack 2007:97), og længslernes retning som på en gang for-
ankret i de materielt-diskursive praksisser, samtid med at de får kraft gennem 
kropslige affekter og følelser. Samtidig beskriver Bruner, hvorledes mening 
bliver fælles gennem sproglige repræsentationer og ikke mindst fortællerevner 
(Bruner1999:78). 

Moral og Etik 
Mening er tæt knyttet til spørgsmål om moral og etik. Begreberne er inspire-
ret af Deleuze, som opererer med en klar distinktion mellem disse begreber. 
(Deleuze 1980:1, Hickey-Moody & Malins 2007:3, Jun and Smith 2011:142).  
 
“For Deleuze, ethics is very different from a 'morality', which operates as an overarching or 
transcendent system of prior rules and judgements. Such judgements work to close off and 
limit the potentiality of a situation, foreclosing its future”. (Hickey-Moody & Ma-
lins.2007:3).  
 
Deleuze er inspireret af både Spinoza, Nietzche og Foucault i sin fremstilling 
af etik og moral (Hickey-Moody & Malins.2007:3). Ligesom hos Barad arbej-
der også Deleuze inden for en videnskabsteoretisk ramme, hvor subjekter ik-
ke er hierarkisk overordnede og uden for den verden, de er en del af. Om det 
at stille etiske spørgsmål siger Hickey-Moody og Malins om Deleuze at: 
 
“Ethics must, therefore, go beyond the human to incorporate relations between humans and 
other, non-human, bodies such as animals, trees, rivers, microorganismsand built environ-
ments”. (Hickey-Moody & Malins.2007:3) 
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Moral er forbundet med regler, domme (Hickey-Moody, 2007:3) og spørgs-
mål om skyld (Jun and Smith 2011:33), og således til hvad der er rigtigt og 
forkert at tænke og gøre i bestemte sammenhænge. På den måde bliver moral 
et spørgsmål om værdier og essens (Deleuze 1980:2).  
 
“One can only judge Being in the name of an authority higher than being. […] In a moral-
ity it is always a matter of realising the essence […] It is well known, the essence of man is 
to be a reasonable animal” (Deleuze 1980:2).  
 
Men subjektet eksisterer ikke kun rationelt, og det moralske bliver et spørgs-
mål om rationalitet og fornuft ind i en bestemt materiel-diskursiv praksis, 
hvor subjektet gennem essenstænkning alene bliver gjort ansvarlig (ibid.). 
I kontrast til moralsk vurderende problematikker bliver etiske problemstillin-
ger mere interessante for min forskning, idet disse etiske spørgsmål lukker op 
for at spørge til, hvad der muliggør, hvad subjekter kan gøre, sige og tænke. 
”We know nothing about a body until we know what it can do” (Deleuze 2005:257), 
som Deleuze fastslår i sin forklaring af etiske måder at forholde sig på. Dette 
skaber betydning i spørgsmål om, hvordan ’måder at være på’ kan give me-
ning (Deleuze 1980:1, 2005:257), mere end de bedømmer og vurderer dem. 
Hvilket også ofte er Deleuze ærinde (Hickey-Moody & Malins.2007:3). 
 
“It is about maximizing the capacities of all bodies to affect and to be affected. It is also 
about affirming difference and the production of the new. Rather than limiting the future to 
what has already been or to what is already known, ethics involves opening up the potential 
for the unknown” (Hickey-Moody & Malins.2007:4).  
 
Det allerede vidste, og det endnu ikke vidste, bliver skabt i et afhængigheds-
forhold, og det ene kan ikke eksistere uden det andet. I etiske spørgsmål tages 
afsæt i det, der vides, samtidig med at der lukkes op for yderligere spørgsmål, 
der til forskel fra moral i højere grad dømmer og gør spørgsmålene færdige.  
 
“Ethics is connected to the one which resides within (rather than above or outside) matter 
and practice, and which seeks to evaluate relations as they emerge, rather than judge them 
a-priori. For Deleuze we are not the 'origin' or agent of our thoughts and actions, but the 
affects produced by our thoughts and actions; in other words we are the affects of our 'ways 
of existing', or what Deleuze (following Nietzsche and Foucault) also calls 'styles of life', 
Styles of life and modes of evaluation that are shaped by resentment, judgement and nega-
tion tend to reduce and close off bodily possibilities and potentials for change” (Hickey-
Moody og Malins.2007:3). 
 
Etik bliver på den måde et spørgsmål om, hvordan tilblivelse muliggøres me-
re, end hvad det er, der eksisterer. Spørgsmål som: Hvordan kan det være, at 
han gjorde det? Hvordan giver det mening for hende? Hvor vil hun hen med 
det? lukker op for etiske problemstillinger. Etik er på den måde i modsætning 



64 

til moral et spørgsmål om hvordan. Moralske spørgsmål derimod beskæftiger 
sig med at dømme rigtigt og forkert. Hvem gjorde det? Hvem har (u)skyld? 
Hvad skal vi gøre ved det? Med etiske spørgsmål bliver det muligt at spørge 
bagved moralen og lukke op for forståelser i stedet for at dømme.  

Læring 
Diskurser om læring i skole hænger ofte sammen med undervisning og ”lærer-
villige elev(kroppe)” (Juelskjær & Plauborg 2014:8), hvor kroppene og hovederne 
bliver målet for læring, som skal passes ind i de eksisterende rammer, skilles 
fra hinanden og gøres til selvstændige enheder, der skal lære hver for sig 
(ibid.). Inden for poststrukturalistisk teori findes der ikke en klar læringsteori 
(Juelskjær & Plauborg 2014:1), men samtidig kalder empiriske studier af læ-
ring i forskellige sammenhænge på begreber, der kan fange læringsprocesser 
inden for denne ramme. Så jeg vil i det følgende give et bud på, hvordan læ-
ring skal forstås i denne afhandling, og hvor læring fra et onto-epistimologisk 
perspektiv, tager afsæ:t ”right in the middle of things, in our very living and doing peda-
gogical practices” (Taguchi 2009:61). 
Når udgangspunktet for metateorierne er onto-epistemologisk, bliver læring 
ikke noget, der overføres til subjekter via konstruerede lærings-portaler, som 
overførsel af viden. Læring kan så og siges ikke detalje-styres udefra af andre.  
Læring forstås ofte (lidt forenklet) som erhvervelse af noget som løsrevet 
lærdom og viden og som noget, der kan afgrænses fra noget andet (Juelskjær 
& Plauborg 2014:10) Dette bliver noget, vi ved eller ikke ved, kan mestre eller 
ikke kan mestre, uafhængigt af tid og sted (ibid.).  
Med inspiration fra Barad, Deleuze og Guatarri vil jeg vender mig væk fra læ-
ring som en ren teknisk og endimensional repræsentation, kategorisering og 
reproduktion af normative afgrænsninger (Taguchi 2009:xviii). Andre (ofte 
lærere og forældre) har definitionsret over i kraft af de særlige vidensregimer, 
de virker i.  
 
“Learning thus often involves emotions, affections, lust, desire and imagination that we do 
not usually acknowledge. By making ourselves aware of these aspects of learning we can also 
transgress the devides between mind/body and thinking/feeling” (Taguchi 2009:59). 
 
Læring bliver her snarere et spørgsmål om subjektiveringsprocesser, og det at 
blive til ’som sig selv’ sammen med det, man intra-agerer med, i forhold til 
affektive intensiteter, (Juelskjær & Plauborg 2014:9) med længsler, som ret-
nings- og meningsskabende. Samtidig bliver det også nødvendigt at nedbryde 
skillelinjer mellem krop og tanke samt tænkning/rationalitet og følelser (Tag-
uchi 2009:59), som jeg var inde på i forbindelse med Butlers problematisering 
af netop adskillesen af krop og tanke (Butler 2007:40). Til at beskrive hvor-
dan læring kan finde sted vil jeg anvende Deleuze og Guattaris begreber om 
flugtlinjer og fortættede linjer. Et begreb om faglig læring vil i denne afhand-
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ling blive anvendt løbende. Faglig læring skal ses som den eksplicitte målret-
tede tilbud af bestemte typer af viden, som de officielt fastsatte mål, der 
transformeres gennem praksis med det formål at skabe bestemt viden.  

Fortættede linjer og flugtlinjer 
Når der tales om, hvordan subjekter lærer og kobler sig til verden, vil jeg med 
Deleuze og Guattari anvende begreberne flugtlinjer og fortættede linjer. Disse 
linjer repræsenterer to forskellige måder, subjekter kan forbinde sig til hand-
ling og aktiviteter på og derved aktive måder at forbinde sig til læring og til-
blivelse. Men disse måder er meget forskellige, om end de begge er nødven-
dige. Disse linjer virker i forhold til tid og sted og er relateret til rumlige affek-
tive intensiteter, mening, følelser og længsler.  
Lad os først se lidt på, hvordan de fortættede linjer skal forstås. 
De fortættede linjer virker i særlige organisatoriske moralske sammenhænge, 
hvor repetition og udenadslære praktiseres i ofte bestemte mønstre og tilret-
telagte forløb. Dette er for at opnå mestring af teknikker, ’know-how’ og fær-
digheder, som skal øves for at beherskes. De fortættede linjer: “[…] organize 
by drawing strict boundaries, creating binary oppositions and dividing space into rigid seg-
ments with a hierarchical structure (Woodward 2007:69). Således bliver disse linjer 
attraktive, når subjektet ønsker at mestre noget til fuldkommenhed. Det at 
øve det samme igen og igen sker gennem fortættede linjer.  
På den ene side bringer fortættede linjer ofte stabilitet og tryghed og kan være 
behagelige, fordi de virker gennem velkendte vaner og mønstre. På den anden 
side kan de blive farlige, da de ikke lukker op for etiske spørgsmål og eller al-
ternative tanker og handlinger, og de afviser forandringer og nytænkning 
(Woodward 2007:69). Som Davies siger det: “Such divisions can become dangerous 
in their power to control and restrict possibilities” (Davies 2009a:23). Disse linjer luk-
ker således ned for for eksempel fantasi og kreativitet, fordi de forventer 
bestemte handlinger på bestemte måder, der passer ind i de allerede tilret-
telagte eksisterende strukturer. 
En anden ting, der kan være farlig ved disse fortættede linjer, bliver relateret 
til spørgsmål om moral. Moral er ikke sensitivt overfor etiske spørgsmål og 
alternative måder at forstå verden på. Moral dømmer ud fra gældende videns-
regimer, eksisterende principper som ”det må du ikke,” eller ”det skal du” 
”du skal sidde stille” osv. Faren ligger i at påbud og domme ikke forsøger at 
forstå, hvad der sker eller hvorfor, når regler brydes, men udelukkende for-
holder sig til regler og vanetænkning på deres egne præmisser.  
 
Flugtlinjer giver helt andre muligheder for at forbinde sig til aktiviteter. Mens 
de fortættede linjer bevæger sig i rigide baner i forhold til normer og regler, er 
flugtlinjer ikke organiserede. ”Lines of flight are taken in a direction that moves away 
from the norm” (Woodward 2007:72). De bevæger sig ikke i faste mønstre, men 
tager afsæt i det-endnu-ikke og lukker således op for kreativitet, fantasi og 
forandring (Woodward 2007:70).  
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”The line of flight doesn't organize in a segmentary fashion, but is a pure movement of 
change, which breaks out of one form of organization and moves towards another” 
(Woodward 2007:70).  
 
Flugtlinjer åbner op for, at subjektet kan forbinde sig til sine længsler gennem 
aktive processer, og de: “open […] up flows beneath social codes that seek to channel 
and block them” (Guattari and Deleuze in Davies 2009b:3). Det er i mellem-
rummene mellem det strukturelt kendte og det ukendte, at flugtlinjer tager 
afsæt (Lorraine 2005:146). På den måde søger flugtlinjer mod forandring og 
er i konstant bevægelse væk fra organiseringer, samtidig med at de tager deres 
afsæt herfra. Potentialet for nytænkende udvikling og social forandring ligger 
heri gennem de mere etiske spørgsmål, som de bringer med sig, som hvordan 
mon dette kan forstås anderledes, hvordan kan det være, det reagerer sådan? 
Hvad hvis man gjorde noget andet? Osv.  
Flugtlinjerne er derfor de mest lovende, når det gælder forandring og kreativi-
tet (ibid), da de åbner for veje ud af moraliserende og dømmende strukturer 
og åbner for nye måder at forstå verden på. Flugtlinjer appellerer til en kritisk 
spøgen til strukturer og organiseringer, der binder linjer i det-allerede-vidste.  
Men som de fortættede linjer er flugtlinjerne også farlige (Lorraine 2005:146, 
Woodward 2007:70). Der er stor risiko forbundet med disse. De kan komme 
ud af kontrol og skabe kaos og total uorden.  
 
“The line of flight present the greatest danger of all. The danger here is that the process of 
change, which breaks down an existing structure in order to move toward another form of 
organization, may fail to find the conditions necessary for creating a new organization, and 
remain a force of pure destruction” (Woodward 2007:70)  
 
På den måde er der for subjektet, der forbinder sig til flugtlinjer, en risiko for, 
at hun glemmer fornuftige og rimelige og nødvendige moralske koder, fordi 
flugtlinjer kan være uden moral overhovedet. For eksempel kan Dorte Marie 
Søndergaards begreb om ’mobbefryd’ være et eksempel på en sådan flugtlinje. 
Her kan subjekter blive grebet af stemninger, og de kan gennem flugtlinjer 
lader sig rive med af det behagelige, der ligger i at lade sig flyde med humor 
og sjov (Sønderaard 2011:51). Her beskriver hun, hvordan netop latter og 
sjov kan bringe frydefulde fornemmelser af glæde og samhørighed, også når 
det gælder mobning og eksklusioner af andre elever (ibid.). Så den ene type 
linjer er ikke bedre end den anden (Crane og Slack 2007:106). Når der bliver 
for meget af den ene slags linjer, vil de blokere for andre linjer, og der vil væ-
re en længsel og en søgen efter det, der mangler (Colebrook 2005:79) ud fra 
det på en gang genkendelige og det endnu ikke kendte. Så hvis strukturerne i 
klassen er for stramme, når regler og påbud fortætter rummet gennem f.eks. 
vaner og rutiner, søges mod flugtlinjer i andre retninger, for eksempel gen-
nem larm og ballade. Bliver der derimod for meget larm og ballade vil der væ-
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re en længsel mod orden og struktur, der kan skabe mulighed for at forbinde 
sig gennem fortættede linjer.  
Jeg vil her også nævne, at Thomas Ziehe skriver om intensiteter. Disse inten-
siteter lægger sig tæt op af forståelsen af den måde, jeg anvender begrebet om 
flugtlinjer på. Ziehe taler om, at der kan opstå ”øer af intensitet i et hav a ru-
tiner”, når man kigger ind i folkeskolen, og at disse intensiteter skaber forbin-
delse og mening (Ziehe 2007:46). ”På sådanne øer, hvis de da indfinder sig, kan man 
for en tid glemme, at man er i skole” (Ziehe 2007:46). Det er netop det, der ofte 
sker, når eleverne forbinder sig til flugtlinjer, hvilket vi skal se meget mere på 
i analyserne. Således synes flugtlinjer at være nødvendige for optimale lærer-
processer, samtidig med at forudsætning gennem fortættede linjer også er til 
stede og giver tryghed og mulighed for tekniske udvikling.  
Her efterlader jeg for en stund den teoretiske ramme, og fra disse teoretiske 
overvejelser, gen-tænkninger og beskrivelser af begreber skal vi herefter be-
væge os over i den metodiske og metodologiske del af afhandlingen.   
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Kapitel 4 Metodiske og metodologiske overvejelser  

Frikvarter i klassen 
 Jeg sætter mig i sofaen. Der kommer fire drenge og sætter sig ved siden af mig. Jeppe kom-
mer og maser sig ned mellem mig og drengen på den anden side. De andre siger, at han skal 
gå væk, at der ikke er plads, men jeg siger, at jeg kan flytte mig, og flytter mig.  
Kasper kommer også og vil sidde der, Jeppe rykker sig, så der bliver plads mellem ham og 
armlænet, men Kasper vil sidde på den anden side. Han maser sig ned, men kan ikke helt 
være der, og han går igen.  
Sarahs taske bliver hentet ned fra et højt skab. Der har den vist ligget siden sidste uge, ly-
der det til. Sarah siger, at der ligger en biblioteksbog i tasken, og at hun har fået en bøde 
på 300 kroner, og at hun er ret meget fuck’ed.  
Èn spørger om, hvorfor hun vil låne bøger på biblioteket. Marie siger: ”Sarah vil være 
klog”. Sarah fortæller, at bogen handler om en perker fra Australien, der hader hvide pi-
ger. Den hedder ”Ti ting jeg hader ved mig selv”. Sarah gentager: ”Hvad the fuck, den 
skulle have været afleveret, man kan ikke låne den igen, min far laver mig til shawarma”.  
Samtidig med Sarahs taskes genopståen flyver en tyggegummipakke gennem rummet. Frem 
og tilbage mellem Mikkel og sofaen. Erika, der sidder ved siden af Mikkel, foreslår, at 
han putter noget tungt i, så er den lettere at kaste med.  
Når Erika taler, er der ikke mange, der lytter, og Mikkel reagerer heller ikke på hendes 
forslag, men spørger hende i stedet om, hvad hun fik i sin engelsk-test. De taler lidt frem og 
tilbage, Erika er ikke tilfreds med resultatet fra testen. Mikkel fortæller, at han fik over 
middel. Der er slåskamp i sofaen og meget larm i klassen, så det er svært at høre Mikkel 
og Erikas samtale i detaljen. Gorm kommer ind i klassen og råber: ”Det er snart domme-
dag!” Han går hen til sofaen, og nogle af drengene i sofaen vil banke ham, larmen forøges. 
Gorm havner nederst i en bunke af fem-seks drenge. Det er svært at se, hvad der sker, men 
Gorm ligger tilsyneladende med ryggen hen over benene på en af de andre drenge, mens de 
presser på ham og hiver i ham. Han råber: ”Det er ikke sjovt”, og han bliver sluppet fri. 
(Jeg synes, det ser helt vildt ud og forstiller mig, at det må gøre ret ondt). Gorm rejser sig og 
går rundt og tjatter lidt til nogle af de andre drenge. Janus hopper op i det åbne vindue, det 
gør Simon også (Jeg får ondt i maven – er bange for, at de falder ud). Janus spytter ud af 
vinduet og griner – ”Jeg ramte næsten Lau dernede”. Simon står stadig i vinduet. Erika 
siger: ”Pas på du ikke falder ud af vinduet”. ”Det er en totalt dampklasse”, siger Janus.  

Første skridt mod en afhandling 

Mange indledende spørgsmål 
I forbindelse med de første overvejelser forskere gør sig, efter at projektets 
problemstilling er fundet, lukkes der op for en række indledende spørgsmål af 
forskellig karakter. Disse omhandler de første manøvrer for deltagelse i felten 
og tekstfremstilling så som: Hvad er mine forventninger? Hvem skal mine 



 
 

69 

informanter være? Hvor mange skal jeg spørge? Hvordan får jeg adgang til 
informanter? Hvilket felt vil være mest oplagt, og hvordan kan jeg overhove-
det få hul igennem? Og hvem, altså hvilken position, skal jeg indtage? Hvad 
er kravene til afhandlingen? Hvilke etiske overvejelser må der gøres?  
Skal jeg udføre interview eller observationer eller begge dele? Eller hvad med 
en spørgeskemaundersøgelse? Eller alle tre dele? Hvem skal jeg skrive for? 
Og hvorfra? Og hvordan afgrænser jeg mit felt? Også mere teoretiske 
spørgsmål melder sig; som for eksempel hvilket teoretisk univers er jeg inspi-
reret af? Hvad betyder det for, hvad jeg kan spørge om på hvilke niveau og 
hvordan? Hvad kommer alle disse valg til at betyde for min den empiri jeg 
kan generere? – og derefter for mine analyser? Hvordan fremstiller jeg på 
baggrund af dette en logisk opbygget og kongruent tekst? Og skal der være 
andre modtagere af teksten end et bedømmelsesudvalg? 

Velkommen til mit værksted 
Jeg vil i dette kapitel invitere læseren med ind i mit eget værksted, hvor jeg vil 
forsøge at vise, hvordan forskningsprocesserne med afhandlingen, gennem 
forberedende manøvrer, generering af empiri, samt bearbejdning, har taget 
form løbende. 
Jeg vil vise, hvordan jeg har gjort, hvordan jeg har rettet, skåret, overvejet og 
reflekteret over processer og beslutninger, og hvordan jeg er blevet klogere 
undervejs gennem den rejse, jeg har været ude på i arbejdet med afhandlin-
gens tilblivelse.  
En væsentlig pointe i forhold til mit metodeværksted er, at jeg hele tiden har 
gået lidt frem og tilbage imellem rum og tid. På den måde kommer der også 
både til at være fortællinger i nutid og i datid i dette kapitel. Jeg arbejder med 
analyser i nutid, skriver i nutid, men var i klassen for at genererede empiri i da-
tid, men dengang nutid.  
 
Metodologi er relevant at forholde sig til fra start til slut, og derfor har dette 
kapitel været skrevet på henover hele ph.d.-perioden. Lige fra de spæde spa-
destik den første dag, og til der hvor jeg sidder og i opløbet og færdiggør af-
handlingen.  

Metode 
Metode handler i denne afhandling om, hvordan forskeren gør i det processu-
elle arbejde, der er i forbindelse med udarbejdelsen af en videnskabelig tekst i 
praksis.  
Metodiske overvejelser er således blandt nogle af de første overvejelser for-
skeren gør sig, når hun skal i gang med en afhandling, hvordan hun gør, når 
hun er i felten, og når hun tilrettelægger interview og observationer. Det 
hænger også sammen med de overvejelser, hun gør i forhold til sin egen posi-
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tion både foran skrivebordet og i felten. Det handler også om, hvordan hun 
gør, når hun lægger an til analyser, og hvordan hun gør, når der skal skrives 
tekst.  

Metodologi 
 
”En empiribåren analyse kan ikke gøres alene, men er naturligvis båret af metateoretiske 
og metodologiske refleksioner” (Kofoed 2004:341). 
 
Metodologi handler om teoretisk funderede refleksioner og overvejelser over, 
hvorfor og hvordan man træffer de valg, man gør (Kofoed 2004:340). Det er også 
de kritiske diskussioner og overvejelser over de analytiske (ibid.) og etiske 
problemstillinger, som dukker op undervejs i arbejdet med empirien.  
For eksempel refleksioner over hvorfor man anvender en bestemt spørgetek-
nik, hvordan man forholder sig til sin egen position i felten, hvordan man ser 
sine informanter, samt hvilke måder man derefter kan gå til empirien på 
(Søndergaard 2005a). 

Metodologi og metateori 
Metodologi må tænkes sammen med den mere grundlæggende metateoretiske 
fundering. Denne fundering får nemlig betydning for, hvilke typer af spørgs-
mål der overhovedet kan blive relevante at stille og svare på (Kofoed 
2004:340, Bjerg 2011:45). Dette gælder alle niveauer af spørgsmål. Fra de ind-
ledende forskningsspørgsmål og uddybende analyse-spørgsmål over de lidt 
mere konkrete arbejdsspørgsmål til de helt konkrete interview-spørgsmål.  
Således bliver det relevant at tænke i alle niveauer på måder, der er sensitive 
over for netop den metateoretiske tænkning, der ligger til grund for både 
problemfelt og tilgangen til informanter, og i forhold til den forskningsambi-
tion man har. 
Den metateoretiske ramme stiller derfor altid særlige krav til de metodologi-
ske overvejelser. I en poststrukturalistisk tænkning, som den, jeg er inspireret 
af, lægges der op til metodologiske spørgsmål som f.eks.: hvordan konstitue-
res det, vi genkender som skole? Hvordan er muligheden for elev-tilblivelse? 
Hvordan genkendes skoleliv, historisk og situationelt? og hvordan lægges der 
op til helt særlige typer af interviewspørgsmål, der er relevante at spørge, i 
dette tilfælde elever og lærere, om?  
På baggrund af denne metateoretiske ramme bliver det relevant at anvende en 
forskningsmetodologi, der kan lukke op for brud med selvfølgeligheder i for-
hold til mit genstandsfelt (Juelskjær & Plauborg 2014:1), da et ærinde er at se 
efter både trægheder og kompleksitet som formende tilblivelse.  
Forskningspositionen må nøje overvejes og en etisk nysgerrighed dukker op i 
forhold til, ’hvordan hun eller han forstår sig selv og sin verden’. Dette bety-
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der at etiske spørgsmål bliver væsentlig frem for evt. mere moralske og kon-
kluderende tilgange. (Davies et-al 2013, Kofoed og Staunæs 2014:1) Metodo-
logi hænger således nøje sammen med de metateoretiske overvejelser.  
 
Når metodologi og metode arbejdes sammen, kan de metodiske træk også ses 
som en bestemt måde at generere, forme og behandle empiri på, samtidig 
med at det kræver en bestemt metodisk teknik, der medfører bestemte be-
grænsninger og muligheder for, hvordan man kan forme analyserne (Esmark 
et.al 2005:9). 
Metodologien i et socialvidenskabeligt projekt bliver til i spændingsfeltet mel-
lem videnskabsteori, forskningsinteresse, empiri og metode, (Kofoed 
2004:341), og derved bliver de metodologi og metode afgørende for, hvad 
der efterfølgende bliver muligt at fremskrive (Bjerg 2011:69) og fremanalyse-
re.  
Inden for de humanistiske fag er kvalitative tilgange ofte anvendt, og da de er 
mangeartede (Brinkmann & Tangaard 2010:17) og stikker i forskellige retnin-
ger, må der tages stilling til, hvordan et metodisk snit skal tilrettelægges. Dog 
har de kvalitative tilgange det til fælles, at de er interesseret i,”hvordan noget gø-
res, siges, opleves, fremtræder eller udvikles” (Brinkmann & Tangard 2010:17) gen-
nem social praksis eller erfaring. Forskeren er ofte interesseret i at forstå, for-
tolke og beskrive menneskelige erfarings -, menings - og betydningsdannelser 
ud fra sociale processer og konkret levet liv (ibid.), hvilket også lægger sig op 
ad min ambition.  

Kvantitative overvejelser og undersøgelser  
De fleste projekter informeres dog ikke af et ’rent’ enten eller mellem mæng-
der og singulær betydning. Jeg tæller også i analysearbejdet, når jeg ser på 
elevtilblivelse, for at lede efter gentagelser og mønstre (Christoffersen 
2008:55). Mange af eleverne i 7.x forklarede, at de syntes, at Jeppe var irrite-
rende hvilket får betydning for mit blik og min interesse i analyserne. I ’Jeppe 
som irriterende’ findes på den måde en træghed, der så at sige stikker i øjnene 
i kraft af de mange gentagelser. ’De fleste’ elever var glade for fysik, hvilket 
får mig til at kigge nærmere på det fag, som noget andet end historie, som 
’næsten ingen’ bryder sig om. Således kan hyppighed og antal også blive en 
faktor, der spiller ind i kvalitative studier, netop ved frekvens og gentagelser 
som er med til at fortælle noget om trægheder (Christoffersen 2008:55). 
Jeg forholder mig for eksempel også til kvantitative undersøgelser i denne af-
handling. Jeg er f.eks. interesseret i frekvensen af kedsomhed i bredere for-
stand end ’kun’ i forhold til 7.x. I kraft af disse undersøgelser opdagede jeg, at 
mange elever i Danmark keder sig, men også at mange er glade for deres skole. I 
lyset af andre undersøgelser bliver der i kvalitative studier ofte skævet til net-
op andre typer af undersøgelser, der kan fortælle om en bredere relevans i et 
specifikt subjekt-nært projekt. En høj frekvens af kedsomhed i en survey-
undersøgelse kalder på uddybende forklaringer, som så kan udfoldes gennem 
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kvalitative studier, tæt på elever. Således abonnerer man ofte på særlige meto-
diske overvejelser og traditioner, der primært har enten kvalitative eller kvan-
titative strategier, men det ene kan ikke altid stå alene.  

Kvalitativ tilgang 
Som det fremgår er mit projekt primært et kvalitativt studie, og som Brink-
mann og Tangård peger på, er der som sagt forskellige retninger inden for 
kvalitative studier og metoder. I kraft af mit metateoretiske poststrukturalisti-
ske og ny-materialistiske blik finder jeg det relevant at trække på forskere, der 
bevæger sig inden for disse traditioner. Så jeg trækker på bidrag fra både mere 
traditionelle post-strukturalistisk inspireret metode, og for eksempel også i 
det Davies kalder ’post-kvalitativ tilgang’ (Davies et.al. 2013). Sidstnævnte 
vokser ud af en inspiration fra Barads post-humanisme og agentiale realisme 
(Barad 2003, Barad 2007) samt et Deleuze-inspireret univers (Davies et.al. 
2013). 
 
” Post-qualitative encounters do not place humanism’s individual subject at the apex of in-
quiry, but see subjects, including the researcher, as emergent in encounters with others—with 
human others, with discourses, and with physical and social landscapes. Post-qualitative 
research seeks not to get bogged down in categorization, in causal explanations and in at-
tempts to represent what already exists; it’s focus is, rather, on the encounters through which 
the entangled enlivening of being is emergent. […] Such research demands of the researcher 
new skills of listening to the minute details of life as it unfolds in all its multiplicity, in its 
repetitions and in its leaps into the unexpected and new. It requires a concerted grappling 
with concepts that themselves work to open up those creative leaps into the new” (Davies, 
et.al. 2013a: 1).  
 
Til forskel fra megen anden kvalitativ forskning, der adskiller ontologi og 
epistemologi, bliver disse ekendelsesinteresser i en post-kvalitativ ramme, 
som også forklaret i teorikapitlet, arbejdet sammen. Dette bliver med et Bar-
ad-greb til en onto-epistimologi, hvor værens natur ikke kan adskilles fra 
måden, vi erkender og genkender verden på.  
På den måde kan man ikke skille det oplevede fra den oplevende eller det er-
kendte fra den der erkender. Det er altid filtret sammen (Barad 2007, Barad 
2003 Højgaard & Søndergard 2010 i Brinkmann & Tangaard), da subjektet, 
og derved også forskeren, forstås her som en væren-af-verden og ikke en væ-
ren-i-verden (Barad 2003, Barad 2007, Søndergaard 2013:5). 
Når jeg vælger at anvende både interview og observationer, er det for at 
komme i møde, at: ”Discourse is not what is said; it is that which constrains and enab-
les what can be said” (Barad 2003:819), og fordi materialitet og subjektivitet ska-
bes i intra-agerende processer, hvor igennem mening og betydning opstår. 
Således er ordløse materielt-diskursive praksisser også genstand for analyse.  
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Det særlige ved børn som informanter 
Perspektiver 
En interesse for børns perspektiver kan ses gennem ”det såkaldte nye barndoms-
forskningsparadigme” (Warming 2005:147). Elevperspektiver fungerer fint sam-
men med en poststrukturalistisk inspireret teori, da opmærksomheden er ret-
tet mod sociale processer og konstruktioner og ikke mod sandhedssøgende 
viden om kerneselv’er (Warming 2005:147 Staunæs 2004:54). Børn må ses 
som kompetente sociale aktører og som aktører i deres egne livsprocesser 
(Gitz-Johansen, Kampmann, Kirkeby 2001:22).  
Dog er hele diskussionen om, hvad børneperspektiv er, eller om det overho-
vedet er noget, man kan indtage, en lang og indviklet og langt fra afklaret og 
afsluttet. Da en af mine ambitioner netop er at lede efter tilblivelse i skoleliv 
og det særlige ved processer, der skaber subjekter, giver det ikke mening at 
tale om ét perspektiv (Staunæs 2004:75, Warming 2005:150). ”[…]Perspektiver 
gennemkrydses af forskellige kategorier fra forskellige positioner. Børneperspektiver skal 
pluraliseres […]” (Staunæs 2004:75). Jeg må derfor gå med ind i de forskellige 
perspektiver, og den vej som børn viser mig gennem interview-besvarelser og 
handlinger.  
 Jeg tilstræber perspektiver, som går så tæt på børnenes oplevelser som muligt 
vel vidende, at jeg aldrig kommer helt tæt på eller bliver en af dem (Bengtsson 
2012), men at spørge eleverne selv tilbyder forståelser af skoleliv, der højst 
sandsynligt er ret anderledes end det, som forskellige voksne oplever. Ambi-
tionen med afhandlingen var, (og er stadig) at få en bredere forståelse af, 
hvordan verden ser ud, netop ud fra forskellige skolebørns fortællinger og 
handlinger (Staunæs 2004:75.), og hvad det er, de er optaget af eller ikke er 
optaget af, hvordan de skaber mening eller mangler mening.  
Eleverne i skolen vil have særlige ambitioner, dagsordener og relationer, som 
er anderledes end dem, de voksne i skolen har (ibid.). Derudover er de under-
lagt voksnes dispositionsret (Warming 2005:148) eller definitionsmagt (Chri-
stoffersen 2009a), hvilket indebærer, at de voksne har mulighed for at dispo-
nere over børnene mere eller mindre uafhængigt af børnenes egne dagsorde-
ner (Ibid.). For eksempel når en lærer afgør, hvad børnene skal lave, hvordan 
og hvor de skal sidde, og hvor meget de må larme. 

At komme godt i gang 
Med hensyn til det konkrete arbejde vil jeg i det følgende beskrive både, hvad 
jeg gjorde, samt hvilke overvejelser jeg havde i den forbindelse. Således bliver 
metode og metodologien filtret sammen i diffraktive overvejelser og konkrete 
handlinger og overvejelser over handlinger. Jeg vil herefter kalde denne sam-
menfiltring for ’metodisk tilgang’.  
Jeg vil nu spole tilbage til starten af mit indledende arbejdet med afhandlin-
gen. 
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De første skridt jeg gjorde 
Inden jeg startede med at samle empiri, havde jeg gjort mig en del overvejel-
ser omkring, hvad det var for en afhandling, jeg ville skrive, og hvilke pro-
blemstillinger jeg ville undersøge. Jeg vidste på forhånd, hvor min interesse lå, 
samt hvad projektets grundlæggende ide var (Kofoed 2004:27). Først og 
fremmest handlede det om den undren, der ligger i problemstilling og den 
deraf følgende problemformulering - at få indblik i elevers egne menings-
skabende oplevelser og forståelser af deres skoleliv (sociale og faglige praksis-
ser), som processuelle subjektiveringspraksisser gennem materielt-diskursive 
praksisser på elevernes egne præmisser (Højholt & Kousholt 2012:77). Jeg 
ville forsøge at fange disse forståelser med udgangspunkt i en teoretisk ram-
me, der først og fremmest kunne anvendes til at udfolde noget af det, der 
kunne formes gennem empirisk kvalitativt materiale, der var sensitivt overfor 
det uventede (Davies et.al. 2013:1, Søndergaard 2000a). Min overordnede op-
tagethed, og den på den baggrund udarbejdede spørgeguide, var tænkt som 
en retning for min interesse og ikke som en stringent plan for ’empiri-
indsamling’ (Davies et.al. 2013:1). Derfor var der plads til, at interessante 
elevfortællinger kunne forfølges under interviewene, og spørgeguiden var så-
ledes mere vejledende end et værktøj, der blev fulgt kronologisk.  

Feltarbejde 
Det bliver væsentligt her at påpege, at når jeg taler om ’felt’, refererer jeg til 
mit eget afgrænsede videns-interesseområde, som er det analytiske genstands-
felt for min undersøgelse (Hastrup 2010:57). ’Felten’ bliver til det konkrete 
sted, der er ramme for min undersøgelse, og som eksisterer uafhængigt af min 
vidensinteresse (ibid.). 
Så mit genstandsfelt er skoleelevers skoleliv set i forhold til de sociale og fag-
lige processer, der foregår her. Felten er skolen, klassen hvor konkrete skole-
børn har deres daglige liv, i deres 7. til 9. skoleår.  

Afgrænsning af felt, temaer og aktører 
En anden væsentlig overvejelse gik på, hvordan felt, aktører og temaer af-
grænses.  
Felten var ikke så vanskeligt at afgrænse, i første omgang. Jeg bliver inden for 
en skolesammenhænge, selvom der er overlapning mellem elevernes liv in-
denfor og udenfor skolen.  
Jeg tager ikke med børnene hjem, jeg er ikke med dem i klub, til hip hop eller 
fodbold. Da mit genstandsfelt, og derigennem min vidensinteresse, handler 
om skoleelever og skoleliv, bliver skolen omdrejningspunktet. Således forskes 
der et bestemt sted fra mellem bestemte aktører, når en forsker ønsker at se 
på særlige aktiviteter i bestemte sociale situationer (Nake 2012:41). 
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Jeg har ikke interview med forældre, selvom jeg ved, at de er betydningsfulde 
aktører i skoleliv. Da min interesse retter sig mod elevfortællinger, bliver for-
ældrene her til bipersoner. Men jeg har interviewet lærere, da de er en væsent-
lig del af livet i og med klassen.  
Til gengæld er der meget skoleliv, der er relevant at se på. Der dukker mange 
interessante temaer og problematikker op. Det var dog nødvendigt at træffe 
nogle valg og skære noget fra, også selvom det hele er spændende og relevant.  
Gennem disse inspirationer og senere gennemlæsning af empiri blev temaer 
udvalgt ud fra en prioriteret liste, hvor der kun blev plads til tre analyser. Jeg 
har derfor på min computer lavet en ’parkeringsplads’ for andre interessante 
temaer og problemstillinger, der kan tages op senere. 

At lade sig føre af det der sker 
Teknikken til generering af empiri har i høj grad været at indstille min linse 
bredt, så jeg har kunnet ladet mig føre og inspirere af det, der opstod under-
vejs, både i interviewet og i mine observationer (Søndergaard 2000a:81, Davi-
es 2013:1).  
 
”Man må kunne arbejde i det uforudsigelige og kunne bevæge sig i et felt, hvor begreber og 
forståelsesmodeller hele tiden er i bevægelse” (Søndergaard 2000a:81). 
 
Jeg har forsøgt at følge interessante spor i elevernes fortællinger, bevægelser 
og stemninger og i det, der skete mellem eleverne i klasseværelset. Som det 
ses i casen i indledningen til dette kapitel, kunne der ske mange ting på en 
gang, og det var langt fra muligt at få det hele med i observationer. Samtidig 
har jeg forsøgt at fange netop det kaotiske, da min metodiske tilgang også 
kalder på fremgangsmåder, der kan være med til at åbne op for forståelse af 
komplekse tilblivelsesprocesser (Søndergaard 2005a:234), der sker i uforudsi-
gelige bevægelser og handlinger (Christoffersen 2008:37). 
Selvom jeg havde besluttet at lade mig inspirere undervejs af det, der opstod, 
var det ikke tilfældigt, hvordan jeg gik til opgaven. Tværtimod kræver det nøje 
overvejelser at turde lade sig rive med af det, der sker og være åben over for 
ting, man ikke havde troet mulige i et felt af mange mennesker (Christoffer-
sen 2008:37). Metoder er som før nævnt ikke neutrale, men ”hænger snævert 
sammen med et metateoretisk perspektiv” (Søndergaard 2006:53), og den metateo-
retiske tilgang vil være afgørende for, hvilke nedslagspunkter og agentiale 
skæringer der bliver tydelige og træder frem som interessante for forskeren at 
se på (Søndergaard 2006:52).  

Adgang til felten - hvad gjorde jeg?  
Overvejelser over hvor, hvornår og hvor mange 
Det første, jeg skulle gøre, var at finde nogle skoler, der var villige til at sam-
arbejde med mig i de tre år, jeg havde tænkt mig, at observationerne skulle 
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vare, og jeg ville gerne i gang så hurtigt som muligt. At få adgang til klasser så 
jeg som et godt sted at starte.  
Så i lyset af halogenlampen ved mit nyerhvervede skrivebord på RUC med 
mine præ-definerede ideer om, hvordan mit projekt skulle forme sig, lavede 
jeg en plan for indsamling af empiri i det treårige ph.d.-forløb, der så sådan 
ud: 
 

• 7. klasse: interview med alle elever i begge klasser + to lærere 
• 8. klasse: interview med tre - fem udvalgte elever i begge klasser 
• 9. klasse: interview med fem udvalgte elever i begge klasser 
• Løbende observation henover de perioder jeg er i klasserne i forbin-

delse med interview 

Rekruttering af skoler 
Efter at have indhentet tilladelse fra datatilsynet (Bilag 8) var næste step søgen 
efter klasser. Her var et kriterium for udvælgelsen, at det skulle være klasser, 
som skoleleder og lærere mente fungerede ’almindeligt’. Dog måtte der gerne 
være både faglige og sociale udfordringer i klasserne, men da min ambition er 
at se på ’almindelige’ danske skoleelever, var der ikke særlige krav (Nake 
2012:39).  
 
Jeg har i forbindelse med arbejdet som forskningsassistent på projekt eX-bus 
på DPU skullet rekruttere en del skoler og havde erfaring med, at det kunne 
tage lang tid. Derfor så jeg det som nødvendigt at komme i gang så hurtigt 
som muligt efter min start på RUC. Da en bekendt hørte om mit projekt, fo-
reslog hun mig, at jeg kunne forsøge at kontakte hendes barns skole. På sko-
len havde de netop gennemgået en undersøgelse, der viste, at elevernes læse-
færdigheder faldt drastisk omkring 7. klasse. Min bekendte mente i den for-
bindelse, at det kunne være relevant for skolen at deltage i mit projekt, der 
også handler om motivation for læring. Jeg sendte en beskrivelse af mit pro-
jekt (Bilag 6) til skoleleder og bestyrelse og tre dage senere modtog jeg et po-
sitivt svar om, at de gerne ville være med i projektet:  
 
”Kære Ditte Dalum Christoffersen 
Tak for det tilsendte materiale. 
Jeg orienterede i går vores skolebestyrelse om projektet, og der blev nikket ja. 
Det betyder, at du kan arbejde videre med projektet med en 7. klasse på (Cityskolen). For 
mig at se er det næste skridt, at jeg får et brev til forældrene og lærerne i den pågældende 
klasse”. 
 
Efter få dage modtog jeg en mail om at et brev var på vej ud til forældrene, 
(Bilag 7), og at jeg kunne kontakte den konkrete lærer i klassen.  
Skole nummer to blev rekrutteret samtidig og lige så hurtigt. 
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En bekendt fortalte, om en lærer hun kendte på en anden skole i en anden by, 
som evt. kunne formidle en kontakt til skolelederen der. Jeg kontaktede den 
konkrete lærer, først pr. mail og få dage efter pr. telefon. Denne lærer lød be-
gejstret og ville gerne have tilsendt materiale, hun kunne give videre til skole-
ledelse. Efter fire dage lå der følgende besked i min mail-indbakke:  
 
”Hej Ditte  
Projektet er godtaget af ledelsen! :) 
Jeg går videre med det til kollegerne i udskolingen. 
Du hører fra mig”. 
 
Således havde jeg efter fire dages rekrutteringsproces, og kun et par uger efter 
at jeg selv var startet på RUC, fået aftaler med både Cityskolen og Byskolen. 
Da begge skoler levede op til mine kriterier, at de skulle være ’almindelige 
klasser’, indstillede jeg søgningen og sagde ja tak til de to skoler.  
 
Refleksion over rekruttering 
Jeg var på grund af mine tidligere erfaringer med rekruttering noget overra-
sket over, hvor hurtigt det var gået. Jeg tænker, at den lette adgang ind i sko-
lerne måske skyldes projektets tilsyneladende ufarlige ambition om at se efter 
elevtrivsel og læring i elevperspektiv med elevernes motivation for øje. Bl.a. 
skrev jeg i brevet:  
 
“Projektet er på jagt efter elevernes egne refleksioner og tanker om deres skoleliv. Hvad fin-
der de meningsfuldt? Hvad motiverer dem? Og hvad mener de er væsentligt i forhold til de-
res egne læreprocesser?” 
 
Heri kan der ligge en bred interesse for emnet, som mange voksne gerne vil 
vide mere om netop pga. de problemstillinger, skolen som institution står 
over for (jævnfør indledning til denne afhandling).  
De to skoler har således ikke været i konkurrence med andre, da begge var 
velegnede som empirisk grundlag, og da begge skoler gav udtryk for, at de var 
glade for at være blevet ’valgt ud’. 
Det har siden vist sig, at stort set hver gang jeg fortalte om projektet inden 
for skoleverdenen, har både fagfolk og forældre vist stor interesse, og ønsket 
om, at jeg skulle komme ud på netop deres skole, har været overstrømmende.  
At indfaldsvinklen på meningsfuldt skoleliv går direkte til eleverne kan måske 
have haft indflydelse for rekrutteringsprocessen.  
Først skal ledelsen, dernæst lærerene give tilladelse, herefter forældre og først 
til sidst bliver børnene inddraget i processen.  
Hvis jeg havde valgt at tviste problematikken i brevet (Bilag 6) med et mere 
skole-kritisk blik, for eksempel hvis jeg ville have set på lærernes evne til at 
motivere eller betydningen af skolens retningsliner for det psykiske arbejds-
miljø for eleverne, er det ikke sikkert at adgangen til felten var forløbet lige så 
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let. Havde jeg valgt at se på forældres evne og vilje til at deltage i og bakke op 
om deres børns skoleliv, er det ikke sikkert, at så mange forældre havde været 
så interesserede. Så mit gæt er, at det at se på eleverne selv er noget ganske 
andet end at se på de voksne. Elevernes læring og motivation kan ses som et 
fælles anliggende, og som værende i alles interesse.  

Første etiske dilemma – solidaritetsdilemma 
I rekrutteringsprocessen dukkede et etisk dilemma op.  
Det var mig magtpåliggende ikke at skræmme nogen af informanterne eller 
aktørerne væk, men i stedet forsøge at vække nysgerrighed for at få adgang. 
Samtidig var jeg klar over, at selvom jeg primært ville se på elevliv, var jeg og-
så nødt til at se på lærer-praksisser. Dette kunne muligvis medføre et kritisk 
blik på lærerpraksis.  
På grund af de mange kampe, der kæmpes i og om skolen, kan lærerne være 
nemme at komme til at ’hænge ud’, både fra politisk side og fra elevernes. 
Ved at se på skolen fra elevperspektiver kan jeg risikere at puste til den politi-
ske ild, og lærerne kan herved havne i en mere sårbar position end eleverne 
(Ringer 2013:141). Når min ambition primært var at se på elev-liv forestillede 
jeg mig, at der gennem elev-perspektiver ville kunne opstå kritik af de enkelte 
lærere i de enkelte klasser - og det gjorde der. 
Søndergaard og Staunæs (Staunæs & Søndergaard 2005:60) beskriver, hvor-
dan det at forske i et felt bestående af en særlig gruppe mennesker har helt 
særlige betydninger i forhold til den hierarkiske positionering af forskeren i 
forhold til informanterne. Det er ikke lige meget for forskningen og adgangen 
til et felt, hvem der er genstand for projektet, og hvorledes forskeren og 
forskningsprojektet modtages og bliver set på af dem, der befinder sig i fel-
ten. At forske ’nedad’ kan metaforisk beskrives, som når man forsker blandt 
de samfundsmæssige små, afmægtige, hjælpeløse, marginaliserede og svage - 
og heriblandt befinder sig altså også skolebørn (Staunæs & Søndergaard 
2005:60).  
Jeg ønskede fra starten at have en klar forskningsetisk tilgang, hvor jeg ikke 
favoriserede særlige grupper eller kategorier.  
Så selvom eleverne ofte talte om, hvor ’nederen’ bestemte lærere var, hvor 
kedelig undervisningen var, og selvom jeg primært søger elevperspektivet 
gennem en etisk lytten og spørgen, måtte jeg huske på at forstå alle subjekti-
veringspraksisser, som skabt gennem de relevante materielt-diskursivt prak-
sisser og dette gælder derfor både lærere og elever. 
Dette kan betyde, at det bliver tydeligt, at læreren på en gang er monumenta-
le/ophøjede, når de befinder sig på deres domæne og samtidig er meget sår-
bare, når andre begynder at blande sig eller kigge på dem og deres praksis. Og 
som Anja Hvidtfeldt Stanek beskriver ”hvordan børns og voksnes perspektiver på 
handlinger gensidigt kan få den anden part til at fremstå uforståelig” (Stanek 2011:254). 
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Jeg havde tidligere talt i telefon med den ene klasselærer, Anita, på cityskolen, 
hvor jeg bl.a. havde fortalt hende, at det primært var eleverne, der skulle ob-
serveres og tales med. På et møde med begge klasselærere kom Henrik, den 
anden klasselærer, med en (måske) skeptisk/nervøs/uafklaret/nysgerrigt be-
mærkning, om at han ville vide, hvad det var, jeg så efter, før han ville sige 
endeligt ja til at være med i projektet. Hertil forklarede Anita ham, at han 
kunne tage det roligt, for det var ikke dem som lærere, jeg skulle kigge på, det 
var ’kun’ eleverne. Jeg blev her opmærksom på det store etiske ansvar, som 
jeg i den forbindelse havde for alle de implicerede aktørgrupper, da jeg fore-
stiller mig, at jeg hverken kan eller vil undgå at kigge på lærerpraksisser over-
hovedet i projektet.  
Ph.d.-studerende Agnes Ringer beskriver en lignende problematik i hendes 
adgang til felten i psykiatrien, hvor en sygeplejerske bliver nervøs for Ringers 
deltagelse i et møde, og sygeplejersken bliver usikker på, om hun svarer rigtigt 
på de emner, de taler om her, da der er en ’forsker’ tilstede, som hun siger 
(Ringer 2013: 5).  
Men at spørge eleverne selv om deres skoleliv, set fra lærerforståelser, virker 
tilsyneladende både indlysende, ufarligt og samtidig ret eksotisk som uopdyr-
ket land. Samtidig virker det som en kærkommen gave, hvis jeg ville kunne 
sige eller skrive noget, der ville kunne hjælpe lærerne fremadrettet i deres 
praksis med eleverne.  
Den store interesse og folks ønske om deltagelse kunne netop tyde på, at pro-
jektet som førnævnt ramte ned i en længsel hos især fagfolk og forældre om 
at kunne gøre noget effektivt for elevtrivsel og positive læreprocesser.  
Så selvom jeg antog, at lærerne ville være en stor del af elevernes skoledag og 
ville have stor betydning for deres liv her, kunne jeg ikke vide på forhånd, 
hvor meget eller hvordan de ville fylde. Det måtte jeg lade empirien vise. 
Derfor aftalte jeg med mig selv, at jeg var nødt til at være solidarisk over for 
alle grupper, selvom mit perspektiv primært er set fra eleverne. Jeg ønskede, 
at alle skulle have tillid til mig, og jeg ønskede, at jeg ville være i stand til at 
leve op til den tillid.  
På den måde mente jeg, at jeg havde et godt fundament for at gøre min entre 
i felten, og gennem dette ønske kunne det blive muligt at etablere og vedlige-
holde en fortrolig og god kontakt til både elever og lærere. Som sagt vil ele-
verne i børneforskning ofte blive set som en særlig udsat og følsom gruppe, 
men i min undersøgelse vil lærerne være mindst lige så udsatte. I forskning 
med særligt udsatte grupper er der ofte særlige etiske retningslinjer og forsig-
tighedsregler som må repeteres, for, hvordan man må forske blandt dem. For 
eksempel skal man indhente forældre-tilladelse, når man skal forske blandt 
børn. 
Det bliver derfor vigtigt at spørge om to ting, hvem er den udsatte gruppe 
egentlig, og hvem kan blive udsat i den her undersøgelse? (Ringer 2013:141).  
Min ambition er ikke at udsætte nogen men at give vinkler på skoleliv.  
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Dette dilemma har betydet, at jeg også løbende har givet lærerne stemmer, 
langt mere end jeg oprindeligt havde forestillet mig. Dette har været nødven-
digt for at komme dette dilemma i møde, således at de ikke blot er genstand 
for elevernes holdninger, men så at sige også bliver hørt, da det er også vigtigt 
at høre, hvorledes deres betingelser og syn på skolelivet er, da de er en del af 
samme proces og praksis som eleverne. 
 

Overvejelser over genereringsstrategi - Hvad gjorde jeg så? 

Både interview og observationer 
Efter at have fået adgang, skulle genereringen af empiri tilrettelægges. For at 
jeg kunne nærme mig elevernes og lærerenes individuelle forståelser af skole-
liv, fandt jeg det oplagt med individuelle interview. Derudover så jeg det som 
fordelagtigt at kigge på konkrete handlinger i skolen gennem deltagende ob-
servation. Dette var for at få et mere mættet materiale i forhold til mit me-
tateoretiske perspektiv, hvor sprog må ses sammen med materialitet, handlin-
ger, i tid og rum. Og således både når de taler om deres skoleliv, og når de 
handler i og med det.  

Om-tænkning – om-planlægning 
Jeg ønskede fra starten at have to klasser med i min undersøgelse. I første 
omgang regnede jeg med, at jeg ville kunne inddrage begge klasser lige meget 
i min undersøgelse ud fra mit første forsøg på et forskningsdesign. Men efter 
at være påbegyndt feltarbejdet gik det op for mig, at jeg ville få alt for meget 
empiri i forhold til, hvad jeg kunne nå at transskribere, behandle og analysere. 
Det gik op for mig, at mine interview var så mættede med information, at 
hvis jeg skulle i dybden med noget, ville det være nok hovedsageligt at bruge 
en af klasserne. Så jeg har fulgt begge klasser, udførte interview med alle ele-
ver og deres klasselærere og udførte observationer i begge klasser, men pri-
mært anvendt materiale fra en. Af anonymiserings hensyn, er nogle elever 
skabt som hybrider, hvorved jeg (tro mod materialet) har sløret deres identi-
tet. 

Deltagende observationer 
Det er ved deltagerobservationer muligt at studere situeret praksis (Warming 
2005:164 i Jærvinen & Mik-Mayer) og forstå ’ikke verbal’ kommunikation 
bedre (Dewalt & Dewalt 2002:9).  
Dette vil bibringe analysearbejdet flere dimensioner, idet der både bliver set 
på sprog gennem fortællinger (interview) samt handlinger i social praksis (ob-
servationer). Samtidig giver det mulighed for at spørge mere uddybende i in-
terview-situationer og se om det, der siges og gøres ser ud til at hænge sam-
men.  
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Tidsmæssige betingelser  
I kraft af struktur og form for projektet var jeg også afhængig af, hvor lidt og 
hvor meget jeg kunne deltage i klasserne (Staunæs 2004:77). Jeg skulle samti-
dig med empiri-indsamling i skolen også vejlede studerende på universitetet 
samt gå til møder der, deltage i ph.d.-kurser osv.. Dette bevirkede, at jeg ikke 
kunne deltage hver dag i en længere periode. Under interviewene gik jeg ind i 
et andet rum end klasseværelset med eleverne, når jeg var på skolen, fordi bå-
de interview og observationer skete i den samme periode.  
Samtidig med at jeg forestiller mig, at det har givet mig nogle begrænsninger, 
at jeg ikke har været i klassen kontinuerligt over længere tid, har jeg en ople-
velse af at have fået et grundigt og fyldigt kig ind i klassernes hverdagsliv. Jeg 
oplevede, at jeg på trods af min ustabile tilstedeværelse blev accepteret af ele-
verne og fik et rigt og mættet empirisk materiale. 

Forskerposition som forsker-apparatus 
 
“According to these tempting views, no insider's perspective is privileged, because all draw-
ings of inside-outside boundaries in knowledge are theorized as power moves, not moves to-
ward truth” (Haraway 1988:576). 
 
Da man som forsker ikke kommer fra ’no-where’ (Warming 2005:146) vil for-
skerens subjektposition have indflydelse på, hvordan analysearbejdet kan til-
rettelægges, og hvad der overhovedet bliver muligt at få øje på i sammenhæng 
med den teoretiske ramme (Warming 2005:146, Søndergaard 2006:53, Søn-
dergaard 2005:234). Man kan, som Søndergaard skriver ”ikke bare vælge frit fra 
øverste hylde når man vælger forskningsmetoder” (Søndergaard 2006:52) og derved ej 
heller positioner blandt informanter, som må ses som en del af metoden.  
 
Min forskerposition er især inspireret af Catrine Hasse12, Karen Barad og 
Donna Haraway13 og bliver set som et forsker-apparatus, som en slags intra-

                                                      
12 Hasse trækker selv på Barad i sin definition af forskerposition.  
13 Barad er inspireret af Haraway i sine tekster, men Haraway anvender ikke appara-
tusbegrebet direkte, men forklarer samme fænomen gennem beskrivelser af hvordan 
fotografiapparater som optik og maskine skaber koblingen mellem subjekt, omgivel-
ser og apparat (Haraway 1988:583). Maskine anvendes nærmest synonymt med appa-
ratus hos Deleuze (Deleuze & Guattari 2005), blandt andet taler han om kapitalistisk 
maskine, krigsmaskine, kærlighedsmaskine, eller en bog som en lille maskine, skabt 
gennem citater af andre maskiner (bøger) (Deleuze & Guattari 2005:5). Maskiner kan 
således forstås som sociale samlinger sammenhængende med andre maskisner (Hick-
ey-Moody & Malins 2007:14) ”Everywhere it is machines - real ones, not figurative ones: ma-
chines driving other machines, machines being driven by other machines, with all the necessary cou-
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aktiv observations-optik. Gennem denne tilgang ses forskeren, som en del af 
det, hun/han selv undersøger (Hasse 2011:111). 
 
”Hvis vi […] antager, at forbindelser er situerede i relation mellem kroppen, de sociale in-
teraktioner og de fysiske omgivelser, kan vi gå skridtet videre og argumentere for, at forske-
res kropslige positioner er af afgørende betydning […]” (Hasse 2011:111). 
 
Fortid, fremtid og nutid 
Forskeren har både en fortid, en fremtid og en nutid i forhold til feltet, hvor 
igennem mening med projektet skabes.  
Den viden, de (for)forståelser samt den forskningsinteresse, der findes hos 
forskeren på forhånd kommer fra forskerens tidligere erfaringer og tanker, og 
de vil få betydning for, både hvad der blive relevant at se efter, hvordan der 
kan ses, samt hvad der bliver muligt at få øje på, og igen for hvad der så vide-
re kan ske. Fremtiden hænger sammen med forskerens kundskabsambitioner 
og efterstræbelser, altså hvor forskeren gerne vil hen med sin forskning, hvad 
er det for et bidrag, man ønsker at komme med. Hvem er det man ønsker 
skal få glæde af sine resultater. Hvilket længsler driver forskeren. 
I feltarbejdet i klassen er mit forsker-apparatus fokuseret og indstillet mod 
netop de skæringspunkter, der har med sociale processer at gøre. Latter, blik-
ke, slåskampe i sofaen, en alene-hed i et hjørne - subtile og direkte in- og eks-
klusioner, kedsomhed, rastløshed og elever der rækker hånden op og ned bli-
ver gennem netop de skæringer til særlige fænomener, som jeg i kraft af min 
forskningsinteresse får øje på i nutid. De bevægelser, lyde og opmærksomhe-
der, jeg iagttager særskilt, ses med et særligt mål for øje (Højgaard & Sønder-
gaard 2011:321, Barad 2007:136).  

Apparatusets teoretiske og personlige betydning  
Både Deleuze og Barad udvider begrebet om ’den anden’ til både at omfatte 
humane og ikke humane agenter, som bliver til i intra-aktioner (som Barad 
kalder det) i mødet med andet (Davies et.al. 2013:7 Barad 2007, Barad 2003, 
Deleuze 1980, Søndergaard 2008, Roffe 2007:41).  
Hvis vi et øjeblik skaber en destabilisering (Søndergaard 2000b:53), i forhold 
til mit apparatus og forestiller os at kigge med andre ’linser’, sker der noget 
andet. Helt radikalt ville det have været andre ting, jeg fik øje på, hvis jeg 
f.eks. havde været tandlæge. Så havde linsen på mit forsker-apparatus været 
indstillet anderledes. Her havde slik, sukker og madpakker højst sandsynligt 
været fænomener, der ville træde tydeligere frem og lade sig iagttage gennem 
et sådant forsker-apparatur. Men også med en anden psykologisk ’linse’ kun-
ne jeg have fået helt andre fund. Havde jeg haft en neuropsykologisk, fæno-
menologisk, udviklingspsykologisk eller kognitiv tilgang til feltet, ville det og-

                                                                                                                          
plings and connections... we are all handymen: each with his little machines” (Deleuze I Hickey-
Moody & Malins 2007:18). 
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så have haft afgørende betydning for, hvor jeg ville lægge de interessante skæ-
ringer, i forhold til observationer og spørgsmål i en spørgeguide (Haraway 
1988:583). 
Således vil man med en bestemt indstilling på sit apparatus kunne få øje på en 
del af det, man ser efter, mens andet efterlades eller slet ikke viser sig.  

Forsker i felten - Hvad gjorde jeg der? 
At ’hænge ud’ 
I kraft af min valgte forsker-position fandt jeg, at en ’deep-hanging-out’ 
(Staunæs 2004:76) mellem eleverne ville bringe mig tættere på det, jeg gerne 
ville undersøge.  
 
””Deep-hanging-out” er en feltarbejdsmetode hvor man ”hænger ud” i feltet umiddelbart 
uden formål men samtidig indikerer ”deep” […] at man har øje for at det man ser, hører 
og lugter skal bruges til noget”. (Staunæs 2004:76)  
 
Gennem ideen om et forsker-apparatus bliver en fluen-på-væggen position 
(Emerson 1995:3) eller et gudeblik (Haraway 1988:581) fra et no-where en 
umulig opgave.  
Når jeg var i klassen sad jeg altid på en ledig stol mellem eleverne. Jeg spurg-
te, om jeg måtte sidde ved siden af den person, der havde en ledig stol på den 
ene side. Jeg forsøgte så vidt muligt at få pladser længst tilbage i klassen. Dels 
så jeg bedst derfra, og dels fandt jeg det ubehageligt at sidde med ryggen til 
eleverne. Kunne jeg få et kopiark af det, børnene selv sad med, tog jeg det og 
forsøgte at lave opgaver, ellers sad jeg og kiggede med hos min sidemand. 
Måtte man tale sammen i timen, talte jeg med dem, jeg sad ved siden af, om 
opgaverne – eller hvad der ellers blev talt om. Jeg forsøgte på den måde at 
følge det, der skete i klassen, fra en plads der indefra. I frikvartererne satte jeg 
mig op på bordene eller i sofaen sammen med nogle af eleverne. Jeg pillede 
ved min mobiltelefon, viste børnene hvad jeg havde af musik eller (nogle af 
mine) private billeder og kommenterede på deres billeder eller musikvalg på 
smartboardet.  
 
At søge fortrolighed 
Eleverne opdagede hurtigt, at jeg ikke sagde noget videre til lærerne, om hvad 
de lavede i for eksempel frikvarterene, hvilket jeg også gjorde mig umage for 
at gøre dem opmærksom på. Jeg var ikke en, de søgte hele tiden, men jeg op-
levede, at jeg ikke forstyrrede flowet og rytmerne i klassen. Jeg overværede 
ting, som lærerne højst sandsynligt ikke ville kunne overvære. Min tilstedevæ-
relse forhindrede ikke, at eleverne gjorde noget, de ikke måtte for lærerne. Et 
eksempel er en iagttagelse fra klassen, som jeg skrev ned på min mobiltelefon: 
 
I klassen må der ikke komme elever ind fra andre klasser. På trods af dette har især Ma-
rie og Sarah ofte besøg af veninder fra de andre klasser. En af pigerne fra parallelklassen 
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kommer ind i klassen – Hun går hen til Sarah og Marie. Jeg sidder på et bord henne ved 
vinduet og roder lidt ved min telefon.  
Pigen ser mig tilsyneladende først, da hun er helt henne ved Marie og Sarah – hun sender 
sigende blikke og skal til at gå ud igen, men Marie stopper hende – Marie siger til pigen, 
at hun ikke behøver at gå – at Ditte ikke sladrer.  
Nogle af drengene begynder at slås på bordet ved siden af pigerne, Kasper råber ”Hent en 
voksen.” Pigen fra parallelklassen kigger på mig, Gorm ser hendes blik, men siger til hen-
de: ”Hun er ikke sådan en slags voksen”. 

Mindst mulig voksen 
Når det er sagt ved alle, at jeg ikke er et barn (Dewalt & Dewalt 2002:9). Jeg 
forsøgte heller ikke at opføre mig som en af eleverne, men blot at være der på 
deres betingelser. En taktik er at forsøge at efterligne dem, man gerne vil ob-
servere (Gitz-Johansen, Kampmann, Kirkeby 2001:25, Bengtsson 2012). Det-
te er dog ikke nogen let udfordring, når man har med 13-14 årige skoleelever 
at gøre. Ann Phoenix et al. beskriver, hvorledes det kan være problematisk 
som forsker at blive genkendt som voksen. Hun forklarer i henhold til et pro-
jekt, hun er med i, at drengene herfra:  
 
“[…] had (erroneously) expected the researcher to be like a teacher, not listening to them 
properly, but firing questions at them in oral examinations fashion, evaluating their ”per-
formance” and possibly catching them out and so embarrassing them” (Phoenix et al 
“2003). 
 
Jeg ville sikkert overskride både elevernes, mine egne samt lærernes grænser, 
hvis jeg forsøgte at efterligne eleverne i detaljer. Det jeg kunne gøre var at ef-
terligne moderat, tage dele af sproget til mig, klæde mig i tøj der var gangbart 
i klassen, uden at være påfaldende ungdommeligt. Rode med min mobiltele-
fon, sidde med fødderne oppe på bordet i frikvartererne eller foreslå og 
kommentere på musikvalg i frikvartererne. Jeg kunne følge med i de tv-
programmer som eleverne følger med i, så man kan tale med om at: ”Hold da 
op hvor var det vildt, da Sebastian røg ud af Paradise Hotel i går”, eller ”Jeg håber FCK 
vinder kampen på lørdag”. – dog hele tiden med fokus på, hvor grænsen var. 
Jeg oplevede, at min position for mig var let at indtage – det var ikke særligt 
svært at hænge ud med eleverne. Der hvor det blev svært var, når jeg skulle 
have kontakt til de voksne, når min mindst-mulig-voksen position blev brudt, 
og jeg blev til en mere voksen, voksen.  

Andet etiske dilemma ”Gider du skrive en seddel for mig?” 
At opnå en forbindelse til eleverne, der byggede på fortrolighed og tillid, 
kunne også medføre, at de forsøgte at involvere mig i situationer, jeg ikke 
kunne blive en del af. For eksempel i følgende case blev min mindst-mulig-
voksen-position et etisk dilemma for mig.  
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Det har ringet ind til time, og jeg er på vej ind i klassen. Ude på gangen mø-
der jeg Sarah. ”Ditte”, siger hun, mens hun griner.”Gider du ikke gøre mig en tje-
neste?” ”Hvad er det?” spørger jeg, idet jeg stopper op. ”Vil du skrive en seddel om, 
at jeg skal til tandlægen, som om du er min mor?” Jeg bliver helt kold. Det vil jeg jo 
ikke gøre, og samtidig vil jeg ikke miste Sarahs tillid. ”Det tør jeg sgu’ ikke”, si-
ger jeg og mener det. ”Kom nuuu, der sker ikke noget”, siger Sarah lokkende. 
”Nej for faen’…” jeg føler mig trængt op i en krog ”tænk hvis det bliver opdaget, så 
kan jeg blive smidt ud af skolen”, prøver jeg. ”Det gør du ikke, jeg har prøvet det mas-
ser af gange, du skal bare skrive sedlen, så skriver jeg selv min mors navn på”, siger Sa-
rah insisterende. ”Nej, jeg tør altså ikke” siger jeg nervøst. ”Tænk hvis det bliver 
opdaget, at det er mig, der har gjort det”. Sarah kigger skeptisk på mig og begynder 
at forstå, at jeg ikke vil gøre det. ”Men du siger det ikke til nogen, vel?” siger hun 
prøvende. ”Nej for pokker, det kunne jeg aldrig nogen sinde drømme om”, forsøger jeg 
at forsikre hende ”Jeg tør bare ikke, jeg er bange for, at de vil smide mig ud”. Sarah 
går ind i klassen, jeg går efter med en mærkelig fornemmelse af, at jeg har 
brudt Sarahs tillid, og at jeg har udnyttet hende til at få informationer til min 
afhandling, uden at kunne give hende noget tilbage.  

Skeptikere  
Der var da også skeptikere blandt eleverne. Et eksempel på dette var, da Eri-
ka svarede en anden pige fra parallelklassen, da pigen spurgte til, hvem jeg 
var, at: ”Hun er sådan en, der observerer os, som om vi var dyr i Zoologisk have”. For-
skeren opnår ikke ”den samme grad af indskrivning” (Järvinen & Mik-Mayer 
2005:98) i den hverdag, men hun indgår imellem aktører af andre kategorier.  
Når man som forsker anvender deltager-observation er man både observatør 
og deltager på samme tid (Dewalt & Dewalt 2002:18, Emerson 1995:1 Järvi-
nen & Mik-Mayer 2005:105). Dette kan bibringe situationer som denne, hvor 
jeg som voksen også kommer under observation af eleverne. Erika holdt øje 
med mig, hun vidste, at hun blev iagttaget og brød sig i første omgang ikke 
om det. Således bliver det tydeligt, at indskrivning i felten, ikke kan lade sig 
gøre. Samtidig bliver det tydeligt at interesserne er forskellige. Når jeg iagtta-
ger Erika og de andre, er jeg interesseret i at skrive om dem efter at have talt 
med dem og været sammen med dem. Erikas har helt andre ambitioner og 
interesser i forhold til sin deltagelse i skoleliv og synes ikke nødvendigvis om 
min tilstedeværelse.  
 
Grader af deltagelse 
Dewalt og Dewalt beskriver, udfra Spradleys typologi, hvordan man kan 
skelne mellem grader af deltagende observation. Fra forsøget på ren observa-
tion gennem et ”one-way-mirrror” (Dewalt og Dewalt 2002:18, Nake 2012:56) 
til fuldt medlemskab og fuldstændig deltagelse (Dewalt og Dewalt 2002:21).  
Selvom jeg aldrig kan skrive mig ud af det felt, jeg undersøger, og aldrig kan 
blive ’ren observatør’, kunne min position som deltager sagtens skifte grad fra 
det ene øjeblik til det andet. Jeg oplevede blot, at det ikke var mig alene, der 
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afgjorde mine muligheder for deltagelse. Forskellige situationer og omstæn-
digheder gjorde, at jeg hele tiden befandt mig i nye positioner. Ting skete, si-
tuationer opstod, således at jeg gled lidt mellem positioner som mere eller 
mindre legitim deltager, uden selv at have kontrol over deltager-positionens 
præmisser. Så selvom jeg så vidt som muligt forsøgte at undgå at indlade mig 
med lærere i klassen (Gitz-Johansen, Kampmann, Kirkeby 2001:25), kunne 
min position skride, og jeg blev til noget andet, end det jeg have planlagt at 
være.  
F.eks. oplevede jeg, at en lærer i klassen kom hen og ville diskutere mit pro-
jekt med mig i en time. Dette skete, mens jeg sad sammen med tre drenge 
ved et bord og talte med dem om en opgave. Det var svært for mig at afvise 
læreren, da jeg ikke ønskede at fremstå uhøflig eller utilgængelig overfor læ-
rerne, men samtidig syntes jeg ikke, at det var tid og sted for en sådan samta-
le, da jeg sad sammen med drengene. Jeg ville ikke diskutere elever og me-
ningsfuldt skoleliv, mens eleverne hørte på det. 
 Jeg sagde til læreren, at jeg ville gå med hende ned på lærerværelset i frikvar-
teret, men jeg var bange for, at eleverne skulle tro, at jeg ville forråde dem 
nærmest for øjnene af dem. Så det var en ubehagelig situation, hvor min posi-
tion blev trukket i en anden og mere voksen retning, end jeg havde forestillet 
mig/ønsket/foretrukket/planlagt.  
En anden situation opstod ved samme bord, da en lærer skældte grundigt ud 
på én af de tre drenge, der sad ved bordet. Jeg havde en oplevelse af, at lære-
ren talte til ’os’ alle fire. Her følte jeg mig mere som en af eleverne, og lige-
som drengene bukkede jeg også hovedet og så ned i bordet, da jeg fik for-
nemmelsen af, at det også var mig, der fik skæld ud.  

Tredje Etiske dilemmaer – at blande sig i praksis 
Observation fra klassen 
Jeppe er gået hjem for at hente sin computer i frikvarteret. Søren og Kasper 
Jeppe er i gruppe sammen, de skal lave en opgave om demokrati, og er på vej 
ned i computerrummet. Søren og Kasper sætter sig sammen ved en PC, star-
ter på projektet om Gadaffi. Jeppe kommer tilbage. Med sin egen Lap top.  
Søren siger, at Jeppe skal sætte sig i midten med sin bærbare computer. 
Efter kort tid skubber Søren Jeppe væk, og Søren overtager pladsen i midten 
og overtager også Jeppes Lap top. 
Jeppe henvises til pladsen ved siden af Søren, med en pegefinger. 
Kasper og Søren taler sammen. De taler ikke til Jeppe. Jeppe taler ikke med - 
leder efter Libyens flag på Google. Søren arbejder på Jeppes pc. 
Jeppe går ud - kommer ind igen. Kasper og Søren sidder tæt – taler. 
Jeppe er ikke med i samtalen, sidder med større mellemrum mellem sig og 
dem end de to andre, der sidder tæt. 
Jeppe spørger dem: ”Tre minutter, hvad?” Ingen svarer.  
Kasper går væk. Jeppe spørger igen. Søren mumler et eller andet. 
”Hvad vil I ha, så skal jeg finde det”, siger Jeppe.  
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Søren: “Noget vi kan bruge. Rigtige billeder af Gaddafi” 
”Fuck” ,siger Kasper til Jeppe, da han kommer tilbage. 
Jens kommer hen til dem, siger til Søren: “Hey er det din bærbar Søren?”  
Søren: “ham ders”. Søren peger på Jeppe uden at kigge på ham. 
Jens: “må jeg knække den?” 
Søren: “bagefter” 
De griner lidt, Jens går igen. Søren og Kasper taler videre. Jeppe taler med 
mig – mest. Jeg sidder ved siden af Jeppe, men ikke så tæt på. 
Kasper og Søren sidder helt tæt, så deres skuldre rører hinanden.  
Jeg får ondt i maven over det her. Jeppe vil lægge billeder ind på power point, 
de skal bruge til fremlæggelse. Han sidder nu med en af skolens faste compu-
tere. Han må ikke for Kasper. Han spørger hvorfor. ”Fordi du skal vente”, sner-
re Kasper vredt. Kasper og Søren sidder med hver deres hørerbøf i øret, fra 
den samme ledning, og den samme udgang fra Jeppes laptop. Det er noget 
med Obama, de hører. 
Jeppe sukker. Jeg sukker. 
Jeg kan ikke holde ud at sidde der og må gå, væk bare lidt – det bliver for pin-
ligt for Jeppe, at det er så synligt, synes jeg, at jeg hører og ser det hele. Det 
virker så ydmygende. 
Eleverne går op i klassen, det er snart spisefrikvarter. Jeppe er der ikke lige, 
men kommer efter lidt tid ind i klassen. Han har kage med. Susanne siger: 
”Men man må ikke gå udenfor skolen - Ikke engang for at hente kage”. 
Der er ingen kniv, Anders siger: "Hvor lang skal den være?" (Har han en med?) 
Susanne henter en kniv på lærerværelset. 
Kasper siger, at hvis Jeppe stod i en bager, gad ingen købe noget af ham. 
Jeppe deler ud til alle. Kasper får også kage – og han spiser den. 
Spisefrikvarter 
De hører musik i klassen på klassens smart-board. Jeppe vil vælge et nummer 
og vil trykke på tavlen. Søren tager fat i ham, lægger ham ind over et bord, 
Jeppe gør ikke modstand. 
Jeppe prøver igen at trykke på smart-boardet, men Søren gentager overfaldet 
lidt voldsommere end før. Det ser ubehageligt ud. 
Jeppe forsvarer sig stadig ikke. Det ser ikke ud som en af de slåskampe, der er 
for sjov. Det er ikke det samme, andre lyde, ikke muntre. Det har en anden 
karakter, end slåskampene plejer at have i klassen, når drengene slås for sjov. 
Jeppe får ikke sat musik på. 
Tilbage i pc-rummet 
Efter spisefrikvarteret er de tilbage i PC rummet. Drengene skal sætte et bil-
lede ind i deres PP af Gaddafi. 
Jeppe foreslår et billede. ”Det har jeg prøvet din fucking taber”, siger Kasper ud 
mellem tænderne, han lyder vred.  
Kasper og Søren arbejder videre sammen, Jeppe er urolig, han kan ikke se, 
hvad de laver på hans lap top. Han laver ikke noget.  
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Kasper siger til Jeppe, at han skal lave noget derhjemme. Han skal sætte po-
wer præsentationen op, med effekter på. Men han må ikke lave om på noget. 
Kasper siger i en meget vred tone: ”Du laver dét der, og hvis du fucker det up, er du 
færdig”. 
 
Det blev gennem mine interview og mine observationer tydeligt for mig, at 
Jeppe var særligt udsat i klassen. Flere elever fortalte mig åbent, at de ikke 
kunne lide ham, og flere udtrykker, at de syntes, at det var synd for ham, men 
at han var meget mærkelig og irriterende. Dette kunne jeg dog ikke fortælle 
lærerne, på grund af mine forsikringer om anonymitet.  
Efter på sidelinjen at have deltaget i de tre drenges projektarbejde, besluttede 
jeg alligevel at gøre noget. Det, der skete rundt om Jeppe, var ikke i orden, og 
jeg mener, at jeg som menneske har pligt til at gøre opmærksom på det, og at 
de ansvarlige har pligt til at handle. Så… 
En onsdag efter gruppearbejdet var slut, og eleverne var gået, fortalte jeg Jan-
ni, hvad jeg havde iagttaget i gruppen. Janni var klar over, at ”der var noget” 
men ikke ned i detaljen. Hun blev chokeret og sagde, at hun ville gøre noget 
ved det med det samme.  
Efter samtalen med Janni besluttede jeg at bruge spisefrikvarteret sammen 
med begge lærerne den næste dag, hvad jeg ikke havde gjort før. Jeg mente, at 
jeg blev nødt til at følge op på den samtale.  
Lærerene fortalte, at de har indkaldt Jeppes forældre til et møde med skolele-
delsen for at tale om Jeppes situation. De fortæller, at Jeppes forældre ikke vil 
erkende, at han har et problem, og at de er meget uenige om, hvordan han 
skal opdrages.  
Jeg bliver helt kold og fortryder næsten, at jeg har sagt noget. Jeg får en for-
nemmelse af, at det er det her børnene mener med, at når de siger, at ”når de 
voksne blander sig bliver det meget værre”. Jeg kan næsten ikke holde ud, at min 
indblanding skal føre til dette møde og bliver bange for, hvad det kan føre 
med sig. 
Jeg fortæller, at jeg synes, de skal lægge deres fokus på resten af gruppen i 
stedet for at lægge det på Jeppe. Lærerne siger, at det vil de også, men der er 
nogle ting, Jeppe ikke kan. Han er klodset og kan ikke finde ud af at være 
sammen med de andre. Jeg tænker, at Jeppes marginaliserede position i den 
grad bekræftes af lærerne. Hvorfor er det Jeppe, der skal til samtale, hvorfor 
er det ikke Kasper, Marie, Søren og de andre?  
De fortæller videre, at Jeppe har problemer med det faglige, at han er lang-
som til at læse og skrive, og at han staver som en brækket arm, men at han er 
ok i matematik. Jeg svarer, at det jo er et problem ved folkeskolen, at man 
skal kunne alting lige godt, og at jeg mener, at Jeppe ikke har en chance for at 
vise, hvad han kan. At han ’byder ind’, når der er chance for det, men at han 
bliver afvist stort set hver gang, han forsøger at komme igennem. Og gerne 
på meget nedladende og grove måder. 
Pointen her er, at der er noget lærerne ikke har set om Jeppe. Jeppe kontakter 
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de andre hele tiden. Han forsøger gang på gang at komme igennem med fag-
lige input eller kommentarer, men bliver afvist. Det er de andre, der ikke vil 
ham. Lærerne vil gerne hjælpe, men mener også, at Jeppe er anderledes og 
gør det til problemet. Det er noget med en ”DAMP”-lignende diagnose som 
AKT14 -læreren fortæller i samme forbindelse. Hun mener, at klassen skal ha-
ve at vide, at han har denne ’DAMP’-lignende diagnose, at det er derfor han 
er anderledes.  
Men hvorfor er Kasper eller de andre ikke anderledes? 
Jeg er ikke beroliget – tværtimod. Jeg er meget nervøs og fortryder næsten, at 
jeg ikke bare har ladet Jeppe blive i troen på, at det nok kun er for sjov, at de 
andre siger sådan.  
 
Og min forskerposition har i den grad ændret sig. Kan jeg træde ind og ud af 
den på denne måde? Være inde i børnegruppen – tale med lærere – være både 
hos elever og lærere på en gang. Roder jeg mig ud i et aktionsforskningspro-
jekt, når jeg blander mig i praksis? Kan jeg stå med et ben i begge lejre – eller 
hvordan gør jeg det? En ting er sikkert, min ’mindst mulig voksen’- position, 
er for en stund røget, sammen med løftet om ikke at sige noget som helst til 
lærerne. På den måde synes de etiske hensyn at kunne få betydning. I sagen 
om Jeppe, synes jeg at blive viklet ind i en lavine af handlinger, jeg aldrig hav-
de forestillet mig, jeg skulle havne i, med elevsamtaler, forældremøder og 
skærpet opmærksomhed.  
Kofoed og Staunæs beskriver, hvordan det, at ville det gode i en moralsk 
sammenhæng, vil kunne betyde, at man vil ”hjælpe de uskyldige og straffe de 
onde” (Kofoed & Staunæs 2014:1). De mener, at gennem en etisk og reflek-
siv tøven vil der blive muligt at spørge f.eks. om hvorvidt forskeren kan tilla-
de sig at blande sig eller om hun kan tillade sig at lade være? (ibid.:9). Den 
utilslørede lidelse kalder på kravet om handling (ibid.), også fra forskeren. I 
denne sammenhæng måtte jeg efter en tøven som en ”pause hvor hastigheden sæt-
tes ned” (ibid.:16) beslutte, at jeg ville intervenere på trods af, at jeg brød med 
mine egne beslutninger om ikke at blande mig i praksis.  

Systematisk indsamling af empiri 
Jeg var meget forsigtig, når jeg tog feltnoter, og jeg skrev for eksempel aldrig 
på papir, mens jeg var i klassen. Jeg ville ikke påkalde mig særlig opmærk-
somhed eller gøre nogle nervøse for, hvad jeg mon skrev ned. Dette gjaldt 
overfor både elever og lærere. Alle feltets aktører havde en ide om mit formål 
med at være der, at jeg var der for at se på skolebørns skoleliv, og at jeg skulle 
skrive noget om det, men det er ikke det samme som at gøre det, mens man 
er midt i det. De vidste, at jeg kiggede og holdt øje og for mig var det mere 

                                                      
14 Lærer med ansvar for adfærd kontakt og trivsel. 
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end rigeligt. Jeg syntes, det ville forstyrre og ændre betingelserne for appara-
turet for meget, hvis jeg valgte at skrive ned på en blok, mens jeg var i klas-
sen. 
Min telefon var mig til stor hjælp i felten. Med den kunne jeg forholdsvis let 
og ubemærket sidde og tage feltnoter i min elektroniske notebook, i hvert 
fald i frikvartererne, hvor mobiltelefoner var en selvfølge. Ofte skrev jeg også 
feltnoter når jeg kom hjem, med hjælp fra de stikord, jeg havde på min tele-
fon samt min hukommelse.  

Interview 
Med det kvalitative forskningsinterview kan forskeren forsøge at forstå ver-
den ud fra interviewpersonens synspunkter. Med bestemte typer af spørgsmål 
kan forskeren få interviewpersonen til at udfolde mening, der knytter sig til 
deres oplevelser og herigennem forsøge at forstå deres livs-verden forud for 
videnskabelige forklaringer (Kvale & Brinkmann 2009:17). Interviewet er et 
socialt møde (Jærvinen 2005:28) mellem forsker og informanter, hvor forske-
ren vil vide noget om en anden person eller nogle andre personers liv, som 
kan anvendes til analyse af levet liv.  
 
Udarbejdelse af spørgeguider 
Det at spørge til meningsfuldheder, set i forhold til in- og eksklusionsproces-
ser og faglighed, viste sig hurtigt at være noget af en udfordring. Den første 
spørgeguide (Bilag 3) jeg havde udarbejdet viste sig hurtigt ikke at bibringe 
detaljerede oplysninger og den kompleksitet, jeg ønskede at få adgang til. Jeg 
oplevede, at interviewene blev for tynde i forhold til, hvad jeg gerne ville un-
dersøge, samtidig med at eleverne faktisk gjorde sig umage for at svare grun-
digt på spørgsmålene. Blandt andet blev de spurgt om, der var noget, de kun-
ne tænke sig anderledes i deres skoledag, og i så fald hvordan? Det undrede 
mig her, at børnene slet ikke overvejede, at deres skoledag kunne se anderle-
des ud.  
De talte om læring som nødvendigt for deres fremtid, som snævert koblet på 
fagene, og kunne ikke finde på alternative muligheder for undervisning eller 
løsninger på noget af det, de ikke brød sig så meget om.  
Som Poul også svarede direkte på mit spørgsmål om, hvordan det var i hans 
skole: ”Altså jeg har ikke prøvet at gå i særlig mange andre, men jeg tror, det er godt”.  
Så i stedet for de meget åbne spørgsmål, som: ”Hvad kunne være bedre?” lukke-
de jeg dem lidt mere til og spurgte blandt andet i min anden spørgeguide me-
re konkret om for eksempel: ”Hvad må eleverne selv bestemme?” ”Hvad må de ikke 
bestemme?” og ”Hvad er du særlig glad for?” Og ”hvad er du ikke så glad for?” Så 
selvom mine spørgsmål fra starten var tilpasset elever i 7. klasse kunne jeg ik-
ke komme bagom selvfølgeligheder i deres hverdagsliv.  
Min første guide (bilag 3) var blevet til ved skrivebordet inden min entré i fel-
ten, og jeg forestiller mig, at dette har været med til at gøre den mindre kvali-
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ficeret. Jeg vidste ikke nok om de elever, jeg skulle forstå, og mine forvent-
ninger til, ’hvad de kunne svare’, var for høje. 
Jeg havde en klar ide om, hvad jeg ville vide noget om, havde læst en del me-
todelitteratur, udført adskillige interview med børn tidligere, forholdt mig ak-
tivt til metateori, men ingen af mine overvejelser fungerede i praksis i inter-
viewsituationerne.  
Jeg havde forestillet mig, at eleverne ville være langt mere kritiske over for 
deres egne lærerprocesser, end de var. Logisk nok kan jeg efterfølgende tilfø-
je, at eleverne selv sagt er indlejret i de materielt-diskursive praksisser og for-
ståelser, som de er en del af i deres hverdagsliv, og de forholder sig til dem 
gennem netop disse forståelser.  
Det er svært at svare på noget som ’ikke-er’, da der ofte i hverdagsliv synes at 
være selvfølgelige logikker i både sprog og praksis, der er så indlysende, at de 
begrænser nye eller andre måder at tænke og gøre på (Pearce 2007:77). Når 
læring bliver forstået og talt om, som en særlig måde at tilegne sig viden på, er 
det svært at spørge til andre ’endnu-ikke’ måder.  
 
Eleverne er godt klar over, at de lærer andre ting i skolen end faglige færdig-
heder, f.eks. samarbejde og evalueringer – men de kan ikke tale om læring 
som en processuel tilblivelse. Det stemmer ikke overens med deres forståelse 
af læring, som mere går i retning af noget, man kognitivt mestrer: Nu kan jeg 
gange, nu kan jeg de tyske verber osv. Men læring som en egen proces er 
svært at se. ”Problemet er ikke, at vi ikke ved dette, men snarere at vi ikke råder over 
systematiske måder at tale om disse velkendte erfaringer på” (Lave og Wenger 
2003:138). Således taler eleverne fra samme dikotomi om læring og sociale 
processer som noget, der virker hver for sig, ligesom de voksne også ofte gør 
det. Lave og Wenger udtrykker bl.a.:  
 
”I det omfang vores institutioner beskæftiger sig direkte med læring, er de overvejende base-
ret på den antagelse, at læring er en individuel proces, at den har en begyndelse og en slut-
ning, at det er bedst at adskille den fra vores øvrige aktiviteter, og at den er resultatet af 
undervisning. Derfor indretter vi klasseværelser, hvor eleverne – uden at blive distraheret af 
deres deltagelse i verden udenfor – kan rette deres opmærksomhed mod en lærer eller foku-
sere på øvelser” (Lave og Wenger 2003:129). 
 
De ved, at de skal lære at blive gode kammerater – at de skal lære at samar-
bejde, og at de skal lære fagene tysk, dansk, matematik osv. De ser det blot 
ikke som noget, der kan hænge sammen med deres øvrige liv. Da dette gik op 
for mig, måtte jeg derfor tænke spørgeguiden om igen.  
Jeg blev også selv fanget af dualismerne, der figurerer, netop fordi jeg var 
nødt til at spørge igennem dem. Det gjorde det vanskeligt at få greb om, 
hvordan eleverne ser deres egen læring – når jeg ser den situeret, og de ser 
den gennem helt andre hverdagsperspektiver.  
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Så efter at have lavet de første fire interview i den første skole måtte jeg er-
kende, at jeg måtte omformulere flere af mine spørgsmål (Bilag 4).  
 
Kategorier af spørgsmål 
Mine spørgsmål er delt op i kategorierne ”Rummets betydning”, ”Den sociale 
in- og eksklusion”, ”Læreprocesser” og ”Overordnede spørgsmål”. Samtidig 
blev eleverne bedt om undervejs i interviewet at tegne et sociogram, hvor de 
forklarede både, hvor de andre og de selv lå i klassens sociale hierarkiske 
struktur, og dels hvor de lå i forhold til faglighed. Disse sociogrammer lukke-
de op for mere end blot de tegninger, de lavede, for under tegneprocessen 
opstod ganske ofte netop de refleksive tanker hos eleverne, som jeg var inte-
resseret i af få frem. Som for eksempel Gorm der så på sin tegning og sagde: 
”Det er egentligt ret synd”, da han opdagede, hvor langt ude han havde placeret 
Jeppe. Eller da Marie sagde: ”Alle dem i midten er nogle, der larmer”.  
 
Interview i praksis 
Jeg gjorde mig meget umage for at forklare eleverne, inden jeg startede med 
at interviewe hver enkelt, at jeg ikke var en lærer, at jeg ikke sladrede, men at 
jeg var interesseret i deres meninger og synspunkter på deres liv i skolen, 
sammen med de andre elever og med lærerne. Eleverne lyttede hver gang til 
dette, og jeg oplevede, at langt de fleste forstod, hvad jeg mente. Men under-
vejs var der alligevel en del, der gerne ville have bekræftet, at jeg ikke sagde 
det til andre. ”Er du sikker på, at du ikke siger det til nogen?” eller ”Hvad hvis nogen 
hører det her?” var noget flere elever sagde undervejs. Jeg forsikrede dem hver 
gang om, at de kunne være ganske trygge. Jeg gjorde også meget ud af at for-
tælle dem om anonymisering. At jeg ville gøre alt for, at de ikke kunne gen-
kendes, de ville få nye navne alle sammen, også skolen og lærerne, og hvis der 
var nogen, der gjorde noget, der var så specielt, at nogen ville kunne genken-
de dem, ville jeg ikke skrive det, men lave det om til noget andet.  
Disse forsikringer og det, at jeg tog dem alvorligt og interesserede mig for de-
res fortællinger om deres personlige liv, tror jeg, har bidraget til, at mit empi-
riske materiale blev så rigt.  
 
Interview teknik 
At bevare fokus samtidig med at man rives med af historier 
At være nysgerrig og undrende overfor sit forskningsfelts mangesidighed 
”kalder på kompleksitetssensitive typer af tænkning” (Søndergaard 2005a:234) og 
spørgsmål. Så når jeg vil udfordre selvfølgelige forståelser af skoleliv, samt se 
på betingelser for subjektiverings-praksisser i skolen, må mine spørgsmål af-
spejle min tilgang til dette.  
 
”Som interviewer forholder man sig derfor åbent udforskende, ikke fordømmende og ikke 
på forhånd definerende; man appellerer til udfoldelse, til narrativer, til eksempler. Og man 
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er engageret og åbent interesseret i, hvordan den interviewede forstår sig selv og sin verden” 
(Søndergaard 2005a:252). 
  
Men samtidig med at man har en ambitionen om at følge elevernes spor i de-
res fortællinger (ibid:237, Phonix, et.al. 2003:182), må man bevare og styre 
interviewet, således at en rød tråd, her fokus på den valgte problematik, be-
svares. Dette kalder på en helt særlig balancegang, hvor man på en gang lader 
sig føre og rive med af informanternes fortællinger, uden at vide hvor man 
kan havne, samtidig med at man bevarer fokus på det, man vil vide noget om.  
Mine spørgsmål i de interviewguides jeg har lavet såvel til elever og lærere 
(Bilag 5), er som beskrevet, kun vejledende spørgsmål, som jeg ønsker at un-
dersøge nærmere sammen med eleverne. Men jeg har flere gange måtte træk-
ke lidt i andre retninger. Hvis en elev er begyndt at tale meget om sin fritids-
interesse eller en ferie, de har været på, har jeg sagt, at det ville jeg rigtigt ger-
ne tale mere om efter interviewet.  
 
Spørgsmålstyper 
Mine spørgsmål havde således både et overordnet tema, som ”Hvordan er det 
at sidde, der hvor du sidder? eller ”Hvad er en god lærer?”, samtidig med at jeg øn-
skede, at eleven skulle folde meninger, tanker og historier ud. Dette kræver en 
særlig måde at spørge på, da mine nedslagspunkter i interviewet både åbner 
for særlige veje, interviewet kan tage, og lukker for andre.  
Min måde at formulere spørgsmål på er inspireret af systemisk supervisions-
metode (Schilling 2005). Spørgsmålene er konkrete og ofte naive, med afsæt i 
informantens egne fortællinger og forståelser (Shilling 2005:139). 
Det er den interviewede, der beslutter, hvad der er væsentligt at tale om, 
mens intervieweren følger historierne og lader dem folde sig ud gennem re-
fleksive spørgsmål som: ”Hvad tror du han tænker om det?”, eller ”Hvordan kunne 
du forestille dig det ellers kunne være?” og opklarende uddybende spørgsmål, som 
”Hvem var med?”, eller ”Hvad gjorde du så?”  
På den måde forsøger jeg at forbinde mig aktivt til informantens historie. Det 
er væsentligt at påpege, at der med denne teknik er fokus på en anerkendelse 
af det, der bliver sagt gennem en aktiv lytning (ibid.p:139). Dette indebærer, 
at jeg ofte bekræftede udsagn med et ”mmm”, ”Ok” eller gentog de sidste 
ord eleven havde sagt, i en spørgende tone, for at tilkendegive, at jeg havde 
hørt det, og gerne ville høre mere. Dette medførte ofte, at eleven af sig selv 
talte videre. Ved at give plads til både at holde pauser i talestrømmen og give 
tid til at tænke men også at afbryde, gives der mulighed for kreative og reflek-
terende tanker (Staunæs & Søndergaard 2005:54).  
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Fjerde Etiske dilemma – at tale om andre 
Når jeg beder elever om at tale om deres hverdag i skolen, sammen med de 
andre elever og lærerne, er det ikke altid de mest flatterende ord, de har at si-
ge. At jeg forsøger at skabe et rum, hvor alt er tilladt at sige og alt er muligt 
og at tænke, indebærer at jeg må høre på ind i mellem nedsættende og negati-
ve fortællinger om andre. Jeg oplevede således et dilemma i at være nødt til at 
høre og spørge til andre mennesker, der kunne fortælles i en negativt lys, 
samtidig med at jeg oplevede det som en nødvendighed for min forsknings-
ambition, i kraft af mit fokus på både inklusion og eksklusion. Selvom meget 
var tilladt at tænke og føle under interviewet, var der grænser for, hvad jeg 
kunne lægge øre til. Så selvom det var vigtigt for mig ikke at fordømme og 
irettesætte under interviewet har jeg sagt fra over for nogle elever. Hvis der er 
blevet talt nedladende om en elev, har jeg forsøgt at forstyrre eleven med for 
eksempel: ”Hvordan tror, du han har det?”, eller ”Kunne det ikke også være at der var 
noget andet, der gjorde, at hun gjorde sådan?” Således forsøgte jeg at bevare en an-
erkendelse af den elev, jeg talte med, samtidig med at jeg også anerkendte den 
elev, der blev talt om. Sommetider ved at spore samtalen hen i en anden ret-
ning, således at interviewet kunne udføres etiks forsvarligt.  
 
At føle sig mødt 
Jeg oplevede også, at eleverne gav udtryk for, at det var rart at tale med en 
voksen, der lyttede, og som var interesseret i deres forståelser og meninger. 
At blive mødt som elev på sine egne præmisser af en, der synes, at det man 
fortæller er interessant, er tilsyneladende ikke noget, elever ofte oplever. Flere 
elever gav udtryk for, at ”det var rart at få det ud”, og der var flere der gerne 
ville interviewes igen. Som når Søndergaard beskriver, hvordan nogle af hen-
des informanter følte, ”at det var sjældent, de var blevet forstået så godt” (Sønder-
gaard 2006:71). Således oplevede jeg at langt de fleste elever følte sig mødt 
positivt, og de fortalte ofte åbent om deres tanker og oplevelser. Jeg var im-
poneret – og rørt over den tillid, de viste mig. Flere fortalte, at det var hem-
meligheder, de fortalte mig, som de aldrig havde fortalt til enten andre eller 
andre voksne før. Således oplever jeg, at mit materiale er mættet af fortrolige 
og interessante og sommetider smertefulde fortællinger.  
Og som jeg også beskrev i læseguiden, har jeg gjort hvad jeg kunne for at slø-
re alles identitet. Bl.a. ved at give personerne flere navne, flyttet tid og fag, 
køn og evt. letgenkendelige erhverv eller kropstræk, som ville kunne afslører, 
eller give mistanke om hvem de var. Dette er gjort, i en grad der ikke forstyr-
re analyser og pointer. F.eks. er køn kun ændret, hvor køn ikke har særlig be-
tydning for analysen, og kropstræk er ikke ændret fra f.eks. meget lille til me-
get stor, mekanikker vil kunne blive til flymekanikker osv. 
 
Transskribering 
Alle interview fra den ene klasse er transskriberet, nogle har jeg selv trans-
skriberet, men langt de fleste har den lynhurtige og grundige forskningsassi-



 
 

95 

stent Jo Niclasen transskriberet for mig. I selve transskriptionerne er tonefald 
og pauser udeladt, men jeg er undervejs i analysearbejdet gået tilbage til lydfi-
ler for at lytte til netop tonefald, pauser, betoninger, latter osv.  
 
Herfra vil jeg bevæge mig videre over i analysestrategien, hvor jeg ser 
på, hvordan analyserne er blevet til både på et praktisk og et teoretiske 
plan.  
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Kapitel 5 Analysestrategi  

Bearbejdning af empiri gennem 4 niveauer 
Sproget, og hermed også tekster, er altid processuelle konstruktioner af ord 
formet gennem mening og betydning, og teksten kan aldrig fikseres i entydige 
repræsentationer af virkelighed.  
Således kan man se en videnskabelig tekst, som en form for dekonstruktion 
af forskerens empiriske materiale bearbejdet gennem flere lag af sorteringer, 
kodninger og skæringer (Staunæs & Søndergaard 2005, Søndergaard 2006) 
med udgangspunkt i teori. Denne konstruerede tekst kommer til at fungere 
som videnstilbud til generering af nye eller andre forståelser af (i mit tilfælde) 
levet liv, der har været iagttaget, lytte til, set og smagt på og er endevendt på 
flere måder. Teksten bliver, sagt på en anden måde, til et kulturelt studie, der 
er tænkt som illustrationer, forgrund (det der kan læses) for baggrund (empi-
risk arbejde inden og med teksten) gennemarbejdet gennem analytisk-
videnskabeligt arbejde. Teksten skrives, formes og formuleres for at gøre en 
forskel for andre (forskere, politikere, praktikere etc.). Således bliver tekster, 
der læses af andre end forfatteren, til fortolkninger af fortolkninger (Ellis 
1996:23). Empirien gennemgår på den baggrund flere niveauer af bearbejd-
ning fra indsamling til færdig analyse.  
 
1. niveau er selve min deltagelse i felten, det jeg oplever, ser og hører i obser-
vationer og interview. Feltet lader sig iagttage gennem et intra-agerende for-
sker-apparatus (Hasse 2011:14, Barad 2007:140) gennem mit teoretiske, per-
sonlige, fokuserede og analytiske blik og mine empiriske opmærksomhed, der 
bliver skabt i intra-aktion med både forsker-apparatus, relevante metateori, 
problemfelt og problemformulering sammen med stemninger, lyde, lugte osv.  
2. niveau er processen, hvor empiri tekstliggøres. Noter på telefonen i klas-
sen, små papirlapper - somme tider under bordet i klassen, på toilettet i pau-
sen og somme tider hjemme efter endt besøg. Lige så vel ser interviewtrans-
skriptioner ikke altid lige sammenhængende ud på skrift. På dette niveau sker 
en transformationen fra handling i praksis mellem mennesker til tekst. Det er 
de beskrivelser og noter, der skal gøres til genstand for analyser. 
3. niveau bliver sortering, kodning og udvælges af temaer gennem konkrete 
analysespørgsmål, der har afsæt i problemformulering ved at lede efter temaer 
og interessante svar i forhold til problemfeltet i empirien.  
Dette er gjort på to niveauer. Dels ved en ’grov’ læsning af alle interview, 
hvor der ses efter hvad der tales om, som væsentligt og hvem der taler og 
hvordan der tales. Derefter gennem en finere kodning med hjælp fra især 
’søg’ knappen på min computer. Her ledes efter ord der siger noget om det 
valgte tema stadig på tværs af alle interview. F.eks. i forhold til temaet om 
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kedsomhed blev der søgt på ordet som ’ked’, i jagten på oplevelser om ked-
somhed. Herefter blev beskrivelser og citater sorteret fra til analysearbejdet.  
På 4. niveau skal empirien bearbejdes og skrives ind i analyserne, så den gen-
nem arbejdsspørgsmål giver mening i den konkrete sammenhæng. Empirien 
skal på dette niveau gennemskrives og gøres forståelig for andre, så det ikke 
længere ’kun’ er stikord fra telefonen eller forstyrrende mellem-sætninger, 
som der ofte er i interview som øhh’er, mmmmm’er, gentagelser osv..  
I analyserne vil man kunne se, at hvor der er fjernet noget, er der sat en […] 
ind for at illustrere, hvor der har været mellemsætninger, gentagelser eller an-
det, der ikke var relevant for citatiet. […] er ikke sat, hvis der blot er fjernet et 
øhh. Dette gøres for at skabe bedst mulig læsevenlighed og sammenhæng i 
teksten.  

Mellem problemformulering og analyse 
Jeg vil her starte med at nævne tre analytiske greb, der bevæger sig gennem 
afhandlingen som en råd tråd mellem problemformulering og analysearbejde.  
Det første er forståelser af ’det sociale’ og ’det faglige’ som intra-agerende 
processer. Intra-agerende processer og kræfter er analysernes andet gennem-
gående greb. Disse processer og kræfter skaber materielt-diskursive praksis-
ser. Det materielt-diskursive er analysernes tredje gennemgående greb. Disse 
praksisser løber side om side som to parallelle spor gennem forståelser af sko-
le, og de er ofte genstand for forskellige undersøgelser og debatter, men de er 
næsten altid hver for sig, som noget der kan skilles helt ad.  
Jeg vil forsøge at bringe disse to spor sammen, ikke ved at smelte dem sam-
men, men ved at se på dem som nogle, der griber ind i og former hinanden 
gennem intra-aktion. De handlinger, eleverne foretager sig i skolen, de forstå-
elser de har af deres liv og gøren her, samt måden de relaterer sig til hinanden 
og skolen som fænomen på, bevæger sig som krydsende linjer frem og tilbage 
mellem de to spor. (se fig. 2) 
 

 
Figur 2 - Subjektiveringspræmisser for deltagelse i skoleliv 
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(Alle pile tager udgangspunkt i og krydser subjektet for at illustrere, at subjek-
tivering i høj grad skabes som både faglige og sociale processer, der krydser 
og griber ind i hinanden).  
 
For at forstå noget om, hvorledes eleven kan gøre sig gældende i de faglige 
processer må man følge den mørkeblå linje og gå gennem elevens relaterings-
praksisser i elevfællesskaberne/det sociale hvis man vil sige noget om, hvor-
dan eleven møder skolen, og skolen møder eleven. 
For at kunne forstå hvorledes eleven kan gøre sig gældende, i relateringsprak-
sisser i elevfælleskaber/det sociale i klassen, må man gå via den lyseblå pil 
gennem de faglige processer og aktiviteter. 
Sagt på en anden måde så er en central forståelse af skoleliv, at elevernes rela-
teringspraksisser/sociale in- og eksklusionsprocesser forbinder og skaber ad-
gang til faglig udvikling og læring, samtidig med at struktureringen af lærings-
kulturen og det faglige skaber præmisser for deltagelse i elevernes sociale rela-
teringspraksisser. Denne figur er således et gennemgående analytisk greb i alle 
tre analyser.  

Niveauer af spørgsmål 
Som tidligere beskrevet lyder min problemformulering: 
 
Hvordan møder de faglige og sociale aktiviteter og engagementer hin-
anden i en konkret 7. klasse, og hvilken betydning får disse møder for 
elevernes muligheder for at forbinde sig  til disse aktiviteter og hinan-
den? 
 
For at kunne svare på problemformuleringen har jeg med inspiration fra Dor-
te Marie Søndergaards bog, ’Tegnet på kroppen’, tænkt mine spørgsmål ind i 
en ramme, der deler spørgsmålene op i (4) forskellige niveauer (Søndergaard 
2006:74-83). Søndergaard har i sin tekst en grundig beskrivelse af, hvordan 
man kan stille spørgsmål til sit empiriske materiale på forskellige måder, alt 
efter hvor langt ned i analysen man kommer (ibid:77). 
Første niveau er udarbejdelsen af problemformuleringen. Her ligger en over-
ordnet undren samt kundskabsambition, der favner selve ideen med projek-
tet. Men problemformuleringen er ikke nok. Den vil sjældent være tilstrække-
lig konkret til, at man kan svare på den i en bid. Og den er ikke teoretisk fun-
deret. Så efter problemformuleringen følger teoretisk informerede 
analysespørgsmål, der udarbejdes på baggrund af problemformuleringen med 
udgangspunkt i valgt metateori. Disse analysespørgsmål er således andet ni-
veau. De må ses som sammenhængende med både de analytiske perspektiver 
der er ’redt op til’ i det metateoretiske grundlag, og den empiri der frem-
kommer med disse metateoretiske perspektiver (ibid:77).  
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Analyserne bevæger sig henover tre niveau: 
 

• Et overordnet samfundsperspektiv på skolen - det skolen som insti-
tution tilbyder, måden hvorpå dette kommer til udtryk, og det den 
forventer af eleverne, særligt gennem lærer-repræsentationer. 

• Et klasseniveau hvor skolen kommer til udtryk gennem de elever, der 
befolker den.  

• Et subjekt-niveau der vedrører, hvordan enkelte elever kan blive til 
som skolesubjekter i kraft af de aktuelle relateringspraksisser og læ-
ringskulturer. 

 
Analysespørgsmål er genereret, således at de kan behandles mere eller mindre 
på alle niveauer. Der vil i de forskellige analyser blive vægtet forskelligt i for-
hold til disse tre niveauer.  
Med udgangspunkt i figuren (figur 2), der som sagt fungerer som et overord-
nede analytisk greb i forlængelse af problemformulering og metateori, bliver 
den grundlag for 3 overordnede analysespørgsmål og kan følges på alle tre af 
de ovenstående niveauer. Sammen med et metateoretisk blik for intra-aktive 
kræfter og elevsubjektivering i centrum synes følgende tre lidt overordnede 
analysespørgsmål at blive relevante:  
 

• Hvor og hvordan mødes de faglige og de sociale processer, og hvad 
sker der i dette møde?  

• Hvilke forskellige intra-agerende kræfter synes at være aktive i for-
hold til disse faglige og sociale processer? 

• Hvilke temaer dukker op i spændingsfeltet mellem disse kræfter? 
 

Gennem inspiration fra mit feltarbejde og gennem gen-læsninger af empirien 
ledes efter temaer og særlige interessante svar og problematikker med rele-
vans for disse spørgsmål.  
Jeg vil her kort beskrive dette arbejde. Noget af det første jeg fik øje på ved 
gennemlæsninger med disse spørgsmål var, at der i selve skolestrukturen sy-
nes at være helt centrale, selvfølgelige og gennerelle betingelser for, hvad der 
overhovedet var muligt at gøre og tænke her. Derfor følger afhandlingens 
første analyse en logik om skolen som en kulturel indlysende rammesætning, 
både historisk og aktuelt, der blander sig i konkret elev-subjektivering. Gen-
nem de intra-agerende kræfter jeg kunne identificere som særligt betydnings-
fulde.  
Det næste var, at især kedsomhed blev et tema, der kaldte på særskilt op-
mærksomhed, idet fænomenet dukkede op i næsten alle interview i forbindel-
se med både faglige og sociale processer. Sætninger som ”Det gør alle” om 
kedsomhed i timerne, eller ”Det er kedeligt det meste”, eller ”Så laver jeg bare noget 
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andet” synes at lyse op i mine læsninger. Så betydningen af kedsomhed synes 
at være kraftfuld i en forståelse af faglige og sociale processer, som processer 
og kræfter der griber aktivt ind i hinanden. Derfor og sådan blev kedsomhed 
et centralt valg til genstand for analyse.  
I forlængelse heraf synes også social eksklusionsangst at lure med samme 
kraft som kedsomhed. Social eksklusionsangst synes også at hænge sammen 
med både skolens rammer og med kedsomhed, og i forhold til hvordan ele-
vene fik mulighed for at forbinde sig til faglige processer. ”Man skal passe på, 
hvad man gør” var noget flere elever gjorde opmærksom på eller: ”Det dur jo ik-
ke, hvis mig og Sarah er venner med Mikkel”, som Marie siger. Derfor blev social 
eksklusionsangst i relation til faglighed afhandlingens tredje analysetema.15 De 
valgte temaer er således: Skolen som overodnet ramme, kedsomhed og social 
eksklusionsangst. 
Da temaerne var valgt, gik jeg et skridt nærmere det konkrete analysearbejde 
ved at formulere mere konkrete undersøgelsesspørgsmål, der kunne arbejde 
sig længere ind i de konkrete analyser. Undersøgelsesspørgsmål er de spørgs-
mål, der går tættere på temaer i empirien og er skabt på bagrund af de udtræk, 
der er gjort igennem de første læsninger gennem analysespørgsmål. Undersø-
gelsesspørgsmål anvendes til at arbejde empirien igennem, stykke for stykke 
for at finde og udtrække citater og observationer der relaterer sig til disse 
spørgsmål og de konkrete temaer, og genere pointer i forhold til dynamikker 
og mønstre i empirien.  
 

• Hvordan viser og materialiseres ’temaet’/fænomenet sig væsentligt i 
empirien? 

• Hvilke betydning har det for forbindelse til faglige og sociale proces-
ser og praksisser? 

• Hvilke betydning har det for subjektet? 
• Hvilke intra-agerende kræfter synes at træde frem i forbindelse med 

fænomenet? 
 
Disse spørgsmål er anvendt som baggrund for at generere konkrete arbejds-
spørgsmål, som er det 4. niveau af spørgsmål. Disse arbejdsspørgsmål tilpas-
ses på baggrund af undersøgelsesspørgsmålene i hver enkelt analyses tema og 
problematik og vil fremgå i starten af hver analyse.  
Arbejdsspørgsmålene i de konkrete analyser fungerer på flere måder. Somme 
tider på tværs af materialet og derved alle interview. På denne måde kan der 
på tværs ledes efter fælles under-tematikker, materiel-diskursiv ’betydning’ af 
sociale kategorier, typer af længsler, kræfter, modstand osv.. Altså det alle, 
mange, få eller ingen siger om noget bestemt.  

                                                      
15 Jeg må for god ordens skyld nævne at flere temaer blev fundet, men at disse temaer 
var dem, der vækkede størst nysgerrighed, og empirien synes at være mættet i forhold 
til disse temaer.  
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Læsninger kan også gå på langs af hver enkelt. Dette gøres for at få fortætte-
de fortællinger om enkelte subjekters meningskondensering, tanker og forkla-
ringer på deres hverdagsliv. Hvordan giver en evt. længsel sig til kende hos en 
elev – og hos en anden? Hvordan tager subjekter positioner eller social kate-
gorier op og forhandler (Søndergaard 2006: 80). Hvilke konsekvenser har det 
for Mikkel, at de andre keder sig? Hvad betyder det for Jeppe, at han dømmes 
’irriterende’ osv. Her kan man se, hvordan det, man har ledt efter på tværs af 
kategorier, kræfter, længsler mv., får betydning på langs for de enkelte subjek-
ter. Disse analyser repræsenteres gennem særligt udvalgte elevsubjekter, der 
kommer til at virke som illustrationsfigurer, som ’en af slagsen’ (Pearce 
2007:70), f.eks. i analysen om kedsomhed vises fire meget forskellige måder at 
kede sig på. Og i analysen om social eksklusionsangst ses to forskellige måder 
at gå til faglighed på i relation til popularitet, marginalisering og angst for at 
blive dømt ude.  
 
Den sidste måde at forme analyse på er på tværs af tid, men på langs af inter-
view. I analysekapitel om social eksklusionsangst vil jeg gennem eleven Marie 
se på, hvordan forskydninger i positionering over tid kan få betydning for til-
gangen til de faglige aktivitet. Marie bliver således som figur genstand for ana-
lyse to steder i analyserne og i gennem interviewmateriale fra både på 7. og i 
8. klassetrin. 

Teoretisk informeret analyse 
De teoretiske begreber kommer i analyserne til at fungere som analytiske red-
skaber i forhold til generering af de empiriske-analytiske pointer. Begreberne 
anvendes og aktiveres på den måde gennem læsninger af empirien med det 
formål at generere de forståelser af sammenhænge og forbindelser, trægheder, 
bevægelser og transformationer i elevernes sociale og subjektive liv, som de 
analytiske pointer centrerer sig omkring. 
De analyser, der genereres i denne proces, har derfor ikke begrebsillustreren-
de karakter, hvor anvendelser af begreber vises eksplicit frem som i f.eks.: ”I 
dette eksempel ses et eksempel på dette begrebs berettigelse…”. Ej heller har 
begreberne en begrebstyret empirikategoriserende karakter, hvor begreber 
bliver anvendt til f.eks. at sige: ”Med dette begreb kan vi konstatere, at dette 
fænomen findes…”. I stedet guider begreberne analyserne i forhold til de 
læsninger og opmærksomheder, der sker i frem- og tilbagelæsninger, på langs 
og på tværs af empirien, med det formål at frembringe og udfolde nye måder 
at forstå elevers mening og eller mangel på mening på i deres hverdagsliv i 
skolen. 
Så grundlaget i analysekapitlerne vil være beskrivende, og der vil være tale om 
udfoldede empiriske analyser, der arbejdes frem som analytiske pointer gen-
nem disse beskrivelser og på bagrund af de teoretiske begreber. Sagt på en 
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anden måde vil der på den måde ikke blive gentaget og forklaret begreber el-
ler anvendt begrebsillustrationer, begrebskategoriseringer eller anden begrebs-
fokuserende teksts i selve analyserne. Begreberne vil hele vejen være til stede 
'under' den analytiske tekst som det, der har muliggjort tekstens analytiske ka-
rakter. 
 
Alle begreber vil ikke være lige meget til stede i alle analyser. De begreber, der 
anvendes, vil blive bragt i spil der, hvor de synes at kunne bidrage til at udfol-
de analyse. Således vil der i den første analyse ikke være fokus på det affekti-
ve, da analysens genstandsfelt ikke kalder på dette begreb, idet analysen har 
en mere overordnet karakter. Derimod aktiveres affekter i analyserne om 
kedsomhed og social eksklusionsangst, da disse fænomener ses som affektive 
kræfter, hvor følelser, reaktioner og effekter af disse får stor betydning.  

Formidling af empiri 
Videnskabelige tekster stiller store krav til stringens, argumenter og videnska-
belig stramhed. Videnskabelige tekster handler ikke om, at forskeren skal sæt-
te sig selv i forgrunden og fylde for meget. Samtidig er teksten og de empiri-
ske fund et produkt fra forskerens hånd. Når det er sagt, vil jeg, inspireret af 
Carolyn Ellis, anvende en beskrivende fortællerform, når jeg fremstiller mine 
empiriske eksempler. Ellis sætter en scene, hvorefter hun placerer sit inter-
view som en flydende dialog mellem interviewer og informant (Ellis 1996). 
At skrive empirien i et visuelt sprog kan ses som et forsøg på at skabe en so-
cial tekst, der i sig selv forsøger at skabe stemninger og billeder hos læseren 
(Ellis 1996:25). Og Ellis mener ikke, at man skal forsøge at skrive sig selv 
som forsker helt ud af teksterne.  
 
”I think it’s dishonest to pretend we’re invisible. We left traces of our convictions all over 
the text. Instead of making our presence, leaving it at the margins, we should make our-
selves more personally accountable for our perspective” (Ellis 1996:15).  
 
Dette lægger sig tæt op ad min tilgang til feltet, hvor min egen deltagelse er en 
del af det, jeg undersøger og derfor har indflydelse på det forsker-apparatus, 
der ses igennem. Hvordan man kan forsøge at skabe stemninger og indre bil-
leder hos læseren kan muligvis tydeliggøres ved hjælp af denne ultra korte 
novelle - her bragt i sin helhed - af Ernest Hemingway fra 1920’erne: 
”For sale: Baby shoes, never worn” (Hemingway 2012). 
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DEL 3 ANALYSE 

Intro til analyserne 
Analysedelen bevæger sig over tre analyse kapitler.  
Første analysekapitel, kapitel 6 hedder: ’Hvad gør en skole til en skole?’  
I kapitlet ses på skolen som en præ-defineret og historisk samfunds-
institution med et særligt præ-defineret formål. Samtidig med at skolen er 
forholdsvis rigid i sin organisering, med stærke historiske, folkelige og politi-
ske materielt-diskursive praksisser, er den også bevægelig og foranderlig gen-
nem nye forståelser, levet liv og til stadighed reviderede mål og formål. Dette 
er med til at skabe den konkrete læringskultur, der opstår i hver enkelt klasse. 
Gennem en analyse af forskellige magtfulde intra-agerende kræfter, og agenti-
ale skæringer ses der i dette kapitel på, hvad der er med til at gøre skolen til 
skole som en helt bestemt rammesættende konstruktion, der medfører be-
stemte (il)legitime (u)muligheder for handling netop i kraft af disse rammer. 
Fænomenet (elev) opstår mellem disse sammenfiltrende materielt-diskursive 
praksisser og handlinger og den deraf følgende viden om skole, hvor indenfor 
denne viden virker (Barad 2007:56). Som Barad siger, er man ikke i verden, 
men af verden, og således kan elevsubjektivering ikke ses uden skole. De pro-
cesser, der skaber skolen, og på forhånd betydningsætter mulighed for læ-
ringskultur og for elevsubjektivering, er derfor denne analyses omdrejnings-
punkt. 
 
Kapitel 7 ”I kedsomhedens tegn” er opstået på bagrund af læsninger af empi-
ri sammen med en voksende nysgerrighed på fænomenet kedsomhed. Ked-
somhed blev ved at dukke op som selvfølgeligt fænomen i stort set alle inter-
view, men på meget forskellige måder. Således påkaldte fænomenet sig særlig 
opmærksomhed. I kapitlet aktiveres (igen) begrebet om intra-agerende kræf-
ter, men på et andet niveau end i kapitel 1 idet kedsomhed som fænomen og-
så skabes gennem kræfter. Dette gøres sammen med teoretiske begreber der 
udfolder betydning af affekter, subjektivering og positionering, læring, flugt-
linjer og fortættede linjer 
Kapitlet består af to dele. Første del handler om, hvordan kedsomhed kan 
ses, og hvorfor det overhovedet er relevant at se nærmere på. I denne del 
formuleres ligeledes et begrebsapparat, der kan fange kedsomhed i de efter-
følgende elev-analyser. 
I anden del går jeg tæt på fire af eleverne i den konkrete klasse, hvor jeg ser 
på, hvad kedsomhed får af betydning for, hvordan de fire forskellige elever 
kan forbinde sig både til de faglige og de sociale processer i skolen i forhold 
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til betydningen af kedsomhed. Der bliver også set på, hvordan kedsomhed 
kan tages op på meget forskellige måder og få meget forskellige effekter og 
konsekvenser. Gennem fire elevcases analyseres gennem de førnævnte begre-
ber centrale intra-agerende kræfter, som er med til at etablere kedsomhed 
som selvfølgeligt fænomen i skolesammenhænge.  
 
Kapitel 8 hedder ’Social eksklusionsangst og fagligt begær’. Denne analyse 
handler om, hvordan begrebet social eksklusionsangst kan sættes i forbindelse 
med, hvordan faglige forbindelser kan stille sig i vejen for eller fremme hin-
anden i relation til elevernes konkrete egenverdener. Disse egenverdener ses 
som de parallelle spor, eleverne skaber ved siden af eller nedenunder skolens 
overordnede formål og praksis. Gennem en analyse af sociale kategorier og 
kategoriserende popularitetsmarkører i 7.x ses på, hvordan eleverne kan ska-
be (il)legitime forbindelser til faglighed og fælleskaber gennem materielt-
diskursive praksisser, affekter og præstigemarkører.  
Gennem to elevcases ses på to forskellige situerede måder at få adgang til fag-
lighed og de konkrete og gældende relateringspraksisser på, alt efter om man 
indtager en marginaliseret eller en privilegeret subjektposition.  
Slutteligt er der en kort opsamling på de tre analyser på tværs.  
 
Mine analyser er som tidligere beskrevet teoretisk informeret. De begreber, 
der er beskrevet eksplicit i mit teoriafsnit, og som aktiveres i disse analyser, 
bliver i teksten til underliggende analytiske redskaber, som gør det muligt at 
udfolde empiri og derigennem generere analytiske beskrivelser og pointer. 
Man vil som læser derfor opdage, at de empiriske analyser har betoning på 
empiriske læsninger og empiriske analyser – og ikke på enten at illustrere eller 
eksemplificere begreberne. Så hvis man som læser undrer sig over, at de teo-
retiske begreber ikke har nogen fremtrædende plads i teksten, er dette ikke en 
tilfældighed. Der er på denne måde ikke tale om, at de anvendte begreber, 
som bliver taget med i de empiriske analyser, bliver ’krykker’ for teksten. Der-
imod bliver tekstens analytiske pointer og analytisk empiriske udfoldelser ar-
bejdet frem på grundlag af det, der som det teoretiske og begrebslige funda-
ment muliggøres. I den forstand opererer begreberne, som allerede tidligere 
nævnt, gennem empirien og ’nedenunder’ selve tekstproduktionen.  
I opsamlingerne på analyserne vil jeg efter hver kapitel vise mere eksplicit, 
hvilke begreber der har været på arbejde i forhold til dette kapitels analyser, 
og hvordan de er anvendt.  

Sang og rytme – en observation fra klasseværelset 
7.x har deltaget i en sangkonkurrence. De har lavet en rocksang, som de har 
optrådt med i kommunens forsamlingshus i konkurrence med en del af 
kommunens andre skoler. Og 7.x vandt. ”Det er en sang, som de har lavet, og de 
optrådte med den her i torsdags. Det er sådan en konkurrence, og det var skide fedt, og de 
var rigtigt gode til det ”, fortæller klasselæreren Janni stolt til mig i et interview.  
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Et par dage efter konkurrencen skal eleverne øve sig på sangen igen i en af 
Jannis timer. De skal optræde med den for de andre udskolingselever senere 
på ugen. 
Da klokken ringer, og Janni og eleverne er samlet i klassen fortæller Janni, at 
de skal øve sangen. Gorm udbryder: ”Du har ikke spurgt os, om vi vil – hvorfor 
har du ikke gjort det?” Janni svarer, at hun ikke kan spørge alle, hver gang de 
skal noget, og at der er flere klasser, der har sagt, at de gerne vil høre sangen, 
fordi de har hørt, at de havde klaret sig så godt i konkurrencen. Hun fortæller, 
at hun er meget stolt af dem, og at det er derfor, de skal synge den. Flere af 
eleverne beklager sig lidt sammen med Gorm, andre siger ikke noget.  
Janni stiller sig med ryggen til smartboardet. Hun beder eleverne om at stille 
sig op foran hende, og de danner en halvcirkel rundt om hende. Der er en del 
larm, Janni tysser på dem, og eleverne bliver mere stille. På klassens computer 
starter melodien, som de skal synge til.  
Eleverne begynder at synge. De skiftes til at gå frem i halvcirklen og synge og 
danse. Nogle gange en ad gangen andre gange to og to. Da det bliver Ericas 
tur, løber hun i stedet for at synge, ud af klassen. Hun græder. Janni løber ef-
ter, mens musikken spiller videre.  
Det bliver Signes tur til at synge, netop som Janni går ud af klassen efter Eri-
ka. Signe går frem og synger sine strofer og danser noget hip hop. Bag hende 
går halvcirkelen i opløsning, mens hun står og danser og synger. Gorm hop-
per op på ryggen af Janus. De råber, flere af de andre børn følger efter. Lyden 
af børn, der råber, tager til og overdøver musikken fra computeren. Signe 
forsøger først, med ryggen til de andre, at fortsætte med sangen, men vender 
sig til sidst om og giver op. Signe stopper, der er ikke plads til hendes per-
formance, der er ingen halvcirkel mere, og der er alt for meget larm.  
Det er ligesom at jo længere tid, der går, mens Janni er ude af klassen, jo mere 
stiger niveauet af lyde og bevægelser. Det vokser og fylder klasseværelset ud i 
noget, der for mig ligner og lyder som kaos. Mikkel har sat sig på sin plads. 
Det har Mia også, og et par stykker mere følger efter. Gorm, Kasper og Janus 
ligger i sofaen og slås. Marie og Sarah løber rundt mellem bordene og griner. 
Det er der også andre, der gør, men jeg ser ikke præcis hvem. Jeg ser mest 
voldsomme bevægelser ud og ind mellem hinanden og hører larmen. Alting 
går meget hurtigt, bevæger sig meget hurtigt. Indtil Janni og Erika kommer 
ind i klassen igen. Janni bliver rød i hovedet og på halsen, da hun ser, hvad 
der er sket i de cirka tre til fem minutter, hun har været ude af klassen. ”Hvad 
sker der lige her?” spørger hun. Efter et stykke tid er eleverne samlet i halvcirk-
len, klar til at synge igen. Der er stadig uro, men det lykkes at få sunget san-
gen igennem en gang. Erika er ikke med.  

Hvad sker der? 
Observationen er et eksempel på, hvorledes en lærers forsøg på at styre en 
aktivitet i en klasse kan udspille sig alt efter, hvordan hendes tilstedeværelse 
betydningssættes af rum og tid i forhold til de aktuelle elevsubjekter. Obser-
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vationen er også et eksempel på, hvordan eleverne navigerer i det, der sker 
rundt omkring dem, mens det sker, og på hvordan situationen skifter og de 
materielt diskursive praksisser ændres, alt efter, hvem der er i rummet, under 
hvilke forhold og hvornår (Davies 2012b:5). Og så er det en illustration af, 
hvorledes mange modsatrettede dagsordener kan være mulige på en gang. 
Lærerens dagsorden, Signes, Gorms, Maries, Laus, Erikas og alle de andres 
dagordener er ikke den samme, og det er ikke lige meget, om læreren er i 
klassen eller ej, for hvilke dagordener der gælder, og hvordan man kan blive 
til som elev.  
Men hvordan kan det være, at elevernes intentioner om at deltage i undervis-
ningen ikke er den samme som lærerens, og hvad er egentligt lærerens inten-
tioner? Og hvad er elevernes? Hvor kan elevernes umiddelbare modstand 
komme fra? Og hvordan kan en pige som Signe komme til at deltage i den 
lærerdefinerede aktivitet uden at falde helt igennem? - Hvordan kan drengen 
Gorm? Og hvorfor giver det overhovedet mening for Gorm og Johan at star-
te med at bryde roen i halvcirkelen i det øjeblik, læreren forlader rummet?  
Hvad er det egentlig for modsatrettede dagsordener, der hersker i 7.x på By-
skolen, og hvilke muligheder for tilblivelse og positionering giver det for de 
elever, der befinder sig i denne klasse? 

Kapitel 6 Hvad gør en skole til en skole? 

”Der er bestemt noget galt, når loven, som er lavet til alles bedste, i stedet for at vække 
taknemmelighed, uophørligt giver anledning til uro” (Foucault 2008:130). 
 
Jeg vil i det følgende stille på linsen på mit forskerapparatus således, at jeg 
zoomer lidt ud fra hverdagsaktiviteterne i 7.x, samtidig med, at jeg bevarer 
klassen som et synligt felt i forskerapparaturets centrum. Dette vil jeg gøre 
for at se lidt bredere på, hvad det er for et landskab, 7.x befinder sig i midt i.  
Det er et genkendeligt, mere eller mindre selvfølgeligt, men også et komplekst 
landskab med et særligt formål, som elever og lærere skal navigere i, efter og 
sammen med.  
 
”Skolen er ikke et isoleret system eller en beholder for selvstyrende individer, men en prak-
sis, der er udviklet over tid for at kunne varetage bestemte samfundsmæssige behov og politi-
ske intentioner” (Tangaard og Nielsen 2011:133). 
 
I dette kapitel vil jeg se på nogle af de overordnede strukturer og intra-
agerende kræfter, som former folkeskolen, og som konstituerer konstruktio-
nen skole som en selvfølgelig og legitim institution i Danmark. Dette gør jeg 
for at have noget at tage afsæt i, når jeg senere skriver om konkret skoleliv i 
en særlig 7.klasse og for at finde ud af mere om, hvad der skaber betingelser 
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for, hvad der kan ske i skolen, hvordan eleverne kan handle, og hvordan dette 
kan forstås. 
Til denne analyse har jeg stillet følgende undersøgelsesspørgsmål: 
 

• Hvordan viser og materialiseres ’temaet’/fænomenet sig væsentligt i 
empirien? 

• Hvilken betydning har det for forbindelse til faglige og sociale pro-
cesser og praksisser? 

• Hvilke betydning har det for subjektet? 
• Hvilke intra-agerende kræfter synes at træde frem i forbindelse med 

fænomenet? 
 
På baggrund af disse undersøgelsesspørgsmål, har jeg genereret fire arbejds-
spørgsmål:  
 

• Hvad gør en skole til en skole? 
• Hvilke overordnede intra-agerende kræfter kan identificeres som væ-

rende med til at konstituere skolen?  
• Hvad bliver på den baggrund skolens forventninger og krav til ele-

verne? 
• Hvordan forsøger lærere, som samfundets repræsentanter, at få ele-

verne til at leve op til skolens formål, og hvad skal de selv leve op til? 
 

Gennem disse spørgsmål, vil jeg søge efter svar på, hvad der er med til at 
skabe betingelser for elevers skoleliv, og hvordan det kan få liv. 

Hverdagsliv i 7.x 
I timerne hørte jeg ofte spørgsmål som ”hvad var det nu vi skulle?” eller ”Hvad? 
Jeg hørte det ikke lige” som reaktion på læreres forsøg på at nå igennem enten 
via spørgsmål bredt ud i klassen, eller når en lærer havde gennemgået en op-
gave ved tavlen og bad eleverne gå i gang med den. 
Ofte kom mange af eleverne i skole uden at have lavet deres lektier eller kom 
for sent. Blev en opgave stillet til hjemmearbejde, lød der ofte højlydte prote-
ster, som ”åhh neeeej hvorfor skal vi lave det?” ”Jeg har ikke tid i denne her uge”, eller 
”Det kan du bare ikke mene!” ”Det er fucking nederen”, mens disse elever lavede 
himmelvendte øjne, kastede sig ind over bordet med ansigtet skjult i armene. 
Eller nogen gled ned af stolen til nærmest liggende position, mens de tog sig 
til hovedet. Det var dog ikke alle, der handlede sådan, men de, der gjorde, 
fyldte rummet ud med lyde og bevægelser der derfor bedst lod sig bemærke.  
Selvom det mest var modstanden mod de faglige opgaver, der lod sig både 
høre og se, viste eleverne meget forskellige måder at håndtere lærerkrav og 
forventninger på i undervisningen.  
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Når jeg vendte blikket væk fra larmen og de kraftige markeringer hen mod 
nogle af de elever, der ikke fyldte så meget, sås mange andre positioner. Lau, 
med det meget lange pandehår, rullede håret ned som en slags gardin og sad 
og gemte sig helt stille bag det, mens han lod, som om han arbejdede. Poul 
lavede sjov, gerne under bordet, med dem, han sad ved siden af, eller han sad 
blot og kiggede drømmende ud af vinduet. Mikkel, Erika og Signe gik næsten 
altid i gang med opgaven med det samme. Sarah forlod ofte klassen. Hurtigt, 
og næsten lydløst kunne hun komme ud af klassen, når eleverne skulle i gang 
med at løse opgaver, og hun kom ikke nødvendigvis tilbage før næste lektion, 
hvis hun da kom tilbage. Andre gange når Sarah blev i klassen, sad hun og 
Marie og fnisede og sendte hinanden lange blikke gennem klasseværelset, 
mens Marie purrede op i sit store mørke hår. Marie ville gerne ligne en af pi-
gerne fra reality-tv-programmet Paradise Hotel, hvilket hendes hår blev en 
tydelig markering af, da Marie og pigen har samme frisure. Lærke sad ofte og 
iagttog, hvad der skete med et usikkert blik, inden hun gik i gang med opga-
ven.  
Så det er et interessant spørgsmål, Janni stiller eleverne i observationen: ”hvad 
sker der lige her?” om det der sker i klassen, da hun går ud efter Erika.  

Overordnede intra-agerende kræfter  
I det følgende vil jeg beskrive nogle af de intra-agerende kræfter, der kan 
identificeres i forbindelse med genkendeligt skoleliv. 
Jeg vil isolere de valgte kræfter vel vidende, at de overlapper og er med til at 
forme hinanden. Pointen med intra-aktionen er netop, som tidligere beskre-
vet, at kræfterne former hinanden og tilsammen skaber særlige fænomener 
gennem agentielle skæringer. De intra-agerende kræfter kan ses som endeløse 
tråde af materiel-diskursive praksisser, der filtrer sig sammen på forskellige 
måder, og som aldrig helt lader sig hverken isolere eller samle, men som til-
sammen skaber særlig betydning. De er bevægelige, men alligevel er de gen-
kendelige og tydelige, når de iagttages gennem deres skæringer, hvor de netop 
træder frem som genkendelige fænomener.  
Ideen med at isolere disse kræfter og prøve at se deres betydning hver for sig 
er at tilvejebringe en forståelse af den materielt-diskursive praksis, vi kalder 
skole. Disse skole-praksisser tilbyder særlige betingelser for de elever, der har 
deres hverdagsliv i skolerne. 
Kræfterne i skolen blandes på en særlig måde gennem et processuelt historisk 
og ”samfundsmæssigt maskineri” (Christensen 2008:15). 
I denne analyse skal vi se nærmere på de kræfter, der præsenteres i modellen 
herunder. 
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De intra-agerende kræfter i denne model er nogle af de centrale kræfter, der 
er identificeret som væsentlige for, hvad der sætter betingelser for det liv, der 
kan udspille sig i skolen, og herved også i 7.x. De er med til at skabe skolen 
på forhånd, allerede inden den befolkes af levende subjekter. Dette sker gen-
nem de kendetegnende materielt-diskursive forståelser af skolen, som ofte er 
manifesteret i hverdagsforståelser af skolen, som for eksempel et sted elever 
skal lære. 
 
Intra-agerende kræfter som materielt-diskursive praksisser, som tråde af betydning 
I det følgende vil jeg præsentere de særligt betydningsfulde intra-agerende 
kræfter, som jeg har identificeret som værende med til at skabe rammerne for 
den selvfølgelige konstruktion ”skole”. Ingen af de intra-agerende kræfter er 
overordnet andre, men blandes i et større maskineri, der tilsammen skaber 
betingelser for skoleliv.  

Historiske kræfter 
De historiske kræfter manifesterer sig som selvfølgeligheder om skolens legi-
timitet, som en helt indlysende forankret del af vores samfund.  
 
Samme overordnede formål 
Skolen har i meget grove træk fungeret på samme måde og har haft samme 
funktion gennem mere end 100 år. Faktisk har undervisning for alle eksisteret 
i 200 år i 2014, og selvom skolen, didaktikken og pædagogikken har ændret 
form gennem tiden, er formålet stort set det samme. Nemlig at uddanne og 
danne borgere til at deltage i samfundet på den, for tiden, mest optimale, pas-
sende og gavnlige måde (Foucault 2008:151, Fendler 1998:40, Rose 1999:182, 
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Taguchi 2010:45). Dette sker til fordel ikke kun for det enkelte subjekt, men 
også for det store fælleskab.  
 
”However, one of the simple but important points […] is that when we focus on change, or 
reform, we must not lose sight of what stay the same, the continuities of and in policy” (Ball 
2008:8). 
 
Dette har gennem tiden manifesteret sig blandt andet i de genkendelige mate-
rielt-diskursive praksisser med disciplinering af børn som det centrale, med 
’de for tiden’ mest nyttige og moralsk rigtige domæner og dyder.  
Selvom der har været forskellige overvejelser, didaktikker, strategier og pæda-
gogikker gennem tiden, er der også noget, der går igen i skolekonstruktionen. 
Dels som beskrevet, hvor formålet er at danne passende medborgere i en 
tidsmæssigt epoke, men også læreren som den alvidende og eleverne som de 
ikke-vidende (Gitz Johansen, Kampmann, Kirkeby 2001:22), som gennem 
især sproglige repræsentationer skal tilegne sig lærerens viden. (Taguchi 
2010:44). Gennem disse primært sproglige repræsentationer skal eleverne få 
en acceptabel viden om den ’sande’ (voksen)verden udenfor skolen (ibid.:35), 
separat fra den lærende elev selv (ibid.:46). 
Hensigten er og har hele vejen været blandt andet, at eleverne på sigt skal bi-
drage til samfundets store maskineri på en civiliseret og samfundsnyttig måde, 
ikke bare individuelt, men også gennem fællesskaber i for eksempel familier, i 
foreningslivet og på arbejdspladser. Børnene skal derfor så at sige dygtiggø-
res, ikke kun for deres egen skyld, men også for samfundets (Gilliam & Gul-
løv2012:120).  
Det ses derfor som nødvendigt at holde gang i hjulene i skolen, hvis ’vi’ øn-
sker at kunne holde gang i hele det etablerede danske civiliserede velfærdsam-
fund (Gilliam & Gulløv2012:39, 120), som i vor tid kræver, at vi indretter os 
efter den globale konkurrence stat (Christensen & Kristnesen 2012).  
 
Alder 
Eleverne er inddelt efter alder eller niveau i afmålt tid i en forståelse af, at ele-
ver med samme alder også har samme forudsætninger for at lære. ”Et barn 
skal som hovedregel begynde i børnehaveklasse det kalenderår, det fylder seks år” - står 
der på undervisningsministeriets hjemmeside.  
Dette skyldes antageligt at man forventer at elever på samme alder, har sam-
me grad af modenhed, hvorved eleverne antages at have samme gavn af den 
samme undervisning.  
 
”They make the learner an object of learning in relation to her/his own levels of maturity 
and cognitive abilities in stage-like formations” (Taguchi 2010:45).  
 
Disse niveauer kan ses som klasser af forskellige slags. Fra 0. til 10. og videre 
endnu. Det kan være specialklasser, sprogklasser osv.  
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Fra sin plads i klassen er det meningen, at den lærende, eleven, skal modnes 
og udvikles gennem den læring som eleven udsættes for (Ibid.:45), ud fra den 
alder som den pågældende elev har, og som han eller hun har tilfælles med de 
andre lærende. Denne form for organisering af elever som nogle, der ’natur-
ligvis’ har noget til fælles i kraft af alder, er et historisk fænomen.  
 
Civilisering i historisk perspektiv 
Skolen er og har hele tiden været et vigtigt civiliseringsprojekt, som består af: 
 
”[…] nogle intentionelle og strukturerende forløb og sammenhænge, som voksne – forældre, 
pædagoger og lærere – sætter børn i, for at de skal blive mennesker af en bestemt støbning” 
(Gilliam & Gulløv2012:25). 
 
Civiliseringsprojektet bliver i en Foucault-optik til organiserede magtstruktu-
rer, der virker produktivt i skabelsen af nye og kompetente medborgere, der 
er tilpasset den tid, de/vi lever i. (Foucault 2008). 
Så måden skolen er indrettet, struktureret og organiseret på, afspejler dette 
civiliseringsprojekt på mange planer. Her er et par eksempler på, hvordan hi-
storiske overleveringer også sker. 
 
At række fingeren i vejret 
Et eksempel er, at undervisning på trods massive fokus på ændringer også har 
bevaret nogle af de ’oprindelige’ ideer netop med henblik på civilisering og 
eksklusiv kontrol af elevers opmærksomhed. Det at række fingeren i vejret ses 
som en indlysende del af det at gå i skole. I 1903 skrev Ernst Kapers bogen 
”Den daglige undervisnings form”, hvori han blandt andet skrev: 
 
”Læreren stiller først sit spørgsmål, gør derpå en pause, under hvilken alle 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 Spørgs-
målet – så Pause med Markering – 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 kommer til Resultat eller ej, og hver enkelt kan risikerer at blive Klassens 
Talsmand ved at måtte besvare spørgsmålet” (Kaper 1911 i Drejer 2012:142). 
 
At række fingeren op synes stadig at være en væsentlig del af den praktiske 
del af en disciplinerende undervisning, der foregår i dag. Ingen stiller spørgs-
målstegn ved denne praksis, da den er blevet en indlysende del af måder at 
drive undervisning på fra lærervinkler og for måder at deltage i undervisnin-
gen på fra elevvinkler.  
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Klokken 
Et andet eksempel er den mere eller mindre indlysende historisk overlevering 
og logik, der følger med klokken, der ringer ind og ud. Klokken indikerer så-
ledes, hvad der skal ske hvornår, hvor man skal være, og hvad der bliver pas-
sende at gøre. Som i introen til dette kapitel ses passendehed i timerne gen-
nem opretholdelse af en lærerstyret strukturel orden. Selvom læreren forlader 
klassen har klokken endnu ikke ringet og, eleverne i det tidligere eksempel, 
handler upassende i forhold til tid og rum. De må vente med opløsning af de 
strukturerede, organiserede tætheder og dagordener til klokken har ringet til 
frikvarter, og læreren ’for alvor’ forlader klassen. Herefter gælder andre struk-
tureringer i kraft af elevernes måder at navigerer i mellem hinanden på, bag-
om voksenblikke. 
Så klokken er også en væsentlig del af et historisk kraft og har institutionelle 
rødder langt tilbage. Foucault skriver indledende i sin bog ’Overvågning og 
straf’, hvordan en ’trommehvirvel’ indikerer, hvad der skal ske hvornår i for-
hold til, hvordan dagen i et fængsel i 1838 Paris er struktureret (Foucault 
2008:20 note 5).  
 
Opdeling af subjekter 
Der er en tydelig hierarkisering og adskillelse af subjekter, både blandt børn 
og voksne, som blandt andet har betydning for, hvor man må opholde sig. 
Skolen er ofte skabt som en særlig arkitektur. Bygninger, skolegård osv. un-
derstreger formålet med konstruktionen, og understøtter opdelinger, hieraki-
sering og disciplinering (Drejer 2012:106). Der er steder eleverne må opholde 
sig og der er steder de ikke må opholde sig, mens lærere må opholde sig over 
hele skolens område – og udenfor. Desuden har skolen ofte en sådan kon-
struktion at lærerne kan holde øje med eleverne de fleste steder.  
 
Skolen som velkendt ramme 
Skoletiden er på den måde en del af et nøje tilrettelagt forløb, som langt de 
fleste børn i Danmark har gennemført gennem de seneste 200 år. Vi har alle 
været der og har gennemført et skoleforløb, som vi kan relatere til vores bil-
lede og forståelser af skolen i dag. Staunæs peger på genkendelsen af skolen, 
blandt andet på, hvordan duften fra en madpakke kan vække minder hos ’os’ 
voksne, der selv har været en del af et skoleliv engang (Staunæs 2004:129). 
Helle Bjerg gør i sin afhandling opmærksom på erindringen af netop mad-
pakker som fælles referenceramme for skoleerindringer ”Lugten af madpakker 
forbinder os på tværs af generationer”, som hun skriver (Bjerg 2011:8). Så på trods 
af at skolepolitikker varierer, og vi har forskellige erfaringer med vores skole-
liv, er der også noget, der forbinder os til en mere eller mindre fælles mening 
om, hvad skolen er og skal.  
Folkeskolen har således en central, etableret, velkendt og væsentlig funktion i 
det danske samfund, og vi er stort set alle en del af den , og vi kan have svært 
ved at forestille os et samfund uden den.  
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Skiftende regeringer og nye krav fra et foranderligt samfund i en mere og me-
re globaliseret verden kalder på andre måder at gøre skole på nu end for 200, 
100 eller 50 år siden.  
 
Nyere historie – vor tids vinde 
Så historiske perspektiver på skolen kan ses over en 200 år lang periode, men 
særligt inden for de sidste halvtreds år er der sket store forandringer. Siden 
60érne er der sket en øget institutionalisering af undervisning (Rose 
1999:182), hvilket indebærer, at børn bruger mere og mere af deres tid i sko-
ler og andre institutioner. Og nu med regeringsinitiativet om heldagsskolen 
ser det ud til at kunne øges yderligere.  
Blot inden for de sidste to regeringsperioder er der sket forandringer, dog 
stadig med udgangspunkt i den nu øgede institutionalisering. 
Under Anders Fogs VK-regering var fokus på danske værdier. Man var imod 
etnisk multikulturalisme og andet, der kunne true den danske sammenhængs-
kraft, der betød, at vi ikke ville kunne klare os i en globaliseret verden (Chri-
stensen og Kristensen 2012).  
Med de nyeste vinde blæser konceptet om ’Ny nordisk skole’. Dette er den 
seneste regerings udspil, med siddende undervisningsminister Antorini i spid-
sen for projektet.  
 
”Den megen tale om ’faglighed’ og ’fælles mål’, der var gennemgående i den tidligere rege-
rings skolepolitiske udspil er umiskendeligt nedtonet (om end langt fra væk), og der tales nu 
igen om en række af de temaer, der typisk forbindes med den indtil for nylig så udskældte 
reformpædagogik: ’kritisk tænkning’, ’selvtillid og selvværd’, ’motivation og lyst’, ’legende 
læring’ og ’multikulturel empati” (Christensen & Kristensen 2012).  
 
Den tidligere regerings ”bud på en konkurrencestats-pædagogik” (ibid.) var knyttet 
til fælles værdier og kanon-tænkning. Dette blev betragtet som grundlæggen-
de for den nationale konkurrencekraft. 
 
”[…] Men hvor 1990’ernes fokus på ’individualisering’ og ’mangfoldighed’ gjorde forskel-
ligheden til et formål i sig selv, bliver forskelligheden nu igennem inklusions-figuren hilst 
velkommen som et særligt bidrag til (arbejds-)fællesskabet. Enhver forskellighed er aner-
kendt, i det omfang den lader sig inkludere og mobilisere som et særligt bidrag til oprethol-
delsen af nationens vækst og velfærd” (Christensen & Kristensen 2012). 
 
Som undervisningsminister Antorini og Westerby er citeret for:  
 
”Vi står midt i en uddannelseskrise. Der er brug for en ny kurs. Der er brug for en egent-
lig uddannelsesrevolution” […] En revolution, der drejer sig om ’at skabe en skole for alle’ 
– en skole hvor ’alle skal gennemføre mere uddannelse’ […]. (Antorini & Westerby i 
Christensen & Kristensen 2012). 
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Således bevæger skolen sig hele tiden i forskellige retninger. De historiske 
kræfter er med til at skabe de struktureringer i det, der former skolen som en 
genkendelig og indlysende institution med alt, hvad den indebærer i sin tid. 
Det er ikke kun gennem bevarelse af noget oprindeligt med eleverne som 
pligtsubjekter, men også gennem politiske og dermed didaktiske, faglige og 
pædagogiske ændringer. 

Neoliberale kræfter 
Som det ses ovenfor sker der løbende justeringer, der drejes på samfundets 
skiver og hjul, og skolen følger med på sin egen måde. Forventninger til sko-
len, elever og lærere, afstemmes med de aktuelle og tidslige forventninger og 
krav.  
Neoliberale kræfter intra-agerer med vor tids måde at drive skole på. Disse 
kræfter kommer i relation til skolen i høj grad fra en forventning om, at 
Danmark skal kunne klare sig i konkurrence med andre lande (Ball 2008), og 
som kraft siver denne forventning helt ind i klasseværelserne gennem policy’s 
som politiske dokumenter (ibid.) og måder at praktisere, tænke, teste, og må-
le/vurderer elverne og lærere på. Professor i sociologi på Institut of Educa-
tion i London Stephen J. Ball beskriver at: 
 
“Education is now seen as a crucial factor in ensuring economic productivity and competi-
tiveness in context of ‘informational capitalism’. In other words, education policy is increas-
ingly thought about and made within the context of the ‘pressures’ and requirements of 
globalisation” (Ball 2008:1). 
 
Et eksempel på, hvordan neoliberale kræfter trænger ind og griber fat i sko-
len, kan ses i for eksempel et udsagn Jens Erik Kristensens kom med ved et 
debatmøde om formålet med ’ny nordisk skole’: ”Vi skal blive ordentlige, ikke 
medborgere, men gode medarbejdere i den nationale koncern”. Dette kendetegner den 
neoliberale tankegang, som præger samtiden, og i høj grad også folkeskolen. 
Globalisering, økonomi og konkurrenceevne er væsentlige elementer både 
kollektivt og personligt. (Ball 2008 1-54).  
Samfundsøkonomi har på den måde en stærk både symbolsk og konkret be-
tydning i en neoliberal tankegang. Set fra en politisk vinkel indebærer den ne-
oliberale tendens, at markedsøkonomi og økonomi i det hele taget er det mest 
væsentlige parameter for succes og muligheder (Nepper Larsen 2005:34, Rose 
2003:180, Ball 2008, Davies 2010).  
 
Individualisme 
Davies beskriver den statslige vægtning mellem menneskers velbefindende og 
økonomiske værdi således: 
 
“The emergence of neo-liberalism was characterised by the transformation of 
the administrative state responsible for human well-being and for the economy into one that 
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gave power to global corporations and installed apparatuses and knowledges through which 
the people could be reconfigured as econo ic units. Neo-liberal forms of management require 
a highly individualised, responsibilised subject; one who, in Saul’s words, is characterised by 
‘loyalty, belonging and acceptance, compensated by the rewards of self-interest and marked 
by the promotion of efficiency in the service of the inevitable’” (Davies et.al. 2006:307).  
 
Individualisering bliver således en særlig kraft i det neoliberale felt samtidig 
med, at eleverne institutionaliseres i økonomiske enheder. Med denne tanke-
gang gælder det fra politisk hold om at få mennesker, og hermed også elever, 
til at føle sig frie og tænke selv, men at tænke selv på en helt bestemt måde.  
 
”Den neoliberale ideologi drejer sig om frit valg og tillid til forbrugersuverænitet – men dens 
kontrolprocedurer hylder centralisering og udviser en systematisk mistillid til, at mennesker 
og institutioner kan styre sig selv uden ekstern censur og idelig evaluering. På den ene side 
skal vi lære at udvikle selvevalueringskompetence, på den anden side skal vi beredvilligt 
stille os til rådighed for tests, effektivitetsmålinger og allehånde, almene sammenligninger. 
På den ene side skal vi selv lære at optræde selvstyret, strategisk og markedsadækvat – på 
den anden side skal vi piskes til det via topstyring og nationale evalueringsspil. På den ene 
side skal alt billiggøres og effektiviseres – på den anden side er uddannelsessystemet i den 
grad blindt for, hvor mange ressourcer, timer og arbejdsulystfremkaldende øvelser, der fak-
tisk går med dette skammelige evalueringsspil” (Nepper Larsen 2005:34).  
 
Som Nepper Larsen skriver, er der en del paradokser i det neoliberale para-
digme, hvor selvstyring, under skarp kontrol, blot er et af dem. De mere eller 
mindre rationaliserede forsøg på at styre andres adfærd, tanker og handlinger, 
både individuelt og kollektivt fra politisk side kaldes governmentalety (Rose 
2003:180). Dette kan være inden for alle mulige forskellige institutionsformer 
og også for skoler. Kontrol bliver således en væsentlig faktor, så alle kan se, at 
man får ’noget for pengene’ så at sige.  
 
Både regeringen, skoler, forældre og alle andre kan f.eks. holde øje med ele-
vers præstationer gennem mere eller mindre gennemsigtige filtre, på blandt 
andet skolernes intranet. Her er der adgang til resultater af diverse test og ek-
samensresultater. Dette betyder blandt andet, at man kan justere på og irette-
sætte skoler, der ’scorer dårligt’. Man kan indsætte mere kontrol og flere tiltag 
og tilrettelægge planer i forhold til skolerne. Forældre kan også vælge skoler 
til deres børn på baggrund af disse resultater. PISA-testen er et eksempel på 
et internationalt måleapparat, der tester børns kundskaber internationalt. 
Denne test har regeringer særligt fokus på. De danske børns resultater bliver 
et billede udadtil på, hvordan det går med det danske skolevæsen og det dan-
ske råstof, der gerne skulle kunne matche de globale standarder, og derfor er 
det internationale ry på spil. 
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Eleven 
I kølvandet på den samfundsmæssige interesse for den økonomisk forsvarlige 
borger følger, at elever skal kontrolleres hen i mod en skoling, der gør dem til 
socialt og økonomisk selvdisciplinerende subjekter, der ønsker at ”regere sig 
selv” (Rose 2003:181). Den gode elev er således en elev, der kan disciplinere 
sig selv:  
 
”The subject is recognized as ”educated” and ”civilized” precisely because of its “self-
discipline”. Conversely, the subject insofar as it is constituted as not self-disciplined, is re-
garded as “uncivilized” and “uneducated”” (Fendler 1998:53).  
 
Ansvar for egen læring handler i høj grad om at tage ansvar for det ’rigtige’ 
dermed passende selvdisciplinerende måde at være elev på. Ansvaret rækker 
kun dertil, hvor eleven vælger blandt det passende udbud af aktiviteter, til-
gange til undervisning og egen motivation og læring - der er at vælge imellem, 
og det er ofte ikke meget. I et udsagn fra en lærer i 7.x bliver paradokset mel-
lem personlig frihed og elevens lyst til at regere sig selv (Rose 2003) meget 
tydeligt, idet hun siger: 
 
”Du bestemmer jo selv hvordan det skal være - vil du være sød og rar, sidde stille og lave 
dine lektier for eksempel”. 
 
Men spørgsmålet er, om man som elev kan vælge andet.  
Poul fra 7.x kender godt nogle af de forventninger, der er til ham og de disci-
plineringsstrategier, det er meningen, at han skal underkaste sig.  
Selvom Poul ikke har læst formålsparagraffen, siger han: ”Jeg tror, jeg går i skole 
for min egen skyld […] øh, jeg skal jo vel bruge det senere”.  
Også Gorm ved, at skolen vil noget særligt med ham, hvilket han indikerer, 
da han på spørgsmålet om meningen med hans skoleliv med sikker stemme 
svarer: ”At lære at sidde stille og selvdisciplinere sig”. 
På den måde bliver lyst til læring og ansvar for egen læring til centrale fokus-
punkter i den nuværende tidslomme og en central del af det selv-
disciplinerende projekt. Der bruges forskellige didaktikker og pædagogikker 
til at forsøge at styre i den rigtige retning.  
Helle Bjerg beskriver, hvorledes forskellige nutidige pædagogiske metoder og 
didaktikker anvendes for at vække elevernes lyst til læring for at få dem til at 
forbinde sig til skolens faglige formål.  
 
“Kigger man ud over skolens pædagogiske landskab i dag, kan man få øje på mange pæ-
dagogiske metoder, der fokuserer på at fremelske elevernes lyst til læring. Det gælder kon-
cepter om elevernes forskellige læringsstile og dertil indrettede klasserum med stillezoner, 
hyggelys samt bløde og hårde materialer […]. Det gælder lærernes intensive relationsarbej-
de, som er baseret på principper hentet fra blandt andet anerkendende ledelse, hvorigennem 
der arbejdes på at skabe relationelle betingelser for, at eleverne er tændte på at indgå i lære-
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processer. […] Som det seneste skud på stammen gælder det teknikker til koncentration, 
motivation og afslapning, der med inspiration fra positiv psykologi, teorier om flow eller 
mindfullness skal anspore elevernes læringslyst og –evne” (Bjerg 2011:9). 
 
Skolen af i dags overordnede formål afspejles blandt andet i folkeskolens 
formålsparagraf.  
I kap 1. Paragraf 1 Stk.1 beskrives, at opgaven med eleverne er at ”forberede 
dem til videre uddannelse og give dem lyst til at lære mere”, hvilket viser, at paragraffen 
både tager højde for selvdisciplinering her og nu og gennem et retningsbe-
stemt ”lyst til mere” også på den anden side af folkeskolen. Skolen har altså at 
gøre med civilisering af børn gennem ’samfundets’ overordnede håb om ele-
vernes lyst til læring, socialisering, dannelse og uddannelse (Christensen 
2008:13, Gilliam & Gulløv 2012:50, Knudsen 2008:21 Bjerg 2011:9). 
Således forsøger man fra statens side at styre elevernes lyst hen i mod særlige 
mål.  
 
”Today, classroom management techniques generally maintain intellectual, behavioural, and 
civilizing disciplines, but more recent reforms have tended to assert that intellectual mastery 
and behavioural compliance are not enough. In fact, educational goals now require that stu-
dents be “motivated” and have a “positive attitude”. Therefore it has become the task of 
educationists to teach children for desire for education. The aspects of the self most recently 
made teachable include love, pleasure, feelings, wishes, fears and anxieties – constituents of 
“the private self” (Fendler 1998:55). 
 
Således bliver skoling af elevernes lyst og motivation et paradoksalt neolibe-
ralt projekt. På den ene side bliver selvbeherskelse positive attituder og nys-
gerrighed nødvendige drivkræfter i forsøget på at vække elevernes længsler 
mod faglige horisonter. På den anden side er der ikke andre valg som elev, 
hvis man vil agerer passende i skolesammenhænge. Kritisk tænkning, og de-
mokratiske processer, skal finde sted inden for de eksisterende rammer, hvil-
ket i sig selv synes at være en modsigelse.  
Det at sætte spørgsmålstegn ved for eksempel kontrolforanstaltninger, test og 
undervisningsmetoder, emner og materialer kan ofte mere ses som et udtryk 
for rebelskhed og manglende modenhed hos den elev, der sætter sig op mod 
systemet - langt mere end som en nytænkende, kreative, innovative og kritiske 
tænkninger. Tænkninger som man samtidig gerne vil have, at eleverne skal 
lære at praktisere.  
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Eleverne som råmateriale 
 
”En krop er føjelig, som kan være underkastet, som kan bruges, som kan omformes og 
perfektioneres” (Foucault 2008:152). 
 
Elever som råstof før 
I forlængelse af både de historiske og de neoliberale tendenser er eleverne, set 
af voksne, som råmateriale en stærk kraft.  
I den ’Danske ordbog – moderne dansk sprog’ står der at: 
”Den gammeldags skole, betragtede barnet som et råmateriale, der skulle formes gennem 
forbud og belønninger”. 
 
Dog er der intet der tyder på, at barnet, betragtet som skolens ’råmateriale’, er 
en saga blot og kun henviser til en gammeldags skole. Eleven som råmateriale 
har blot fået et nyere og mere passende præg, ind i en neoliberal forståelse. 
Citatet fra den danske ordbog indikerer i forlængelse af ’de historiske kræfter’ 
og i sammenhæng med de neoliberale tendenser, at elev-subjektet bliver til en 
særlig slags menneske. ’Eleven’ bliver således til som en særlig social kategori, 
der arbejder, og arbejdes med, imellem frihed og kontrol. 
I elev-kategorien ligger, og har altid ligget, implicit, at elever er en særlig slags 
subjekter, der skal gøres noget ved. (Dette peger Foucault også på i det indle-
dende citat) -De skal formes og perfektioneres, hvilket giver både lærere og 
elever særlige muligheder for at (for)handle inden for de positionerings-
tilbud, der kan rummes i skolekulturen, samtidig med at de neoliberale ten-
denser kalder på ansvar for egen læring og selvdisciplinering. Men tidligere 
var synet på eleven som råmateriale et lidt andet, og det får betydning for 
elev-subjektivering, da det er noget andet, man som samfund ønsker at få ud 
af råmaterialet - eleverne.  
 
“Knowledge is no longer, legitimated through ’grand narratives of speculation and emanci-
pation […] but rather, in pragmatics of ‘optimization’ – the creations of skills or of profit 
rather than ideas” (Ball 2008:23).  
 
Elever, som råmateriale i dag 
Inden for en mere nyliberalistisk tænkning sker elev-gørelsen gennem råstof-
metaforen ikke primært gennem straf og belønning, som det står i den danske 
ordbog, om end det antageligt er en italesættelse, der er fulgt med fra indu-
strisamfundets skole.  
 
”Manual workers works with their hands, and produce ’stuff’. Knowledge workers work 
with their heads and produce or articulate ideas, knowledge and information” (Ball 
2008:19). 
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Hvis vi ser på nogle af de anvendelser, som råstof diskursen virker igennem 
af i dag, viser der sig nogle andre tendenser, da formålet med formningen af 
råstoffet har et andet fokus end tidligere, men som sagt anvendes råstof-
beskrivelserne af elever vidt og bredt, hvilket jeg her vil give nogle forskellige 
eksempler på.  
 
Bearbejdning 
Klasselærer John, som er en af dem, der har den daglige kontakt med elever-
ne, peger på, at han er det mellemled, den person der skal ’bearbejde’ eleverne 
og ’forme dem i en bestemt retning’, give dem ’faglighed’, ’viden’ og ’dannel-
se’.  
 
”Hvis man ser de der elever, vores råmateriale, de skal have noget faglighed, de skal ha en 
viden, faglig viden og samtidig skal de dannes. Som demokratiske mennesker, og man kan 
også sige, at det er en balance, det er en vægtstangsprincip, kan man sige, og skiftende tider 
skiftende regeringer, skiftende pædagogiske holdninger” (John).  
 
Viden er et væsentlig objekt at begære i skolen, og viden er den vare, der kan 
handles med i en globaliseret verden (Ball 2008:19). ”Technology and knowledge 
are now the key factors of production” (Ball 2008:19). 
Samtidig er John nødt til at lytte ind i den samtidighed, han som lærer er un-
derlagt, som for eksempel de skiftende politiske vinde, der blæser og blæser til 
tider i forskellige retninger, og det, der konkret rør sig mellem eleverne. Rå-
materialet skal så at sige bearbejdes forskelligt alt efter de aktuelle bud og på-
bud fra skiftende politiske beslutninger og holdninger, men som han siger, 
uanset hvad, skal der være en faglig proces og en dannelsesproces, hvilket han 
ser som to adskilte processer. Men bearbejdningen af elevsubjekterne, gen-
nem føjelighed, formning og støbning, er målet med Johns undervisning. 
Dette bliver han pålagt, og han bliver selv til et underkastet og produktivt 
subjekt, men John er en anden slags subjekt, hans opgave er at skabe og be-
arbejde ’føjelige kroppe’. 
 
Politisk præsentation til eleverne om dem selv som råmateriale 
Årgang nul er et undervisningsmateriale udarbejdet af Statens Arkiver og ret-
tet mod 8. og 9. klasse, hvori der står: 
 
“Skoler har altid ført forskellige former for oversigter over deres elever eller studerende. Det 
har de gjort af to grunde: dels af hensyn til den daglige administration, hvor det var nødven-
digt at have overblik over skolens råmateriale (eleverne), dels af hensyn til eleverne selv, så 
de senere ville kunne bevise, at de havde taget eksamen fra netop den skole” 
(www.aargang0.dk). 
 
Her bliver begrebet ’råmateriale’, anvendt i forbindelse med undervisnings-
materiale, rettet mod eleverne selv. Således får dette citat en dobbelt betyd-

http://www.aargang/
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ning, både idet elever som råmateriale er en selvfølgelighed, der trænger ud i 
alle kroge, også til eleverne selv i kraft af, at det skrives ind i undervisnings-
materialer, og dels at der ligger en selvfølgelighed i, at skolen skal have over-
blik over bearbejdningen af dette råmateriale. 
At eleverne kan se sig selv som råmateriale afspejler sig også i stort set i alle 
elev-interviewene. Eleverne mener, at de går i skole for at lære noget, at læ-
rerne er dem, der ved bedst, og at de skal have overblik, viden og bevare kon-
trol. Eleverne oplever, at de skal gøres til noget andet gennem læring, mens 
de går i skolen, hvilket skal ske primært gennem lærerens ’undervis-
ning/bearbejdning af dem. 
 
’Kvaliteten’ af råstof 
I en debat om elevers udbytte af folkeskolen versus friskoler, udtaler profes-
sor Niels Egelund: 
"Friskolerne skummer fløden, for de har elever med meget bevidste og engagerede forældre, 
der har valgt en bestemt skole. Det er rigtigt, at friskolerne performer bedre, men de har 
også et bedre råmateriale […]”. 
Niels Egelund finder, at der kan være forskel på kvaliteten af råmaterialet, alt-
så at elevernes baggrund og forældreengagement får betydning for, hvor 
let/svært ’råmaterialet’ er at arbejde med. Så når man går ud fra, at råmateriale 
er ”uforarbejdet materiale” (Nudansk ordbog 1989:805), må man antage, at for-
udsætningerne ikke er de samme for alle elever. Eleverne kommer med for-
skellig baggrund, har forskellige forældre etc., hvoraf noget kan kategoriseres 
som mere værdifuldt end andet, nogle ses på forhånd som mere føjelige og 
bøjelige end andre i kraft af deres forældre, og det sociale og økonomiske 
sted i det danske landskab de kommer fra. Barnet kan ses som et produkt af 
deres forældre, men udover et produkt er det ”i stigende grad også et projekt, et 
billede, man vil skitsere og en fremtid man vil virkeliggøre” (Ziehe 2008:68), som Zie-
he skriver om forældrenes børn.  
På den måde bliver barnet som råmateriale et fælles anliggende mellem foræl-
dre og lærere, og børnene/eleverne bliver et voksenprojekt, som handler om 
netop formning til og forestillinger om fremtidens behov og ideal-billeder af 
og forlængelser af de voksne selv, selvom opgaven er forskellig, alt efter om 
man er forælder eller lærer.  
”Børnerepræsentanten synes at være indhentet af den moderne myte om grænseløs formbar-
hed” (Ziehe 2008:68), og således gælder det for voksne om at lære barnet at 
beherske sig, styre sig og indordne sig (ibid.) efter gældende moralske og eti-
ske overordnede mønstre (Hickey-Moody and Malins.2007:3). 
Dette afspejler sig i formålsparagraffens stk. 1, hvori der indledende står, at 
”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder 
[…]” (Bilag 1) mens fraværet af elevernes indflydelse i paragraffen er til at få 
øje på. Selvom forældrene ikke deltager direkte i skolen, forventes det, at ele-
verne er ’undervisningsparate’ eller sagt på en anden måde, at eleverne er fø-
jelige, hvilket skolelæreren ofte peger på som et forældreansvar. Så i og med 
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at samarbejdet skal ske mellem disse parter, bliver ansvaret svært at placere, 
hvilket skolelederen, Lise Egeholm også påpeger:”  
 
Børnene er det vigtigste råstof, vi har. Alligevel er mange af os usikre på, hvad vi skal med 
dem, og hvem der egentligt har ansvaret for dem. Vi står i et vadested, hvor vi ikke rigtigt 
kan finde ud af, hvem der har børnene. På en måde er de fars og mors, på en måde er de 
samfundets. Og som i alle andre situationer, hvor ingen har det primære ansvar, falder de 
ned i et hul, hvor ingen tager ansvar” (Egeholm 2012:22). 
 
Således peger Egeholm netop på et brud i uddelegering af ansvar. eleverne 
som råmateriale, som forældrenes og samfundets børn, som nogen der skal 
bearbejdes. Dog uden tydelige og konkrete forventninger til, hvem der har 
ansvar for hvad, i forhold til børnene, og hvor børnene i første omgang, slet 
ikke nævnes som ansvarlige. Ansvar kommer jeg tilbage til i beskrivelsen af 
kedsomhed, hvor Poul har svært ved at finde ud af, hvem der egentligt har 
ansvaret for hans uddannelse og motivation, samt i beskrivelser af hvordan 
eleverne skal have lyst.  
Professor Hanne Warming peger på, at: ”The last decades have been characterized 
by a re-newed governance focus on childhood which constructs children as ‘the raw materials’ 
for society’s future”(Warming 2011:126). Hun er således med til at pege på, at 
barnet forstået som ’råmateriale’ bliver et subjekt der ikke har nogen beretti-
gelse i sig selv, men først og fremmest er noget der skal formes, og hvor sub-
jektet, barnet skal tage medansvar som formenden sit eget subjekt. Elevhed 
bliver de voksens projekt der skal bearbejes som råmateriale, og eleverne skal 
accepterer processen på de voksnes betingelser.  
I kraft af projektet med at forme råstof opstår rigtig mange ’skal-er’. Disse 
’skal-er’ vender jeg tilbage til lige om lidt i dette kapitel. Det er også i relation 
til råstofproblematikken, og som jeg gjorde opmærksom på i indledningen, at 
børn bliver til elever, netop i kraft af deres relation til skolen som lærende og 
formbare subjekter der ’skal’.  
 
Fysisk indretning til bearbejdning 
Råstof-bearbejdnings diskursen som metafor hænger også snævert sammen 
med herskende læringsbegreber om for eksempel ’indlæring’, og ’formel læ-
ring’. Den formelle (ind)læring er den, der gennem diskurser om barnet som 
’råmateriale’, tænkes som noget, den voksne kan og skal styre, regulere og 
måle på. Når en lærer underviser i et bestemt pensum, har undervisningen til 
hensigt, at eleven lærer det, som en mere eller mindre direkte overførsel af 
lærerens undervisning og viden. Altså en lineær tankegang hvor effekten af 
undervisning i et fag efterfølgende vil kunne måles på helt bestemte færdig-
heder hos den enkelte elev. Det bliver på den måde, i høj grad et spørgsmål 
om måden, den faglige viden overføres på gennem særlige materielt-
diskursive praksisser. Dette kan man se afspejlet flere steder, for eksempel i 
måden klasseværelser er indrettet på, og måden hvorpå læreren underviser. 
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Borde og stole står på bestemte måder, enten i rækker eller i grupper. Læreren 
er placeret ved en tavle i den ene ende af klassen, hvorfra der kan bevares et 
panoptisk blik udover klassen. Læreren taler, eleven lytter, læren spørger, ele-
ven rækker fingeren op og svarer, osv. En væsentlig del af undervisning fore-
går gennem bøger. Skrift, tale og det at lytte til underviseren, er alle udtryk 
der tager afsæt i sproglige repræsentationer, der tænkes som det der primært 
skal danne grundlag for viden i elevernes hoveder.  
For eleven betyder indretning, materialer og tilrettelæggelse af tid og rum sær-
lige muligheder for navigering i dette hav af forventninger. For at gøre sig ’læ-
ringsparat’ må eleven gøre en særlig føjelig figur. Eleven må mestre ’ordent-
lighed’ som en social nødvendighed, gennem gældende civiliserende koder 
(Gilliam & Gulløv2012:41). Og som Ziehe peger på, må eleverne lære at styre 
sig og behovsudsætte (Ziehe 2008:68). 

Dokumenter 
Skolens dokumenter, læreplaner, årsplaner, tidsplaner, dagsplaner som policys 
er også kræfter, der på forhånd skaber mening til skolen. Politikker udformet 
som dokumenter bliver således skabt og genskabt som både store overordne-
de og mindre institutionelle politikker (Ball 2008:5). 
 
“Policies are very specific and practical regimes of truth and value and the ways in which 
policies are spoken and spoken about, their vocabulary, are part of the creation of their con-
ditions of acceptance enactments. They construct the inevitable and the necessary” (Ball 
2008:5). 
 
Tilrettelæggelse 
Dokumenter er i høj grad lærernes fundament for, hvordan de kan og skal 
tilrettelægge deres tid i klassen, og som John pegede på i ovenstående afsnit, 
er han nødt til hele tiden at tage højde for, hvordan dokumenter gennem po-
litiske dagsordener ændrer sig gennem skiftende regeringer og skiftende tider. 
De neoliberale styringsteknologier får i høj grad betydning for processtyring 
gennem netop dokumenter. Dette skaber en fokusering på formbarheden af 
eleverne, gennem de lærere, der skal navigere i praksis ud fra dokumenterne i 
tid og sted. Jeg vil i det følgene primært forholde mig til to dokumenter. Fol-
keskolens formålsparagraf og trinmål for dansk - 7. – 9. klassetrin. Som et 
første eksempel kan nævnes folkeskolens formålsparagraf kapitel 1 stk. 3, 
hvor der står:  
 
”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et 
samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, lige-
værd og demokrati”. 
 
For at se hvordan det udfolder sig som kraft, vil jeg træde et skridt tættere på 
praksis og trække på eksempler fra det empiriske materiale og de lærerinter-
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view, jeg har, i forhold til de relevante dokumenter. Klasselæreren i 7.x, Janni, 
siger f.eks. om sine opgaver med eleverne:  
 
”Man kan tale om almen dannelse, noget der nogle gange ligger uden for fagene, men som er 
med til at give [eleverne DDC] et mere nuanceret blik på verden, og som kan vække nogle 
interesser og give nye ideer”. 
 
Fagligheden som mål i sig selv er altså ikke nok, hvilket også er en del af den-
ne paragraf. Samtidig siger Janni også: ”Jeg skal lære dem noget”, som et svar på 
spørgsmålet om, hvad hun ser som sine kerneopgaver:  
 
”Jeg skal jo et eller andet sted kunne hakke af og sige: ”Ok, det nåede vi i år”.  
 
Kerneopgaver og dannelsesideal 
Jannis henvisning til det, hun skal ’hakke af’, tager udgangspunkt i nogle 
overordnet formulerede dokumenter. Disse tekster er først og fremmest de 
trinmål, undervisningsministeriet har formuleret for hendes fag, og de årspla-
ner som hun på baggrund af trinmålene udfærdiger en gang om året i samar-
bejde med de andre lærere fra samme årgang. Jannis kerneopgaver, og derved 
hendes praksis, er nøje knyttet til de relevante og aktuelle dokumenter. Med 
Jannis beskrivelse af disse kerneopgaver kan det se ud som om, at hun ople-
ver, at hendes mål er, at føre eleverne den sikre vej gennem lærdom og dan-
nelse, mod en afgørende afgangseksamen i slutningen af niende klasse. 
Kerneopgaven bliver i Jannis forståelse på den måde først og fremmest ker-
neydelsen, og det der henviser til de faglige mål, de skal nå ifølge forskellige 
curriculummål og cirkulærer – eleverne skal lære noget samtidig med, at de 
skal dannes gennem forpligtelse på den alsidige udvikling.  
Janni fortæller også med henvisning til de trinmål, som eleverne skal igennem:  
”Der er nogle opgavetyper, og der er nogle mål, som de skal være bekendt med, og så er der 
noget, de skal lære”, og det er så den ene del af det, det de skal lære. Men samtidig taler 
hun også om, at eleverne skal noget andet med henvisning til, at de faglige 
’opgavetyper’ handler om afgangseksamen: 
 
Og så tænker jeg også, de skal have nogle oplevelser, som ikke kun handler om at gå til 
afgangsprøve, altså de skal have nogle fælles oplevelser i klasen, og de skal have nogle input 
som gør, at man kan tale om almen dannelse, noget der nogle gange ligger uden for fagene, 
men som er med til at give et mere nuanceret blik på verden, og som kan vække nogle inte-
resser, og som kan gi nye ideer. Og så tænker jeg, at jeg så vidt muligt skal sørge for, at de 
har det godt, så der ligger også en opdragelsesfunktion herhenne, som er det der foregår når 
gruppen er samlet, det kan man jo ikke med det enkelte barn derhjemme. At man skal 
lære at begå sig sådan i gruppesammenhænge, i større sammenhænge, og skal kunne give 
udtryk for egne meninger, men også passe på sig selv og hinanden, sådan en social be-
vidsthed. De skal lære at rumme mangfoldighed, og så skal jeg selvfølgelig være der og passe 
på, at der ikke er nogen, der falder igennem, og fange dem der har det dårligt, derhjemme 
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måske, eller socialt. Og hjælpe dem hvis jeg kan…hjælpe dem videre. Er der mere jeg 
skal?” spørger Janni slutteligt sig selv. 
 
Dannelsesidealet er, i forlængelse af formålsparagraffens stk. 1 -3 om ”elevernes 
alsidige udvikling” netop, at eleverne bliver i stand til både at være fagligt kom-
petente med så gode som muligt afgangseksamener, samtidig med at de skal 
kunne tænke selv, klare sig selv og handle og trives i overensstemmelse med 
samfundets normer, i et samfund med ’frihed’ og ytringsfrihed som nøgle-
værdier 
John, en anden lærer, taler også om kerneydelsen i forhold til trinmålene som 
noget centralt – men også som noget der er nødt til at hænge sammen med 
en pædagogisk dannelsesproces af eleverne. Men man skal have råd, og det 
koster penge at tænke i helheder, hvilket han beskriver på denne måde: 
 
”Det [det faglige og det pædagogiske DDC] hænger kun sammen, hvis der er luft til det. 
Og hvis man siger luft, så kan man lige så godt skrive lig med penge […], hvis der ikke er 
afsat ressourcer til det, så folketinget, eller højeste instans, ikke lægger rammerne ud til 
kommunerne, sådan så kommunerne kan inddrage nogle skatter, for så at lægge det luft, 
det kød, det sul der skal være på knoglerne, så bliver det et meget stift system. Så skræller 
man ind til kerneydelsen. Det er det faglige. […] Og så skal du lære 2+2 =4. Det er det, 
der sker mange steder. Og så er den der dannelsesdel omkring demokrati og oplevelse og 
selvstændighed og selvlæring og alt det der, det blir nogle bløde værdier”. 
 
Således mener John, at de økonomiske rammer og de indholdsmæssige ram-
mer, der er sat for hans arbejde, skal hænge bedre sammen.  
Kerneydelsen bliver gennem Johns fortælling således til den ’rene’ faglighed - 
knoglerne i et skellet. Den, der beskæftiger sig med det, eleverne skal lære og 
ikke andet. Den pædagogiske del, dannelsesdelen, er det, der gør systemet 
fleksibelt og interessant, bliver sulet, der hænges op på knoglerne – det bløde. 
Begge ’søjler’ eller dele er beskrevet i formålsparagraffen, men mindre speci-
fikt, mens de mere specifikke og målbare faglige parametre og krav er beskre-
vet i dokumentet trinmål for 7. – 9. klasse. 
John forklarer videre om den første del af hans kerneopgaver: 
 
”Hele den der, ser jeg som en stor kerneopgave, at få det sociale og pædagogiske, få det til at 
fungere og have det hele tiden. At få målet klart, at de går i udskoling, at de om ikke så 
lang tid skal ud af folkeskolen. […] Så det er hele den der dannelses-ting, som jeg som 
skolelærer - jeg godt må. Det synes jeg er rigtig spændende og tager rigtig seriøst”.  
 
John fortæller derefter om den anden ting, han ser som sin kerneopgave:  
 
”[…] og den anden er, at de skal jo opfylde nogle faglige mål, og den har jeg selvfølgelig 
også, og det kan man gøre på mange måder. Så både pædagogisk og didaktisk og alle mu-
lige måder. Så det er klart, det er hele tiden de der to ben at køre på - eller to søjler”  
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Faglig læring ses således som kerneydelsens ene del - eller søjle, og som knog-
lerne, det bærende, det hårde og det centrale, repræsenteret i konkrete mål-
sætninger. F.eks. står der i trinmål for dansk efter 6.: 
 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegner sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at: 

• beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i 
forskellige teksttyper 

• læse sprogligt udviklende tekster og bruge varierede læseforståelsesstrategier 

• søge forklaringer på ord og fagudtryk i trykte og elektroniske ordbøger anvende forskelli-
ge læseteknikker 

 
Disse mål er således ganske konkrete, og noget der forventes at kunne måles 
på. Derimod tales den pædagogiske dannelsesdel frem som sulet, det bløde, 
det knoglerne er pakket ind i gennem begreber som det sociale, opdragelse, 
oplevelse, demokrati, selvlæring. Dette ses som kerneopgavens anden søjle, 
og repræsenteres anderledes gennem formålet for faget dansk er mindre kon-
kret og er blødere formuleret: 
 
”Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse 
og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer” (Formål for faget dansk. Stk. 2). 
 
Begreber om både det bløde og det hårde taler lærerne frem som nøglebegre-
ber i forhold til de krav, der stilles til dem, og som opleves som modsatrette-
de krav, de er nødt til at leve op til. De underbygges med mere konkrete for-
muleringer som at forberedelse til afgangsprøve, mål og opgavetyper, de skal 
være bekendt med, under den faglige og hårde søjle. Mens dannelse, lyst og 
demokrati tales frem under den bløde søjle.  
Desuden holder lærerne øje med, at eleverne har det godt, de giver eleverne 
fælles oplevelser der ligger ud over det faglige, og de forsøger at skabe gro-
bund for nye interesser og evne til at begå sig i større sociale sammenhænge. 
Det er tillige væsentligt, at eleverne lærer at passe på hinanden, have personlig 
kontakt, hjælpe hvis nogle har det dårligt eller er ved at falde igennem - som 
en pædagogisk opdragende dannelses-søjle. Alt sammen noget der ligger un-
der formålsparagraffens ordlyd.  
 
Forældresamarbejdet tales også frem under den bløde søjle, som en forud-
sætning for at lærerne kan få succes med deres undervisning, hvilket også står 
eksplicit i folkeskolens formålsparagraf. Forældrene bliver på den måde 
uundværlige aktører med en central agens og bliver afgørende for, hvordan 
lærerne oplever, at de kan leve op til de krav og forventninger, der stilles til 
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dem. Gennem forældrenes opbakning til skolen, og derved implicitte opbak-
ning til den enkelte lærer, oplever lærerne at de kan optimerer deres undervis-
ning. Forældre bliver således væsentlige subjektive kræfter, der arbejder aktivt 
i klasseværelset uden selv at være til stede. 
 
Disse to søjler hviler på et fundament af lærernes overordnede pædagogisk og 
didaktisk velfunderede praksis. Som John siger, skal den del være der hele ti-
den. Målet er vigtigt. Det at holde målet klart og vide, hvor man skal hen med 
det, man laver, er essentielt. At forholde sig til og holde sig ajour med, hvad 
loven siger, hvilke nye tiltag der kommer med de skiftende regeringers nye 
påfund, som varierende kræfter der blæser i retning af de aktuelle politiske 
vinde.  
Afgangseksamen efter 9. klasse bliver talt frem af både lærere og elever som 
det øverste formål med at gå i skole – som manifesteres i et endeligt doku-
ment, der har helt særlig betydning. Som toppen af kransekagen eller prikken 
over i’et. Afgangsbeviset som noget endnu-ikke, der er med til at styre både 
elever og lærere i en helt særlig retning.  
Politiske Dokumenter som trinmål og paragraffer bliver således, gennem læ-
rernes tolkninger og tilrettelæggelse, styrende for målet for kerneydelsen og 
den efterstræbte afgangseksamen. Disse dokumenter får liv og fylde i klasse-
værelset gennem lærerens personlige performance og undervisning, gennem 
tests, og gennem elevernes forventninger til, håb og angst for 9. klasses af-
gangseksamen.  
På den måde bliver formålsparagraffen, årsplaner eksamensbeviser og trinmål 
meget nærværende, som særlige intra-agerende styrende kræfter i forhold til at 
nå målet i sidste ende – som Janni siger – ”Det er nødt til at være meget tydeligt for 
mig. Jeg kan jo ikke efterlade dem i niende klasse og så sige: ”Nå, det nåede vi ikke””. 
 
Andre dokumenter 
Udover de dokumenter, der kommer fra politisk hold, er der konkrete doku-
menter skabt i skolen, der tager form inde fra skolen, som for eksempel sko-
lens individuelle årsplaner, opgaver med karakterer, elev-vurderinger og læ-
rerplaner. Der er dokumenter om økonomi, udviklingsrapporter, indberet-
ninger på børn, klager over skolen osv. Alle disse typer af dokumenter har 
agens og legitimitet på lige fod med de synlige fysiske kræfter og er med til at 
forme dagligdagen, også i 7.x.  
Skolen har således, som både John og Janni peger på, nogle overordnede 
formål og kerneopgaver, og selvom de kan variere alt efter forskellige tider og 
politiske dagsordener, ligger mulighederne for lærerhandlinger i høj grad præ-
definerede i disse tekster. Formålsparagraffen er, som materiel-diskursiv kraft, 
således en visionær og toneangivende retning mod, hvad skolen gennem læ-
rerpraksisser skal forsøge at leve op til, om end den ikke er konkretiseret med 
uspecifikke løsningsforlag eller krav. Trin-målene bliver det konkrete stof, 
som eleverne skal mestre.  
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Selvom ingen af dokumenterne peger på bestemte måder, hvorpå lærerger-
ningen skal udføres, eller hvilke didaktiske redskaber der skal anvendes, bliver 
de betydningsfulde i lærerens daglige arbejde med eleverne.  
Lærerne kigger ikke på paragraffer og mål hver dag. Janni siger, at der kan gå 
lang tid imellem, men lærerne kender dokumenternes historie, indhold og 
formål, og dokumenterne virker som rammesættende intra-agerende kræfter 
for deres praksis.  

Tid  
Dokumenterne som beskriver, hvad eleverne skal, er organiseret i en tids-
mæssig ramme. Tiden organiseres ud fra fastlåste strukturer, blandt andet i 
den måde fagene opdeles på. 
Opdeling af fagene over tid er en selvfølge. Adskillelsen af fagene er styret af 
dokumenter, hvor adskillelsen ses tydeligt i trinmålene, der går specifikt på 
hvert fag, og på hvor meget tid der sættes af til hvert fag. Hver ting til sin tid 
– i femte, sjette og syvende klasse. Hvor mange dansktimer man skal have på 
hvert klassetrin, hvor mange matematiktimer, historietimer osv., er styret af 
politiske dokumenter, samt hvordan de skal skemalægges. Således bliver op-
delingen af fagende afgørende for, hvad der kan og skal ske i klassen samt 
hvornår.  
 
Tiden er på den måde central i skolens måde at organisere alting på, og derfor 
får den her en selvstændig kraft. Tiden ordner og systematiserer, skaber ruti-
ner, rytmer og tid skaber sammenhæng og brud i de fleste institutionelle prak-
sisser (Foucault 2008:20-21).  
Dagene i skolen er opdelt i skemaer, der gentager sig uge efter uge, måned 
efter måned, år efter år. Klokken ringer elever og lærere ind og ud af under-
visning og fagene skifter fra time til time eller fra blok til blok.  
 
Mål over tid 
En lektion varer 45 minutter, der går to lektioner på en blok som markeres af, 
at klokken ringer. Der er forskel på frikvarterernes længde alt efter formålet - 
skal eleverne spise, skal de have luft?  
Fagene er delt ind i tid. To idrætslektioner om ugen, to lektioner i tysk eller 
fransk, tre i engelsk osv. osv.  
Eleverne går på særlige klassetrin et år ad gangen. 1., 2., 3., 4. alt efter deres 
alder. 6-7 år, første klasse, 13-14 år, syvende klasse. De møder klokken otte, 
for det meste i hvert fald, og har fri tidligt eller sent. Lærerne skal nå det hele, 
der er mange typer af mål – i udskolingen skal de nå nogle særlige trinmål for 
alle elever, der går her. Der er også delmål, fælles mål, personlige mål og 
slutmål, som fagende skal organiseres ud fra. Tests og prøver er en del af dis-
se opdelinger af fag over tid. Eleverne testes i dansk og matematik separat og 
får karakterer i fagende separat, og alt efter alder og klassetrin vurderes deres 
’faglige status’.  
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Tid og orden 
Men tid bliver også til noget andet i skolen end den formelle orden. Tid bliver 
en væsentlig kraft for alle parter, og noget alle forholder sig til, men på meget 
forskellige måder.  
Lærerne taler om tid både i forhold til, hvad de skal nå med eleverne, og i 
forhold til deres opgaver som lærere, og hvordan de skal nå det.  
”Man skal komme til tiden”. ”Vi skal sætte tid af til at øve”. ”Det der også rykker, 
det er, at det er hele dage, at der ikke hele tiden er opbrud og brud, fordi nu 
ringer klokken, eller nu skal vi pakke sammen, eller vi arbejder først videre med 
det her om en uge. Altså at det er en sammenhæng, og at det giver mening”, er blot 
nogle af de ting Janni siger om tid.  
John fortæller om tid at: ”tidligere har de [klassen – DDC] haft en hel del lærer-
skift”. ”Hele den der ser jeg som en stor kerneopgave, at få det sociale og pædagogiske til at 
fungere og ha’ det hele tiden, at få målet klart, at de går i udskoling, for der er ik-
ke så lang tid, til de skal ud”. ”De [eleverne DDC] skal selvfølgelig fagligt hele tiden 
forbedre sig” […] ”…så det hele tiden bliver fulgt til dørs”. ”Så sidder de i en år-
gang , […], sidder i en klasse”. ”Kasper er lidt på vej væk, for der er også noget, der er 
ved at gå op for ham omkring at tage ansvar for egen læring og håndtere sin teenagetil-
værelse, samtidig med at det der, med at bruge så meget tid i skolen, så er det lidt 
dumt at sidde og lave ingenting”. 
 
En anden tid 
Flere elever taler om tid på en anden måde. Blandt andet fortæller mange ele-
ver, at lange dage er mere kedelige og svære at komme igennem end korte da-
ge. Flere elever udtrykker, at de keder sig, og at det føles som spild af tid, og 
timer med fysisk aktivitet føles kortere end timer, hvor man kun sidder stille.  
 
Jeppe siger for eksempel: ”…for der er jo nogen der altid er sammen – Sarah og 
Marie f.eks. de er jo altid sammen”. Kasper siger: ”Jeg går til fodbold fem gange 
om ugen […], og så er der ikke så meget tid til andet […], så skal der laves lidt 
lektier de andre dage”, ”…det er også fordi jeg nyder jo at spille fodbold og jeg elsker 
det. Det er bare, fordi skolen er ikke altid så fedt. Og det er ikke altid det, jeg har lyst 
til at lave”. ”Det er også det, der er problemet, man er i skole så lang tid hver dag”.  
Poul spiller også fodbold, og han får at vide af lærerne, at han har en dårlig 
attitude og bør ændre den. Han fortæller, at når han spiller fodbold, er ”det 
ligesom man kommer væk fra skolen, […] så skal man ikke tænke på det […]. Ellers 
skal jeg hele tiden tænke på, at jeg skal lave lektier […] og på alle de der problemer”. 
Søren siger om logbøgerne, eleverne skriver, at: ”…det er lidt kedeligt. […] altså 
for vi skal lave noget hele tiden”.  
Erika siger: ”Jeppe han er bare SÅ irriterende hele tiden”.  
Hun fortæller om sine dramatimer, som hun går meget op i, at ”…det er rigtigt 
sjovt, og jeg synes, jeg får rigtigt meget ud af det, fordi jeg gerne vil være rigtig skuespiller på 
et tidspunkt […] altså vi skulle have spillet Romeo og Julie – men det tror jeg, det 
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tog for lang tid – vi prøvede så at lave vores eget manuskript, men det gik så helt i ka-
ge, så nu laver vi bare sådan nogle små dramaøvelser”. Gorm taler også om logbø-
gerne i forbindelse med tid: ”altså vi skal skrive logbog hver dag – det har jeg me-
get svært ved at huske i hvert fald, plus vi skal tage stilling til alle de der mål hele ti-
den”  
Tid er således med til at skabe, ordne og organisere den daglige trummerum i 
forhold til de vaner og rutine, skolens skaber som selvfølgeligheds-
konstruktioner gennem mønstre og gentagelser. Tiden kan føles kort eller 
lang alt afhængig af de aktiviteter, der skal udspille sig, og hvem og hvordan 
der deltages i dem. Men tid skaber også nye muligheder, ændringer og for-
skydninger i og over tid. Den ene elev kan den ene dag, i den ene time, blive 
til som en særlig slags, og i den næste time en helt anden, i f.eks. den forskyd-
ning der kan ske igennem lærerskift. Og som vi skal se på senere, i analysen 
om social eksklusionsangst, får f.eks. Marie nye muligheder, da Sarah går ud 
af klassen, hvilket viser sig i en analyse over tid.  

Steder 
Skolen er et særligt fysisk afgrænset sted, som regel med en arkitektur der er 
udformet med henblik på at skabe særlige muligheder for, hvorledes skoleliv 
og læringskultur kan udfolde sig (Gitz Johansen, Kampmann, Kirkeby 2001). 
Skolebygninger kan virke disciplinerende på forskellige plan (Drejer 
2012:158) og på forskellige måder.  
Byskolen, som jeg besøgte, var ingen undtagelse. Udefra: to store pompøse 
skolebygninger af røde mursten, med mange vinduer, og en stor dør malet i 
mange farver. Bygningen vidner om alvorsfuldhed og autoritet (Drejer 
2012:160), skolegården er med asfalteret skaterbane og boldbure med beton-
bander.  
Indenfor: lærerværelset som et særligt sted for lærere og andre relevante 
voksne personer, kontorer, ét med en bænk udenfor, computerrum, bibliotek, 
kantine, gange med farvede plakater, både elevernes egne produktioner og 
reproduktioner, toiletter, klasselokaler med borde stillet i øer eller rækker, sto-
le, neonrør, tavler, smartboards, og et uge-skema på væggen. Skoletasker, 
madpakkepapir og falmet og overtegnet maling på væggene. Alt sammen 
prædefinerede synlige markeringer, som selvfølgelige forståelser af den mate-
rielt-diskursive praksis som skole udgøre. Selvom skoler ikke er ens, er de of-
te alligevel ganske lette at genkende ud fra deres fysiske udtryk, både indven-
digt og udvendigt (Gitz Johansen, Kampmann, Kirkeby 2001). Skolens særli-
ge funktion ligger ganske ofte præ-defineret i murenes udtryk som et 
vidnesbyrd om, at her gøres skole og skabes elever.  
I dagtimerne er der ingen tvivl. Intra-aktionen mellem bygninger, lyde og sub-
jekter er svær at overse. Skolen bliver til ”et rum mellem to verdener – et sted for 
individuelle forvandlinger” (Foucault 2008:138), og dette synes og høres og mær-
kes i den arkitektoniske udformning, og det liv der udspiller sig.  
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Både lærere, elever, inspektører, forældre, pedeller og kontoransatte etc. har 
deres daglige gang på skolen, hvor de bevæger sig rundt på bestemte steder 
på forskellige måder og med forskellige formål. Klasseværelset, skolegården 
og fællesarealerne er elevernes primære steder – lærerværelset, kontorer og 
mødelokaler er lærernes. Ikke alle kan bevæge sig rundt over alt og til alle ti-
der. Eleverne kan, som også tidligere nævnt, ikke gå ind på lærernes steder, 
mens lærerne kan bevæge sig rundt over det hele.  
Så det er væsentligt at påpege, at subjektivering også sker gennem den måde, 
subjekter er tilknyttet rummene på, så: ”bygningerne ikke alene opfattes som en ufor-
anderlig ramme rundt om forskellige typer af daglige pædagogiske aktiviteter. Handlinger 
foretages ikke alene i rum, men nok så meget med rum” (Gitz Johansen, Kampmann, 
Kirkeby 2001:29). Således befolkes særlige steder af særlige sociale kategorier 
på bestemte tidspunkter af skoledagen. Skole-subjekters potentielle subjekti-
veringspraksisser bliver muliggjort og tydeliggjort gennem disse markeringer 
af rummenes materielt-diskursive betydning og afgrænsning. På den måde 
rummene tages i brug af de forskellige aktører, således som det også viser sig i 
den indledende case, hvor rummets foranderlighed tydeliggøres gennem en 
lærers tilstedeværelse og efterfølgende exit. Materialiteten så at sige lokker til 
særlige aktiviteter (Gitz Johansen, Kampmann, Kirkeby 2001:75) situeret i tid 
og sted. I sofaen, med bøgerne, i vinduet, stole og borde, men også lugte og 
kulde og varme lokker til særlige måder at gøre på, og forskelligt i frikvarter og 
timer (ibid:78).  
Disse muligheder afspejles i de handlinger, der aflejrerer sig over tid, gennem 
de differentieringspraksisser og de hierarkiske strukturer, som rummene by-
der sig til igennem.  
I frikvartererne er eleverne, udover i klasseværelserne, på gangene, på trap-
perne og i skolegården, mens lærerne trækker sig ind på lærerværelset, på nær 
de lærere der har gårdvagt, og som sådan holder øje i skolegården eller har 
andre opgaver rundt om på skolen. Således er de fysiske rammer med til at 
skabe betingelser for, hvorledes skole kan og skal foregå. Skolens formål, som 
blandt andet er lærernes bearbejdning af råmateriale/elever, med mulighed 
for kontrol og styring gennem bl.a. mulighed for panoptiske øjekast, er tænkt 
ind i arkitekturen. Gange, klasseværelser og skolegårde er tilrettelagt således, 
at lærerne kan have overblik over elevernes færden, hvis og når de ønsker det.  
 
Dem med nøgler kan komme overalt 
På Byskolen er nøgler en tydelig markør for denne hierarkisering, der foregår. 
Udlevering af nøgler i fysisk forstand bruges til at vise, hvilke rum eleverne 
ikke har adgang til. Lærerværelse, lærertoilet, kontorer og elevator er nogle af 
de steder, hvortil der kræves en nøgle for at komme ind. Således kan den fysi-
ske afgrænsning af rum og steder være med til at skabe orden og markere, 
hvilke subjekter der skal underkastes forskellige materielt-diskursive marke-
ringer og grænser. 
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Skolepligt/undervisningspligt 
Langt de fleste børn i Danmark går i skole. Undervisning er et historisk fæ-
nomen, der trådte i kraft i 1814 med almueskolevæsenet (www. Denstoredan-
ske.dk 2012). Undervisningspligten skal i denne afhandling tages meget bog-
staveligt, da den kommer til at vedrøre skolen som pligtsted, uden at jeg kan 
tillade mig at kalde det skolepligt, da det ikke er det samme som undervis-
ningspligt. Men de elever, jeg har mødt, der er underlagt undervisningsplig-
ten, oplever det som en skolepligt. De oplever ikke at de har noget alternativt 
og reelt valg overfor denne pligt. Som også Jensen skriver, udgør skolen såle-
des et tvunget fælleskab (Jensen 2007:9). Som elev ikke det ikke muligt at 
vælge skolen fra, før man har modtaget de ni obligatoriske års skolegang 
(med mindre forældrene vil undervise eleven hjemme). 
I Ugebrevet Mandag Morgen skriver Jensen i en rapport ’Børneliv’ ifølge 
danskerne 2012, at: 
 
”Førstevalget for langt de fleste danske forældre er den lokale folkeskole, og de færreste for-
ældre har overvejet et alternativ. Forældre med børn i den lokale folkeskole prioriterer, at 
deres børn går i en skole tæt på hjemmet sammen med vennerne fra kvarteret” (Jensen 
et.al. 2012). 
 
Og selvom forældrene vælger en anden skole er undervisningspligten først og 
fremmest forældrenes anliggende og valg. Men eleverne er dem, der skal leve 
op til denne undervisningspligt gennem deres deltagelse i skolelivet. Gorm 
beskriver det på denne måde:  
 
”Hvis jeg selv kunne vælge, så ville jeg nok gå i skole mere på mine egen præmisser. […] 
gå i skole når jeg ikke rigtig skulle noget. Prøve at få lært de ting jeg syntes var vigtige og 
spændende for mig – måske et par gange om ugen. Jeg tror stadig, jeg ville komme en hel del 
mere end mange andre. Jeg tror stadig, jeg ville være her tre gange om ugen eller sådan noget 
– i et par timer”. Gorm griner lidt, inden han fortsætter: ”…altså jeg ved godt, det 
er godt for mig, jeg er glad for, at jeg ikke bor i et land, hvor der ikke er råd til at gå i sko-
le, og hvor man bare skal arbejde og alt det der, så jeg er glad for at gå i skole. Jeg vil helle-
re gå i skole end ikke at gå i skole, men jeg ville også hellere gå mindre i skole”. 

 
Det, at Gorm skal i skole alle hverdage, et bestemt antal timer, er den kraft, 
der i første omgang trækker ham ud af sengen om morgenen og derefter hen 
i skolen, selvom han mener, at det ikke er på hans egne præmisser. Skoleplig-
ten bliver således et elevanliggende, og som Gorm siger, skal man som elev 
være glad og taknemmelig for, at man ”ikke bor i et land hvor der ikke er råd til 
skole”, da undervisningspligten i denne type af fortællinger kan ses som et pri-
vilegium mere end som tvang.  
Således er her nævnt nogle af de intra-agerende kræfter, der er med til at for-
me skolen som på en gang historisk og nutidig institution.  
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Her slutter gennemgangen af de syv intra-agerende kræfter, som jeg havde 
valgt at stille skarpt på, og jeg vil tage det næste skridt ind i analysen.  

Betydning af kræfterne på arbejde i skolen  
Jeg har nu redegjort for nogle af de kræfter, jeg finder centrale og relevante 
for en forståelse af skolen som et materiel-diskursiv fænomen. I det følgende 
vil jeg se på, hvordan disse kræfter får liv gennem de læringskulturer, der kan 
opstå i konkret skoleliv. Derudover vil jeg se på, hvordan de får betydning for 
lærernes muligheder og betingelser for at undervise gennem henvisningen til 
skal-have-lyst-til-læring. Slutteligt vil jeg beskrive de egen-verdener, eleverne 
bygger op som en paradoksal konsekvens af et individualiseret samfunds per-
spektiv, der appellerer til den enkeltes motivation, samtidig med at ’systemet’ 
forsøger at sætte dem i bås sammen med alle de andre.  

Læringskultur 
Googler man ordet/begrebet ”læringskultur” dukker der omkring 38.000 hits 
op. Mange af disse hits definerer læringskultur som noget, man har på ar-
bejdspladser. Hittene handler ofte om, hvordan det er muligt at optimere læ-
ring og få mere ud af sine medarbejdere i den læringskultur, der er, og ofte 
deles denne læring op i formel og uformel læring.  
Læringskultur i skolen er også et udbredt begreb, som ofte anvendes som en 
didaktisk bestræbelse på at skabe en god kultur for læring, ofte som noget der 
eksisterer udenfor subjekterne. ”Culture is constructed by humans as something diffe-
rent and apart from the pre-existing natural nature ’out there’” (Taguchi 2010:46). Og 
som noget der kan reguleres med henblik på bedre og mere målrettet læring. 
Hvis man blot styrker lærernes rolle (Folkeskolen.dk 2012), kan man ændre 
læringskulturen til det bedre.  
 
En anden slags læringskultur 
Den måde, jeg anvender begrebet på, er med en lidt anden vinkling. Begrebet 
skrives frem gennem diffraktive læsninger af forskellige tekster, der beskæfti-
ger sig på kryds og tværs med kultur og læring. Det sociale og det faglige gri-
ber ind i hinanden (Tanggard & Nielsen 2011:130) og er, som beskrevet, et 
centralt analytisk greb i hele denne afhandlings teoretiske forståelse af både 
subjektivering og læring som gensidigt intra-agerende.  
Så lad os se lidt nærmere på selve begrebet læringskultur, som det anvendes i 
denne afhandling. 
 
Jeg vil gå med Ziehe et stykke vej, når han skriver: ”Læringskultur kan ikke gri-
bes eller fattes objektivt. Det har at gøre med menneskers mentalitet” (Ziehe 2007:72), 
men hvor han fortsætter med at sige, at man ikke kan ændre læringskulturen 
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ved at ændre på de fysiske betingelser, vil jeg gå en anden vej og i stedet sige 
med Taguchi:  
 
”Our culture and ways of living are shaped by nature, not as fixed pre-condition, but as 
living, changing performative agent, just like ourselves. Culture materialises from nature as 
nature is shaped and materialised by culture, that is our ways of using it, living from it and 
altering it. There is no telling us apart, since what we are and our very existence are in total 
mutuality and interdependence” (Taguchi 2010:49).  
 
Kultur bliver på den måde menneskers mentalitet, men i samspil med og i kraft 
af det, som også findes udover denne mentalitet, der skabes i bevægelige og 
foranderlige processer i symbolske systemer (Bruner 1990:31). 
Det er i møderne mellem skolen som institution, elever og lærere og alle de 
andre intra-agerende kræfter, at der lægges an til den læringskultur, der bliver 
skabt i hver enkelt klasse. Og det er her, ’elever’ skabes som særlige, sociale, 
kulturelle og samfundsmæssige subjekter, gennem elev-kategorier som for ek-
sempel den gode elev, den stille elev, den skoletilpassede elev, den utilpasse-
de, den nørdede elev osv. Det er både gennem de kræfter, der gennem-
strømmer elever, lærere, klasser, skolerum osv., og den måde hvorpå eleverne 
tager kræfterne op og handler på.  
Læringskulturen henviser først og fremmest til en kultur præget af et lærings-
formål. Skolen er et sted for læring. Læring skal i denne forbindelse ikke ses 
uden det kulturelle aspekt, da der her alene henvises til skolens primære prak-
sis med læring i centrum. Læring skal forstås som intra-aktive processer, der 
skabes gennem handlinger og tænkninger. Læring ”takes place right in the middle 
of things, in our very living and doing pedagogical practises” (Taguchi 2010:61).  
 
Hasse beskriver kultur som bevægelig, et begreb der henviser til ”skabte menne-
skeverdener” (Hasse 2011:16), der udspiller sig i forskellige sammenhænge, 
hvor mennesker er sammen. Skolen bliver til skole i kraft af dens fremkomst 
som et helt bestemt sted med en helt bestemt funktion, gennem helt bestemt 
praksis. Alt ’herinde’ har materiel-diskursiv betydning og sammenhæng, hvil-
ket gør ’skole’ til et kulturelt fænomen. Relationer skaber forbindelser mellem 
mennesker og materialitet, hvorigennem der opstår mening. ”Kultur er dette 
indviklede netværk af forbindelser, der in- og ekskluderer mennesker, genstandsartefakter 
og ord […]” (Hasse 2016:17).  
Læring refererer, når det kobles med kulturbegrebet, til den konkrete kulturel-
le sammenhæng, hvor læring er det centrale for elevsubjekterne. Skolesam-
menhængen bliver det særlige sted for en særlig type af kulturel læring.  
Således giver disse betydninger mening, der efterfølgende skaber særlige mu-
ligheder for, at helt bestemte handlinger og tanker bliver passende/upassende 
i den konkrete sammenhæng. At række fingeren op giver mening i skolen i 
timerne, men ikke på skaterbanen eller i frikvartererne osv. Her er der andre 
typer af læring, der gør sig gældende.  
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”Forbindelser skaber over tid forventninger, der, når de bekræftes, bliver selvfølgeligheder. 
Materialiteter materialiseres, transformerer og transformeres i fortid, nutid og fremtid i fysi-
ske rum, når vi lærer forbindelser. Visse forbindelser forstærkes, andre skæres af, og der-
med opstår kulturens grænser” (Hasse 2011:17). 
 
Selvom forståelser om skolen er skabt gennem mere eller mindre selvfølgeli-
ge, overordnede historiske materiel-diskursive praksisser, findes der et utal af 
mulige måder at gøre det på.  
Et centralt overordnet formål er, at eleverne i skolen skal tilegne sig viden og 
dannelse. Viden de skal bruge senere. De forbereder sig på den måde i skolen 
på livet, som kommer efter (Ziehe 2007:18). 
Læringskulturen ér ikke i disse skæringer, af på forhånd definerede kræfter, 
den ér ikke i bygningerne, og selvom ideer om barndomme kan ses som ind-
lejret i bygningerne, er det der findes prædefineret i og om skolen, ikke alene 
om at skabe læringskulturen. Den opstår i mellemrummene og i tomrumme-
ne i kraft af de muligheder og handlinger, der gøres og forhandles mellem alle 
de intra-agerende kræfter.  
Skoleliv lader sig på den måde ikke entydigt indkapsle, måle og veje, som en 
helt særlig slags liv men bliver til og skaber liv i forskellige variationer, samti-
dig med at skolelivet vil være betinget af noget af det, der er der på forhånd.  
 
Som også Thomas Ziehe peger på, er skolen ”ikke et makrosubjekt som virkelig 
’vil’ eller ’kan’ noget, men en jungle af indre lovmæssigheder, som er vanskelige at koordine-
re. Og de målsætninger siver, når de en gang er centralt anordnede, ikke uændrede ned fra 
oven, tværtimod går det dem, som det foregår i bureaukratiet – hvert gennemgangsniveaus 
egensind forandrer ofte den konkrete realisering til ukendelighed (Ziehe 2007:40). 
 
Egenverdener 
I 7.x er der, som også tidligere vist, forskel på disse forbindelser, alt efter om 
læreren er i klassen eller ikke, og alt efter hvilke aktiviteter der foregår. Læ-
ringskulturen er således bevægelig og afhængig af de aktuelle subjekters for-
skellige subjekt-positioner og kategoriseringer, som skifter gennem rum og 
tid. I tid og rum in- og ekskluderes der på forskellige måder. Således kan Sig-
nes sang og dans ses som passende af Gorm og de andre, så længe læreren er 
inde i klassen, mens hun positioneres som upassende, når hun fortsætter san-
gen, efter at Janni har forladt klassen. Signe bliver til noget andet, og hun må 
stoppe med sin dans, da hun ikke længere kan blive genkendt som passende 
elev blandt de andre elever, uden den betydning lærerens tilstedeværelse i 
rummet har. I dette øjeblik forskydes magten, identitet forhandles på ny og 
alting bliver vendt på hovedet. Passendehed er noget andet, end det var for 
blot få sekunder siden, og læringskulturen har fået ny betydning. De handlin-
ger og kulturelle ordener, som eleverne skaber så at sige bag om de voksnes 
blikke, kalder jeg med Ziehes begreb for elevernes egenverdener (Ziehe 
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2007:104). Som jeg anvender begrebet om egenverdener, er de på en gang in-
dividuelle og kollektive. Den enkelte elev skaber mening, gennem en tilgæn-
gelige populærkulturel tilbudspallet (ibid.:103) sammen med andre kræfter og 
længsler, de virker sammen med. Således giver det mening for Marie at se op 
til realitystjerner, mens Gorm og Poul er vilde med fodboldklubben Arsenal. 
Samtidig tager de afsæt i masse-populærkultur og er med til at danne prestige-
givende kategoriseringer ind i de materielt-diskursive praksisser de virker i. 
”Egenverdenerne bliver til målstokke for plausibilitet, meningsfuldhed og accept” (Ziehe 
2007:104). Disse målstokke og meningsfuldheder, der kommer fra populær-
kultur, får således også mening ind i skolens læringskultur (Ibid.). 
 
En indre junge af lovmæssigheder 
Det er ikke uvæsentligt, som Ziehe peger på, at skolen bliver forsøgt styret 
centralt gennem blandt andet de politiske, hegemoniske og historiske materi-
elt-diskursive dokumenter, bundet til politiske, nutidige dagsordener og til hi-
storisk betingede forståelser. Disse dokumenter kan ses som både justerbare 
og faste retningslinjer, som pålægger lærerne særlige muligheder for praksis, 
men som han også peger på, er det ikke entydigt, hvordan disse dokumenter 
kommer til udtryk og får kraft i levet liv. Faste er de, fordi de altid er der i en 
eller anden form, justerbare, fordi de med den politiske magt ofte ændres og 
revurderes af de aktuelt siddende politikere. Og subjektive er de, fordi det er 
den enkelte lærers opgave at forvalte disse mellem konkrete elevsubjekter. 
Som John, klasselæreren i 7.x i et interview siger:  
  
”En ting er sikker, folkeskolen er en kæmpestor supertanker. Den rykker sig ikke. Du 
kan ikke lige pludselig sige ”stop”. Den stopper ikke på to meter. Den stopper på 20 ki-
lometer. Og den er svær at vende. Du kan skifte lidt retning på den. Problemet er bare, at 
der for tit bliver skiftet retning, så man når aldrig at se målet. Altså, den skifter hele tiden, 
det bliver en lidt diffus kurs” (John). 
 
John peger på omskifteligheden i de krav, der stilles til ham som lærer, og den 
betydning det får for hans arbejde. Han er nødt til at tage sig af justeringerne 
af de rammer, som bliver udstukket, og han må løbende implementere dem i 
sit daglige arbejde mellem eleverne.  
Således bliver skolen som institution ikke til én størrelse. Den er ikke den 
samme alle steder, og alligevel er den. Den bliver netop til ’skole’ både gen-
nem det ordnede, det regelrette og genkendelige og gennem det rodede, det 
uordentlige og uforudsigelige. Den bliver så at sige til det, som den befolkes 
af, af de forskellige subjekter der befolker den, i kombination med de materi-
elt-diskursive betingelser, såsom bygninger, dokumenter, lokalitet og histori-
ske forståelser.  
Læringskulturen opstår i det morads af møder mellem den ”indre jungle af lov-
mæssigheder” (Ziehe 2007:40) i den enkelte klasse og de overordnede, udefra-
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kommende strukturer, såsom historiske og politiske diskurser, elevforvent-
ninger elevernes egenverdener osv..  
 
I forlængelse af læringskulturen følger ideen om eleven som et særligt pligt-
subjekt. Et pligtsubjekt der er i skolen med et særligt formål, som jeg allerede 
har beskrevet. Med pligtsubjektet følger særlige logikker for forståelsen af, 
hvad eleven skal, og det får betydning for den praksis, lærere kan tænke i, og 
elever skal navigere efter. Dette vil jeg se på i det følgende afsnit. 

’Skal have lyst’ 
En kollektiv mening om skole er, at eleverne går i skolen for ’at lære noget’.  
Men mening blive ikke ved at være det samme for lærere og for elever.  
Elever er, som før beskrevet, både konkrete subjekter i et ’her og nu’ samtidig 
med, at den overordnede plan med dem som ’råmateriale’ er, at de gennem 
læreprocesser skal blive til voksne ordentlige medborgere engang i fremtiden. 
Hele civiliseringsprojektet med eleverne kræver, at der tilrettelægges og plan-
lægges, hvad der skal foregå i skolen, og hvordan eleverne skal nå de mål, der 
er sat for dem af især lærere, skoleledere, politikere og forældre. 
Når jeg har talt med lærere, forældre og elever, når jeg har lyttet ind i møder, 
timer og samtaler mellem alle disse skolerelevante subjekter, og når jeg har 
læst de dokumenter, der vedrører skoleliv, viser der sig helt utroligt mange 
’skal’er’ for eleverne i skolen. 
Eleverne skal sidde stille, løbe en omgang om skolen, skal lave deres lektier, 
skal være duks, sige ja til lege, være sociale, række fingeren op, skal komme til 
tiden. De skal høre efter, kigge i en bestemt retning, regne, skrive og læse på 
bestemte tidspunkter. Skal skrive log-bog, samarbejde, arbejde selvstændigt 
og høre efter. Skal blive inde i klassen, - gå ud af klassen. Og de skal spise, 
lade være med at spise, sidde på bestemte pladser ved siden af bestemte an-
dre. Skal sidde lige på stolen, rydde op på bordet osv. osv. Alt sammen på be-
stemte og skemalagte tidspunkter (Foucault 2008:156). Læreren skal se til, at 
det foregår i denne rette tidslige organisering, der virker, i overensstemmelse 
med skolens og lærerens egne forståelser. For det meste sker dette via lære-
rens tilstedeværelse i klasseværelset. Der også andre, der holder øje, såsom 
gangvagter, gårdvagter og andre lærere rundt omkring på skolen, som byder 
eleverne ordentlighed og passende elevopførsel. Samtidig skal eleverne også 
være selvstændige, selvtænkende, skal være kreative og innovative, tage ansvar 
for egen læring og hinanden. De skal mærke efter, hvad der giver mening, og 
de skal forholde sig til sig selv (Ziehe 2007:78). Som de to lærere John og 
Janni peger på, og i forlængelse af formålsparagraffen, skal eleverne blive til 
dannede, demokratiske tilpassede, selvtænkende og innovative mennesker, 
der kan imødekomme alle disse facetter indenfor den konkurrencestat, der 
sætter betingelser for efterspørgslen på arbejdsmarkedet.  
Som skoleeleven Gorm peger på, da han svarer på mit spørgsmål, om hvad 
der er det vigtigste ved at gå i skole: ”Lære at sidde stille, og selvdisciplinere sig, og 
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finde ud af hvad man synes er sjovt – og lære at læse og skrive og regne, og resten, det er 
ikke vigtigt”. 
 
I alle de dokumenter jeg har fundet om skolen, er der også mange skal’er. 
Dog går ’skal’ en anden vej. I disse dokumenter er det ikke kun og direkte 
eleverne, der skal. Det er ’undervisningen’, der skal, det er skolen og faget der 
skal, det er forældrene der skal – men de skal alle noget med eleverne. Her er 
et par udpluk: 
 
“Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdighe-
der…”. (Formål for faget dansk efter 6.). 
“Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder” 
(Folkeskolensformålsparagraf stk. 1). 
 
Det kan umiddelbart se paradoksalt ud at undervisningen og skolen skal nog-
le og noget på andres vegne. Faget, forældrene osv. skal, på elevernes vegne, 
men set i forlængelse af elever som råstof, som nogle der kan og skal omfor-
mes og perfektioneres, som Foucault kalder det, viser der sig alligevel en rød 
tråd i denne retorik. 
Og som jeg skrev i afsnittet om den neoliberale kraft, skal lærerne give lyst: 
 
“Hence, constructions of desire, fear, and pleasure have become teachable disciplinary strate-
gies of the self” (Fendler 1998:55). 
 
Lærerne er dem, der kommer til at repræsentere både fag, folkeskole og un-
dervisning i forhold til dokumenter og skal give dem liv i klasseværelset. Læ-
rerne skal få eleverne til både det ene og det andet ved at give dem noget (un-
dervisning, disciplinering, motivation, lyst etc.). 
For eksempel som klasselæreren Janni siger med henvisning til formålspara-
graffen: ”…lysten er jo rigtig svær at gi”.  
I ’skal-give’ og i ’skal/give/lyst’ ligger der en modsætning i forbindelse med 
de subjektive overførsler af viden, erfaring, der skal gives. At give lyst, at give 
kundskaber, at give forståelser, at give indlevelsesevne og så at skulle give det, 
kan se ud til at være en vanskelig opgave for en lærer.  
’Skal’ er et bud, og det at ’give’ er noget, der bliver rakt frem mod en anden, 
og som kræver en modtager, mens ’lyst’ refererer til emotioner og følelser.  
Når så loven, som er lavet til alles bedste, giver anledning til uro, er der noget 
galt, siger Foucault. I forbindelse med at skulle give andre lyst kan det se ud 
til at være et mål, som ikke umiddelbart lader sig indfri uden modstand fra 
dem, målet og loven er sat i verden for. Især kan det blive problematisk når 
de som er genstand for loven, ikke er skrevet ind i den som aktive aktører, 
men som nogle der får lyst af, at skulle have det.  
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Lærerne som bindeled mellem eleven og resten af verden 
På den måde bliver lærerne det levende mellemled mellem samfundets over-
ordnede civiliseringsprojekt og formning af eleverne som ’råmaterialet’. Læ-
rerne bliver samfundets/skolens eksponenter og udøvere af de discipline-
rings-teknologier, der skal lede eleverne frem til lærdom og civilisering, som 
noget der er større end eleven selv, mens de i forlængelse af deres faglige og 
konkrete arbejdsopgaver både stræber efter elevernes underkastelse (skal) og 
deres motiverede engagement (lyst, osv.). Lærerne tager opgaven på sig og 
taler også om det, de skal med eleverne på stort set samme måde, som det ud-
trykkes i dokumenterne som indlysende, hvilket også afspejler sig i deres må-
de at forholde sig til deres opgaver på.  
Janni taler flere paradokser frem, som viser sig at være ganske centrale for 
elevernes skoleliv. Hun skal give eleverne lyst, men undervisningen er ikke 
nødvendigvis lystfremmende, og det ved hun godt.  
 
”…altså den struktur der er i folkeskolen, de slutmål der skal nås, det er nødvendigvis 
ikke lyst-fremmende” (Janni). 
 
Samtidig siger hun i forbindelse med alt det ’hun’ og ’de’ skal: 
 
”…jeg skal lære dem noget. Og når nu det er udskoling, så er der selvfølgelig en afgangs-
prøve i sidste ende, som jeg allerede nu skal forberede dem til. Der er nogle opgavetyper, og 
der er nogle mål, som de skal være bekendt med. […]De skal have nogle oplevelser, som 
ikke kun handler om at gå til afgangsprøve, altså de skal have nogle fælles oplevelser i 
klassen, og de skal have nogle input, som gør, at man kan tale om almen dannelse, noget 
der nogle gange ligger uden for fagene, men som er med til at g ive et mere nuanceret blik 
på verden, og som kan vække nogle interesser, og som kan give nye ideer. Og så øh…og så 
tænker jeg at jeg så vidt muligt skal sørge for at de har det godt, så der ligger også en op-
dragelsesfunktion herhenne, som er det, der foregår, når gruppen er samlet, det kan man jo 
ikke med det enkelte barn derhjemme. At man skal lære at begå sig sådan i gruppesam-
menhænge, i større sammenhænge, og skal kunne give udtryk for egne meninger, men også 
passe på sig selv og hinanden. Sådan en social bevidsthed. De skal lære at rumme mang-
foldighed, og så skal jeg selvfølgelig være der og passe på, at der ikke er nogen, der falder 
igennem, og fange dem der har det dårligt, derhjemme måske, eller socialt. Og hjælpe dem 
hvis jeg kan…hjælpe dem videre. Er der mere jeg skal?  
 
Mange lærere bliver frustrerede over, at de ikke kan give lyst til eleverne og få 
dem til at deltage aktivt i undervisning. De frustreres over, at de ikke ved, 
hvad de skal gøre, men ofte ser det ud til, at de forskellige ambitioner om lyst 
og interesser ikke stemmer overens. Ziehe skriver:  
 
”Mange lærere og elever har i skolelivet bemærket en kløft mellem lærerens kulturelle hori-
sont og elevernes kulturelle horisont, som afgjort vokser. Dette skal forstås således, at læ-
rerne på forhånd anser visse ting for givet, for eksempel hvad eleverne finder interessant, 
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hvad eleverne ønsker at lære, hvordan eleverne tænker, og hvordan en normal elev opfører 
sig. De tager visse ting for givet – for selvfølgeligheder – som aldeles ikke er selvfølgeligheder 
for eleverne. Eleverne har en anden horisont for, hvad de anser for givet, for hvad de finder 
selvføleligt” (Ziehe 2007:67). 
 
Samtidig ligger presset udefra på læreren eftersom der er også noget, hun skal 
gøre. 
 
”Jeg skal jo et eller andet sted kunne hakke af og sige, ok, det nåede vi i år, for at jeg kan 
sige: Nå, hvad skal vi så nå til næste år? Det er nødt til at være meget tydeligt for mig. Jeg 
kan jo ikke efterlade dem i 9. klasse og så sige: Nå, det nåede vi ikke”  
[…] ”…det handler om hvad der er beskrevet fra undervisningsministeriet, i fagmålene. 
Altså hvad er det for ting der er prioriterede og hvad er ikke prioriteret” (Janni). 
 
I dette citat bliver det tydeligt, hvordan Jannis ’skal’ flyder sammen med det, 
eleverne ’skal’. Hun skal så at sige, det eleverne skal leve op til.  
Lærerne må på denne måde navigere i det spændingsfelt, der opstår mellem 
eleverne og de politiske påbud, samtidig med at de må forsøge at gøre det så 
relevant for eleverne som muligt.  
Janni og jeg taler om hendes opgave, og hun fortæller, hvordan hun oplever 
splittelse mellem alt det, hun skal, og det eleverne skal, og hvad det tilsammen 
kan blive til.  
 
”Ja - lysten er jo rigtig svær at gi” siger Janni. ”Motivation. Det vil jeg rigtigt gerne, hvis 
de vil tage imod det, for det er jo sådan en, der går begge veje, synes jeg. Altså, man kan jo 
hælde på og stå på hovedet, for at det bliver spiseligt og lækkert, for at de forhåbentligt ser, 
at det her, det er jeg nødt til at lære. Men hvis ikke de vil, så er det jo rigtigt svært. […] I 
virkeligheden skal man som lærer nok – jeg skal nok blive bedre til at kommunikere ud til 
specifikke forældre, jeg har svært ved at give dit barn lyst. Det er ikke kun mit problem, 
det er et fælles problem, hvad gør vi. […] jeg kommer jo tit til at tage den på mig og tænke, 
det er mig, der ikke er god nok, eller kan jeg gøre det bedre eller mere interessant, eller hvis 
jeg nu gøgler lidt mere, får de så mere lyst? Hvor det nogen gange så må det, du må bare 
gerne ikke ha lyst, du skal bare gøre det alligevel, det er jo så der, man ender”. 
  
Janni vil gerne give lyst, men hun ved ikke, hvordan man gør. Og så ender hun 
der, hvor hun giver afkald på lyst og siger: ’Du skal’. Det oplever hun, at hun 
er nødt til, da hun i sit job er underlagt de politiske krav.  
Hun siger videre om det: ”Men tidligere hed den alsidige og personlige udvikling”.  
”Så det er taget ud?” spørger jeg. 
”Ja vi skal ikke længere sidde i rundkreds. Jamen det er jo den dér der ligger i det. […] 
Det, der også rykker, det er, at det er hele dage, at der ikke hele tiden er opbrud, og brud 
fordi nu ringer klokken, eller nu skal vi pakke sammen, eller vi arbejder først videre med 
det her om en uge. Altså at det er en sammenhæng, og at det giver mening. Og så at det er 
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rimeligt hurtigt målbart. Så man har en uge til at lave avis, tre dage til at være på billed-
skolen”. 
”Altså man skal nå noget med det?” spørger jeg.  
 ”Ja, det er skabende, ikke. Der bliver et konkret kreativt projekt ud af det, og sådan ville 
jeg ønske, det kunne være med alle de ting, man skal lære, det kan man bare ikke altid 
[…] grammatik, der er grænser for hvor sjovt det lige kan blive, og så må man jo nødt til 
at gøre det alligevel, ikke, men det synes jeg jo er en modsætning mellem det, de bliver prøvet 
i til sidst. […] Der er fagene jo delt op. Eller disciplinerne er delt op – de bliver jo prøvet i 
retskrivning f.eks., så det er rene stavefærdigheder og grammatiske sproglige færdigheder”.  
”Så det hænger ikke sammen? ”Jeg synes dette lyder meget spændende. 
”Det gør det jo ikke, vel!” fortsætter Janni ”Og det eneste, den eneste prøve, det er jo 
projektopgaven i 9. klasse, hvor det er tværfagligt, og hvor de får lov at fordybe sig en hel 
uge, med noget der faktisk interesserer dem selv, og de skal lave et produkt. Hvor de gerne 
må vælge noget kreativt. Det er det eneste tidspunkt. Og det synes jeg simpelthen – det er 
det, der gør, at jeg specielt her i udskolingen er nødt til, at alt det der er skide sjovt, hm’ 
beklager det kan vi ikke, fordi nogen gange så har det også med at tage ekstra tid, det der 
er sjovt”. 
 
 Janni vil gerne kunne leve op til de forventninger, hun oplever, der bliver 
stillet til hende. Hun vil gerne være en god lærer, men hun beskriver dette 
som et dilemma. Det handler for hende om at ”tilbyde eleverne veje til at åbne de-
res indre hverdagsskemaer og overskride dem ”(Ziehe 3007:113). Således kan dette 
ses som, at hun ønsker at disciplinere eleverne i en retning, hvor de tager an-
svar for sig selv og deres lyst til skole som en del af deres hverdagsmæssige 
rutinetænkninger og handlinger.  
Den måde, hun oplever, at hun når længst med eleverne på, såsom projektar-
bejde og temauger, er der ikke ret meget plads til. Det, der har mest fat i hen-
de, er det faglige mål, som hun er forpligtet på, også selvom hun godt ved, at 
det er imod det, hun selv finder mest udbytterigt i forhold til, hvordan ele-
verne lærer, og som giver dem lyst til at lære. Som hun siger, er det ikke nok, 
at eleverne kan male fine billeder. Hun skal kunne hakke af, at de har nået de 
mål, der er besluttet af andre, og hun skal kunne evaluere og vurdere, om de 
har nået det hele.  
Janni er på den måde fanget i dette dilemma, hvor hun på den ene side øn-
sker tilpassede og disciplinerede elever, der kan leve op til de regler og ram-
mer, der er sat for både hendes arbejde og for de mål, der er sat for eleverne. 
På den anden side ønsker hun at gøre det på en måde, hvor eleverne selv har 
lyst til at være med og kan se meningen med at gøre det, hun vil have dem til. 
Janni synes at kende vejen, men i kraft af politiske forventninger og målsæt-
ninger synes dette ikke at være en oplagt mulighed i hverdagslivet med ele-
verne. Der er lagt op til noget andet, også selvom lyst står ekspliciteret i flere 
politiske dokumenter.  
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Opsamling på analysen 
Som vi har set i denne analyse har især de intra-agerende kræfter, de agentiale 
skæringer og de materielt-diskursive praksisser været aktiveret i kapitlets før-
ste del. Her så jeg på, hvorledes kræfter der er med til at formgive skolen 
kunne identificeres og bringes i spil i forhold til, hvordan skolen tager form 
som en selvfølgelig samfundsmæssig fænomen, som en kulturel legitim insti-
tution. Disse overordnede intra-agerende kræfter der i analysen er identifice-
ret som centrale, blander sig med og er medskabere af den konkrete skole-
praksis, der får liv i klassen som konkret læringskultur.  
 
I analysen ses bl.a. på, hvordan historiske overleveringer om skolen blander 
sig med mere ny-liberale intra-agerende kræfter med større fokus på ny mar-
kedsøkonomi end i tidligere tider, og et deraf ændret syn på elever som råstof. 
Disse magtfulde diffraktive processer, der skaber andre og nye typer af for-
ventninger til skolen og eleverne, sker samtidig med, at historiske forventnin-
ger, forståelser og praksisser også er bevaret fra en tidligere skolepraksis f.eks. 
netop i form af forståelser af eleverne som råstof. 
De ’udefra kommende’ intra-agerende kræfter blander sig inde i skolen med 
andre kræfter fra konkrete subjekters indtagelse af de fysiske rum og de prak-
sisser, meninger og forståelser, der skabes herinde og gennemtrænger mulig-
heder for subjektivering. Bl.a. sker der i krydsfeltet mellem lærerens forståel-
ser og forvaltninger (der også er skabt af intra-agerende kræfter), af tid, rum, 
de overordnede formål, forståelser af eleverne som både pligt-subjekter, lyst-
subjekter, råmateriale, selvstændige individer med ansvar for egen læring - dét 
at elever ”skal have lyst til læring”.  
Så i mødet mellem fortid, fremtid og nutid, politiske dokumenter og under-
visning synes der at opstå dobbelte budskaber, idet elever både bliver forsøgt 
styret gennem kræfter fra hedengangne tiders disciplineringsmetoder, samti-
dig med mere nyliberale styringsteknologier hvor enhver skal tage ansvar for 
sig selv. Læreren bliver bindeled mellem disse modsatrettede kræfter som 
forvaltere af målsætninger og læringsrum.  
Men ’skal have lyst’ hænger ikke sammen. Denne infiltrering mellem dette 
skal/vil paradoks, ser ud til at skabe forvirring og modstand for både lærere 
og elever i klassen, og bliver en kraft der trækker i meget forskellige retninger, 
og efterlader både elever og lærere frustrerede, da skal får mere kraft end lyst, i 
kraft af overordnede formål og mål, der skal nås. 
 
Gennem opdeling af tid og klasserum, fordeling af pladser og i udvælgelse af 
opgaver er det lærerens opgave at styre og disciplinere eleverne ind i de ram-
mer, der synes mest oplagte. Elever organiseret på bestemte stole, ved siden 
af bestemte andre, i bestemte grupper, i bestemt tid, i bestemte fag, samtidig 
med at der er forventninger om, at de skal forbinde sig aktivt og nysgerrigt til 
de faglige processer. 
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De måder, de intra-agerende kræfter blander sig med konkret levet liv, kom-
mer til at udgøre det, der kan identificeres som den unikke læringskultur, hvor 
særlige moralske regler og etiske overvejelser bliver skabt. I kølvandet på dis-
se ses særlige sociale kategorier at få særlig betydning i lige præcis 7.x. Nogle 
gælder i undervisningssammenhænge i kraft af lærer-praksisser, og andre mo-
ralske regelsæt gælder i elevernes indbyrdes egenverdener.  
Opsummerende kan det siges, at det der former læringskulturen sker både på 
baggrund af de kræfter udenfor skolens mure, der virker ind i handlinger in-
denfor og således gennem måden de tager form indenfor. Med afsæt i tid, 
sted og betydning bliver spørgsmål i relation til fremtid: Hvor vil vi gerne 
hen? I relation til fortid: Hvad har vi altid/aldrig gjort? I nutid: Hvordan tager 
mødet mellem fortid, og fremtid form i klasseværelset? Nutiden opstår på 
den måde, gennem konkret undervisning (med afsæt i både fortid og fremtid) 
og handlinger, der muliggøres på baggrund af både politiske målsætninger, 
lærerfortolkninger og elev-forståelser af disse i de konkrete tomrum, der ska-
ber (u)muligheder for både lærere og elever. Det er disse handlinger som ska-
ber læringskultur som fænomen, på en gang er bevægelige og rigide. 
 
Mod de næste analyser 
Problematisering mellem skal/vil og lyst/pligt skaber konflikter og brud, da 
lyst ofte tager eleverne i andre retninger end ind i de faglige målsætninger, 
som er dem, lærerne primært repræsenterer. Dette bliver et af de centrale 
omdrejningspunkter for de næste analyser. Her opstår de første brud i for-
hold til, at skole subjekter kan ses som stridende parter med forskellige inte-
resser. Dette er på trods af en overordnet målsætning, som alle er enige om: 
”Man går i skole for at lære noget”, samtidig med at der er stor uenighed om, 
hvordan dette skal foregå, hvilket ofte sker gennem magtfulde kampe mellem 
de aktørere, der har med skolen at gøre (politikere, lærere, forældre og elever). 
Netop diskussionen om elevernes ofte manglende interesse og somme tider 
problematiske tilgang og forståelser leder mig frem til det næste analyseni-
veau, hvor jeg vil gå tættere på elevernes oplevelser og forståelser af og i sko-
len.  
 
Den næste analysedel kommer derfor til at handle om den kedsomhed, der 
rammer stort set alle eleverne, og derefter vil jeg se på, hvordan in- og eksklu-
sions processer er vævet ind i de læringskulturelle praksisser.   
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Kapitel 7 - I Kedsomhedens tegn 

Når jeg har læst ned igennem mine interview, med spørgsmål om menings-
fuldhed i tankerne, er kedsomhed jævnligt dukket op som et særligt fænomen. 
Empirien har på den måde kaldt på analyser og beskrivelser af, hvad denne 
kedsomhed handler om. Dette har rejst spørgsmål som: Hvad er det, der er 
på spil? Hvordan kan det være, at kedsomheden rammer så ofte, som den 
gør? Og hvordan rammer den de forskellige elever? Og hvad har den af kon-
sekvenser?  
Derfor handler dette kapitel om kedsomhed. Kapitlet er delt i to dele.  
I den første del vil jeg først vise nogle eksempler på, hvordan kedsomhed vi-
ste sig i empirien. Dernæst følger et mindre ’state of the art’ på fænomenet, 
hvor jeg beskriver nogle forskningsbidrag, både kvalitative og kvantitative, 
der er relevante for mine undersøgelser.  
Efter dette beskrives, hvorledes fænomenet kedsomhed kan begrebsliggøres 
ind i min teoretiske ramme.  
I anden del vil jeg gå på langs af fire elev-interview og analysere fortællinger 
fra og observationer af Gorm, Poul, Marie og Mikkel. Disse fire elever repræ-
senterer, hvordan kedsomhed kan ramme, komme til udtryk og få betydning 
på meget forskellige måder. Herefter ser jeg på, hvilke intra-agerende kræfter 
jeg kan identificerer som agentiale skæringer i kedsomhedsproduktion.  
Slutteligt følger en opsamlende analyse, der ser på sammenfald og forskellig-
heder i elevernes måder at blive affektet af kedsomhed på, samt på hvilke 
konsekvenser det får. 
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Kedsomhed Første del 

Kedsomhed som en selvfølgelig del af skoleliv 
Som sagt dukker kedsomhed op i stort set alle de interviews, jeg har foretaget 
i forbindelse med denne afhandling. Ofte er begrebet dukket ganske uventet 
op i forbindelse med elevernes fortællinger om deres skoledag sammen med 
en længsel efter sjov eller mangel på mening i forhold til den faglige del af 
skolelivet. Eleverne gør ofte i samme sætninger opmærksom på, at de andre 
elever også keder sig. Som f.eks. når Gorm siger: ”Nærmest hele skoledagen keder 
jeg mig. Det er rigtig, rigtig kedeligt det meste - det synes mange – det synes rigtig mange”.  
Igennem suk, højlydte protester mod opgaver, slåskampe, høj latter, uro, rast-
løshed og søvn blev kedsomheden også genkendelig i mine observationer i 
klassen. Kedsomhed blev på den måde et lille ord, som alle sagde, men ingen 
stillede spørgsmålstegn ved. I første omgang heller ikke jeg selv.  
Foucault peger på, at fordi at noget er banalt, betyder det ikke, at det ikke er 
vigtigt: 
 
”[…] the fact that they’re banal does not mean they don’t exist. What we have to do with 
banal facts is to discover – or try to discover – which specific and perhaps original problem 
is connected to them” (Foucault 1982:779). 
 
- Hvilket er det jeg vil gøre med kedsomhed. Kedsomhed må betegnes som et 
hverdagsfænomen, og ”udfordringen ved at studere hverdagsfænomener er, at man ar-
bejder i et felt fyldt af hverdagsforestillinger, som er med til at konstituere fænomenet” (Ko-
foed og Søndergaard 2013:9). Jeg havde inden interviewene tænkt kedsomhed 
ind i min spørgeguide, men jeg tillagde det ikke synderlig betydning og tænkte 
i første omgang ikke teoretiserende om kedsomhed. Det var først efter gen-
nemlæsninger af empirien, at det blev tydeligt, hvor meget kedsomhed egent-
ligt fyldte, hvor mange variationer af kedsomhed der kom til udtryk, og hvor 
meget kedsomhed betød for, hvad der kunne ske og ikke ske i klasseværelset. 
I det følgende vil jeg gennem en række udvalgte elev-citater illustrere, hvor-
dan jeg stødte på oplevelser med kedsomhed i mine interviews, og hvad det 
var, der inspirerede mig og vakte min nysgerrighed i forhold til fænomenet. 

Elev-fortællinger om kedsomhed 
”Det kan godt være kedeligt, men jeg laver det alligevel”, fortæller Poul mig om det 
arbejde, han skal lave i skolen. ”Hvorfor?” spørger jeg ham. ”Fordi det står i 
loven”, forklarer han mig. ”Hvordan det?” spørger jeg igen ”Så vi kan blive kloge 
og få et godt job”, siger han.  
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Da jeg spørger Simon, hvad det værste ved at gå i skole er, siger han: ”Når det 
er kedeligt”. ”Hvornår er det kedeligt?” spørger jeg. ”[Når DDC] det er rigtig kedeligt 
så er det grammatik […] det synes jeg ikke er sjovt - det er det, der er mest kedeligt”. 
 Lidt efter svarer han på et andet spørgsmål, om hvornår han er den ’gode 
elev’: ”De fleste af fagene er jeg go’ i, men i engelsk der larmer jeg nogle gange ret meget”. 
”Hvordan kan det være”, spørger jeg. ”Fordi det er kedeligt for det meste” svarer han. 
”Hvad gir det så at larme?” spørger jeg, hvortil Simon svarer: ”Så laver man noget 
andet, så det bliver sjovt”. 
 
Søren svarer også på mit spørgsmål om, hvad der er det værste ved at gå i 
skole: ”Det er, når undervisningen er kedelig, synes jeg - så sidder man bare og keder sig”. 
”Når man keder sig?” siger jeg. ”Hvor tit keder du dig?” ”Altså inden jeg tog til Jylland 
i en uge, da var jeg rigtig skoletræt - ja så gad jeg ikke. Så hjalp det lige lidt at komme til 
Jylland i en uge - og friske lidt op”.  
 
Mia fortæller, som svar på det modsatte spørgsmål:”Hvornår synes du, det er sjovt 
at få undervisning?”  
Mia svarer: ”Jeg kan godt li sådan nogle projektuger, som vi havde før, det synes jeg er rig-
tig spændende. […] det var demokrati - min gruppe havde om Kina”. Mia fortsætter 
med at forklare: ”Altså sådan noget kan jeg godt li - det er sådan anderledes. Og at 
man skal - man styrer det sådan lidt mere selv. Vi ku selv gå ned i computerrummet og 
søge på oplysninger, hvis vi ville det. Og der var også nogen, der ringede til nogen og sådan, 
for at få nogle svar på nogle spørgsmål. Man skal selv sådan styre det. Også sådan at man 
laver noget, som man senere skal vise for de andre. Det var ret godt, synes jeg”. 
[…]”Så det var en god måde at blive undervist på?” spørger jeg for at se, om jeg har 
forstået det rigtigt. 
”Ja, det synes jeg. Også fordi når der er fremvisning, så kan man vise, at man har gjort det 
rigtig godt. I stedet for bare at lave et kopiark, som er ret let, som alle næsten kan, så der 
er ikke så meget i det”. 
[…] ”Hvad med resten af året?” spørger jeg, da jeg ved, at projektugen kun fore-
går en uge om året.  
”Det er forskelligt, tror jeg. Altså, jeg kan ikke så godt li’ bare at skulle sidde og læse. 
Det synes jeg hurtigt kan blive kedeligt”. 
Senere stiller jeg hende spørgsmålet: ”Hvad kan du bedst li ved skolen?”  
”Altså fagene eller venner?” spørger hun. 
”Bare sådan i det hele taget” svarer jeg og håber, det hjælper hende.  
”Så vil jeg sige ens venner herovre, ik’” svarer hun.  
”Hvad er det værste ved at gå i skole?” spørger jeg hende så.  
”Jeg vil nok sige - nogen gange - hvor det er virkelig lange dage, og så når det er noget kede-
ligt, man skal lave”.  
 
I mit interview med Kasper på mit spørgsmål om, hvilke fag han ikke så godt 
kan lide, svarer han: ”Det ved jeg ikke. Det er altså, det er også svært. Man kan jo si-
ge, - på en måde kan jeg ikke rigtig li nogle fag - fordi det bare er kedeligt at gå i skole”. 



146 

”Det er kedeligt?” spørger jeg. 
[…] Kasper forklarer: ”Det er bare kedeligt. Der er ikke noget at lave. Der er mange 
regler og sådan noget der - og det er det samme hver dag. Jeg har gået i skole i næsten otte 
år, og det har været det samme hver dag, stort set jo” 
[…] ”Så den er du ikke særlig begejstret for?” spørger jeg med henvisning til sko-
len, ”og du keder dig?” 
[…] ”Det er også det, der er problemet. Man er i skole så lang tid hver dag […], hvor 
man laver det samme”. 
 
Sarah fortæller om, hvordan det er nogen gange i undervisningen: ”Jeg forstår 
ikke noget, når de bare snakker”.  
”Er der nogen af lærerne, der gør det?” spørger jeg. 
”For det meste Susanne - hun snakker meget”. 
”Hvordan er det at ha’ hendes fag?” spørger jeg. 
Sarah svarer: ”Jeg synes, de er fine nok, men for det meste også kedelige”. 
”De er kedelige” siger jeg: ”Hvad sker der, når man keder sig?” 
”Så går jeg i stå”, siger Sarah. 
Jeg bliver mere nysgerrig og spørger: ”Hvordan? Prøv at forklare det”. 
Sarah forklarer: ”Så orker jeg ikke at lave noget […] jeg får lyst til at sidde i fælles-
rummet. Og for det meste tænker jeg bare på, hvornår jeg har fri”. 
 
Ovenstående er blot nogle eksempler på, hvordan kedsomhed bliver talt frem 
i interviewene om elevernes oplevede skoleliv. Det dukker op i forskellige 
sammenhænge, men det har altid konsekvenser for eleverne. Både for hvor-
dan de går til undervisningen, for hvad de får ud af den, men også for hvad 
de ellers kan finde på at lave. Så: “If boredom is a gloss for what is going on, we need 
to look more closely at how people talk about boredom” (Conrad 1997:469), og jeg vil 
derfor træde et skridt nærmere fænomenet og se på betydningen af det.  
For hvorfor er kedsomhed så selvfølgeligt, at det bliver en næsten indlysende 
betingelse? Hvad er det, og hvordan kan det være, at det i dén grad har tag i 
eleverne? Hvad er det for kræfter, der er på spil, og som former dette fæno-
men? Og hvilken betydning får det for eleverne, læring og sociale processer?  
 
Med udgangspunkt i undersøgelsesspørgsmålene: 
  

• Hvordan viser og materialiseres ’temaet’/fænomenet sig væsentligt i 
empirien? 

• Hvilke betydning har det for forbindelse til faglige og sociale proces-
ser og praksisser? 

• Hvilke betydning har det for subjektet? 
• Hvilke intra-agerende kræfter synes at træde frem i forbindelse med 

fænomenet? 
 
Har jeg udarbejdet følgende arbejdsspørgsmål i forhold til denne analyse: 
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• Hvordan er feltet kedsomhed beskrevet i forhold til hverdagsliv af 

hidtidig forskning? 
• Hvordan kan det forstås historisk og teoretisk? 
• Hvordan kan en definition på kedsomhed se ud med inspiration fra 

hidtidig forskning, når der tænkes gennem afhandlingens teoriram-
me?  

 
For at se på hvordan kedsomhed får betydning, og på hvordan den blander 
sig i konkrete elev-liv vil jeg gå et skridt tættere på eleverne gennem en analy-
se på langs af de fire cases og spørge: 
 

• Hvordan forbinder eleverne deres forestillinger om fremtiden med 
deres nuværende skoleliv? 

• Hvad siger eleverne om at kede sig? Hvilke situationer, grunde osv. 
kæder eleverne sammen med deres oplevelser af kedsomhed? 

• Hvordan kommer kedsomhed til udtryk? 
• Hvilken betydning får kedsomhed for elevernes subjektiveringspro-

cesser? 
• Hvilke intra-agerende kræfter synes at være medskabere af kedsom-

hed? 
 

De intra-agerende kræfter, der viser sig som formende fænomenet, vil jeg se 
på i den efterfølgende opsamling på tværs af de fire elever. 

Hvad er der sagt om kedsomhed og hverdagsliv? 

Et almindeligt ord i skolesammenhænge 
Kedsomhed er et helt almindeligt ord i hverdagsliv (Bengtsson 2012:527, 
Svendsen 2004:26, Conrad 1997:466, Barbalet 1999:641), hvilket jo som sagt 
også viste sig i mit empiriske materiale. I 1984 skrev H. Ganaway: “’Boring’ is 
certainly one of the most common words in pupils’ vocabulary”(Gannaway 1984:191), 
og jeg vil ud fra min empiri tillade mig at sige, at det er det stadig i 2013. 
På trods af dette er kedsomhed i hverdagsliv ikke et fænomen, der er forsket 
ret meget i (Brosnan & Goodison 2010:31, Barbalet 1999:633, Bengtsson 
2012:526, Conrad 1999, Anderson 2004:1). 
Barbalet siger det således: “While it is a common social experience, boredom is not 
widely discussed: indeed, when referred to at all, it is more taken for granted than explored” 
(Barbalet 1999:633). 
Det har derfor ikke været let at finde empiriske studier af og om kedsomhed i 
skolen, som går tæt på hverdagsliv, men jeg har fundet nogle, som er relevan-
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te i forhold til min undersøgelse, og som jeg vil præsentere i det følgende. Re-
levansen for disse undersøgelser bevæger sig på tre plan:  
På det første plan er der flere undersøgelser, der flygtigt berører kedsomhed, 
hvorefter fænomenet hurtigt forlades det igen. Det påpeges, at det er vigtigt 
og har betydning, men det uddybes ikke. Disse undersøgelser er der en del af, 
og jeg vil nævne både nogle af de kvalitative og nogle af de kvantitative.  
På det næste plan er der undersøgelser, der bidrager til mine analyser med be-
greber, der kan trækkes ind og anvendes konkret i forhold til analytisk udfol-
delse af mit empiriske materiale. På det sidste plan findes mere filosofiske 
funderinger over begrebet kedsomhed.  

Undersøgelser der berører kedsomhed 
I denne kategori har jeg fundet flere studier, der berører fænomenet kedsom-
hed, og som fastslår, at det har betydning, men som derefter forlader emnet 
igen. Jeg finder det relative fravær af mere dybdegående undersøgelser påfal-
dende, når kedsomhed netop skrives frem som en vigtig og central del af sko-
leliv. Jeg oplever derfor, at kedsomhed er et hverdagsfænomen, der ikke får 
den opmærksomhed, det egentligt kalder på.  
 
Ganaway skriver i sit bidrag til Hammersley og Woods antologi “Life in School 
– the sociologi of pupil culture” om skoleliv i 1980’erne, at kedsomhed er vigtigt, 
og at han tillægger det særlig betydning, hvorefter han forlader emnet igen, 
uden at gå mere i dybden.  
 
Et andet eksempel findes i Helle Bjergs ph.d.-afhandling fra 2011 ”Skoling af 
lyst” i kapitlet “Læringslystens og kedsomhedens genealogi” (Bjerg 2011). 
Afhandlingen handler om skoleerindringer gennem tre elevgenerationer, fra 
1950’erne og frem til år 2000. Bjerg beskriver, at kedsomhed dukker op i 
mange af hendes interview, og at: ”På en måde er kedsomheden alle og ingen steder i 
skoleerindringerne” (Bjerg 2011:160). Hun forklarer herefter, at hun ikke har be-
skæftiget sig systematisk med emnet, på trods af at det optræder så hyppigt, 
da det er ”relativt kvalitativt usynligt” i hendes materiale, og fordi hun ikke har 
spurgt systematisk ind til det. (ibid.161). Dog undrer det mig, at hun ikke ud-
forsker kedsomhed mere, da hun netop gør opmærksom på fænomenets som 
havende afgørende betydning for skoleerindringerne.  
 
I nogle af de kvantitative undersøgelser om skoletrivsel, som jeg har fundet, 
figurerer kedsomhed i et par enkelte spørgsmål blandt mange andre. Også her 
konstateres det, at kedsomhed har betydning, men ingen af undersøgelserne 
går længere ind i problematikken. Hvad jeg ikke har kunnet finde eksempler 
på i nogle undersøgelser er bud på, hvad kedsomhed betyder for udbyttet af 
faglig læring i skolen, men jeg har fundet nogle eksempler, der viser, hvordan 
fænomenet får sociale konsekvenser. 
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I 2010 skrev DCUM: “29% af skoleleverne keder sig tit eller meget tit i skolen. Det 
viser tal, som er indsamlet af DCUM via Termometeret”. 
Spørgeskemaet, der omtales, er besvaret af 60.000 elever mellem 4. og 10. 
klasse.  
I undersøgelsen bliver det tydeligt, at kedsomhed er et problem, men pro-
blemet efterlades med kommentaren:  
“Vi kan ikke via termometertallene se, hvad der forårsager kedsomheden – om det er 
mangel på motivation, udfordringer, nytænkning eller om kedsomheden skyldes generel 
mathed, livslede, depression eller lignende”, men disse fund uddybes ikke. Dog op-
fordres skolerne til at tage problemet op, da ”Det er et alvorligt problem”, som 
DCUM skriver på deres hjemmeside. 
Tallene på spørgsmålet: “Keder du dig i timerne?” fordeler sig således: 
Ja, meget tit: 12 % 
Ja, tit: 17 % 
Sommetider: 48 % 
Sjældent: 19 % 
Aldrig: 4 % 
( DCUMS Hjemmeside: http://dcum.dk/nyheder/elever-keder-sig-i-skolen). 
 
I en ikke offentliggjort del af en panelundersøgelse fra Børnerådet fra 201316 
viser det sig, at 81 % af eleverne keder sig i forskellig grad i timerne. Altid: 5 
%, tit: 27%, nogle gange: 49%. Kun 7% keder sig i frikvarterene. Heller ikke 
her tages emnet yderligere op.  
 
Kedsomhed kan også kobles på andre fænomener så som i Red Barnets ma-
teriale ”Fri for Mobberi”. Her peger børnene bl.a. på ’kedsomhed’, som en af 
årsagerne til, at mobning sker”. (www.redbarnet.dk).  
 
I Vestegnsundersøgelsen fra 2010, en kvantitativ undersøgelse af mobning og 
hertil relaterede fænomener og problemstillinger, er der signifikans i forhold 
til, at elever, der keder sig, også svarer, at de har været med til at mobbe an-
dre. Der er modsat intet, der tyder på en sammenhæng mellem det at blive 
mobbet og det at kede sig (Henningsen 2011 eXbus - Vestegnsundersøgel-
sen).  
I artiklen ”Når klassekultur tipper over i mobning”, der er skrevet på bag-
grund af denne undersøgelse, nævnes det at: 
 
”På alle disse punkter har mobberne modsatte oplevelser (i forhold til de selvrapporterende 
mobbeofre - DDC) . De oplever sig selv som mere populære. De er ikke bange og ensomme, 
[…]. Til gengæld rapporterer de om et mere problematisk forhold til deres forældre end an-

                                                      
16 Som tidligere nævnt er denne undersøgelse en del af en større undersøgelse. Jeg har 
fået lov at låne opgørelserne af Børnerådet, efter et samarbejde med dem om 
spørgsmålsformuleringer.  

http://dcum.dk/nyheder/elever-keder-sig-i-skolen
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dre elever, og de er karakteriseret ved at kede sig, ikke have lyst til at lære og være utilfred-
se med deres karakterer. De oplever også et mere negativt forhold til de voksne på skolen, 
de får oftere ballade, de slås mere og griner af de andre i klassen” (Hansen, Henning-
sen, Kofoed 2013:39).  
 
Således bliver kedsomhed beskrevet som en del af et større apparat inde i 
mobbeland, men det uddybes ikke nærmere.  
Selvom disse undersøgelser ikke kommer tættere på fænomenets beskaffen-
hed bærer de alligevel vidnesbyrd om, hvor signifikant fænomenet er.  
Disse kvantitative undersøgelser kan netop vise os, at selvom kedsomhed op-
leves individuelt af hver enkelt elev og er en meget personlig følelse, synes det 
at være et betydelig kollektivt og rejsende fænomen, der har fat i rigtig mange 
elever i landet.17 

Kvalitative empiriske studier af kedsomhed 
Jeg har også fundet enkelte fyldestgørende undersøgelser af kedsomhed inden 
for nyere kvalitativ forskning. Ofte befinder disse sig inden for studier af 
fængsler og ungdomsinstitutioner og således i forhold til kriminelle unge. 
Disse undersøgelser tilbyder begreber, der kan arbejdes ind i mine analyser og 
modelleres sammen med den teoretiske ramme. Disse studier bevæger sig bå-
de på et samfundsniveau og et subjektniveau.  
 
I denne kategori af undersøgelser vil jeg fremhæve Thea Torbenfeldt Bengts-
sons antroprologiske/sociologiske studie af unge kriminelle i lukkede institu-
tioner i forbindelse med hendes ph.d.-afhandling ”Youth behind Bars” 
(Bengtsson 2012). Bengtsson undersøger bl.a. betydningen af kedsomhed i 
forhold til de unges hverdagsliv, og hun ser både på, hvordan de unge hånd-
terer kedsomhed, og på hvilke konsekvenser kedsomheden får for dem. Her 
skal særligt nævnes den ’risk-taking’, der følger med kedsomheden sammen 
med følelser af frustration, magtesløshed og manglende kontrol over eget liv, 
samt det meningsløse i at ’gøre ingenting’. Alt sammen mens man venter.  
Risk-taking vil i mine analyser også blive et centralt begreb, da der er sam-
menfald imellem de måder, eleverne i skolen, og de indsatte i fængsler, hånd-
terer de institutionelle krav og regler på. Risk-taking bliver til handlinger, der 
går mod spænding og risikable handlinger, og som fører til brud på regler og 
oprør mod autoriteter.  
 
Et helt centralt og gennemgående tema i samtlige tekster er forbindelsen mel-
lem kedsomhed og mangel på mening og en oplevelse af mangel på kontrol 
over eget liv. 

                                                      
17 (Se fodnote 6) 
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Barbalet, som skriver om meningsfuldhed og kedsomhed, også som et socialt 
fænomen, beskriver i sin artikel “Boredom and social meaning” at:  
 
“Meaning is necessary in social processes. An absence of meaning in an activity or circum-
stance leads to an experience of boredom. This is a restless, irritable feeling that the subject’s 
current activity or situation holds no appeal, and that there is a need to get on with some-
thing interesting. Thus boredom emotionally registers an absence of meaning and leads the 
actor in question towards meaning. Boredom, then, is central to key social processes centered 
on questions of meaningfulness. Given the pervasive preconditions for boredom, release from 
boredom is a factor that explains characteristic social practices, including risk taking and 
intergroup conflict” (Barbalet 1999:631). 
 
Et andet studie af kedsomhed og ungdomskriminalitet er Joseph Bodens bi-
drag til antologien ”Essays on Boredom and Modernity” (Boden 2009). Her skri-
ves om kedsomhed i forbindelse med kriminelle teenagere og destruktiv og 
risikabel adfærd og personlige tilbøjeligheder, også her støder man på ’risk-
taking’ som en strategi mod kedsomhed. Men hvor Bengtssons projekt er so-
ciologisk funderet, er Bodens blik kognitionspsykologisk (Boden 2009:205).  
 
Ziehe og Stubenrauch beskæftiger sig også med mening i skolen. Selvom ked-
somhed ikke fylder meget, vil jeg alligevel sige, at de kommer ganske tæt på 
fænomenet ad andre veje. Jeg vil derfor lytte nøje efter deres beskrivelse af 
længsler efter mening, som jeg kæder sammen med kedsomhed: 
 
”Sulten efter liv og kærlighed, længslen efter nærhed og tryghed, kravet om meningsfulde 
gøremål og fælles virksomhed, som bekræfter værdien af ens historie, som man kan identifi-
cere sig med, og en nutid, hvor man kan føle sig levende og en fremtid, som man kan håbe 
på. Det synes evident, at den herskende kultur ikke er i stand til at besvare disse grund-
spørgsmål” (Ziehe og Stubenrauch 2008:233). 
 
Således tager Ziehe og Stubenrauch udgangspunkt i ’sulten’ som en kulturel 
affære. Dette vil jeg senere uddybe nærmere og anvende i mine beskrivelser af 
kedsomhed som længsler.  
 
Et studie med en anden vinkling er Ben Andersons artikel ”Time-stilled 
space-slowed: how boredom matters” (Anderson 2004), som beskriver ked-
somhed gennem en række hverdagseksempler. Her belyses bl.a., hvordan ked-
somhed som et historisk fænomen har betydning (matter). Anderson beskri-
ver, hvordan kedsomhed skifter betydning over tid, og bl.a. hvordan ked-
somhed i ’nutid’ kan ses som et sen-moderne social narcissistisk fænomen18 

                                                      
18 Anderson sætter kedsomhed i relation til moderne sociale og psykologiske 
betingelser og forklarer distinktioner mellem nutidige og fortids måder at kede sig på. 
Hvor man ’før’ forbandt kedsomhed med indre stemninger og dispositioner gennem 
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(Anderson 2004:742), da mennesket i den individualiserede tidsalder vil føle 
individuel ret til ikke at kede sig. Vi vil ikke finde os i kedsomhed og stiller 
krav til vores omgivelser om at sørge for, at det ikke sker (ibid.). 
 
Selvom psykologiprofessor Michel Csikszententmihalyi befinder sig langt fra 
mit teoretiske univers, har han gjort interessante fund om emnet, og det er 
værd at nævne, at han har beskæftiget sig en del med kedsomhed. Hans studi-
er bærer præg af en mere positivistisk tilgang end de fleste andre kvalitative 
studier, hvor han opererer med tendenser og målinger sat i diagrammer og 
søjler, men med udgangspunkt i hverdagstudier. I en teoretisk model over 
’Enjoyment’ i bogen ”Beyond Boredom and Anxiety” gør han opmærksom 
på, at kedsomhed er det modsatte af dette ’Enjoyment’ (Csikszententmihalyi 
2000:35), som er tæt på det, jeg senere vil beskrive som sjov og lyst. Enjoy-
ment er ifølge Csikszententmihalyi nødvendig for at skabe flow19 og lyst til 
aktivitet. I Csikszententmihalyis beskrivelse af strukturerne, der skaber flow, 
bliver kedsomhed sat ind i diagrammet som en absolut hindring for at opnå 
en tilstand af flow.  
Csikszententmihalyi beskriver, hvordan både for lidt og for meget udfordring 
i forhold til individets evner og muligheder kan skabe kedsomhed, bekymring 
og angst – og forhindre flow, hvor flow ses som den optimale læringstilstand.  

Kedsomhed og filosofi 
På det mere filosofiske plan har en del ’ældre’ tænkere skrevet om kedsomhed 
- ofte som en individuel og iboende pinefuld tilstand. Her vil jeg nævne Søren 
Kierkegaard, som i 1878 skrev:  
 
”Gamle Danmark gaaer under, det er fatalt, det gaaer under af Kjedsommelighed, det er 
det Allerfataleste”( Kierkegaard 1878:285), og:  
 
”Kjedsommeligheden er Roden til det Onde, den er det, der maa holdes borte” (Kierke-
gaard 1878:289). 
 
En nyere filosofisk grundbog om kedsomhed er Lars Svendsens bog ”Ked-
somhedens filosofi” (Svendsen 2004). Her beskrives kedsomhed på et filoso-
fisk, et historisk og et kulturelt plan. Svendsen anskuer kedsomhed som et 

                                                                                                                          
følelser som ennui og melankoli, bliver kedsomhed af i dag til noget, der kommer 
udefra en selv, i en forventning om, og som et krav på, at blive underholdt. En sen-
moderne social narcissisme, opstår gennem netop subjektets oplevelse af rettigheden 
til ikke at kede sig (Anderson 2004:742).  
19 Flow er en behagelig tilstand af lyst til aktivitet og fordybelse. Flow er en tilstand, 
hvor en person kan handle aktivt uden at være bekymret eller kede sig 
(Csikszententmihalyi 2000:49). I flow findes muligheder og udfordringer i et pas-
sende miljø. Flow opnås, når aktiviteten giver mening og ikke er for svær eller for let.  
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fænomen, der trækker tråde fra romantikken og renæssancen og frem til i dag, 
hvor kedsomhed er blevet til et moderne fænomen. 

Kedsomhed som arbejdsbegreb 
Ud fra inspiration fra ovenstående undersøgelser og tekster, der stikker lidt i 
forskellige retninger, og sammen med min teoretiske ramme, vil jeg her præ-
sentere min begrebsafklaring af fænomenet kedsomhed.  
Selvom jeg ikke vil gå med Kierkegaard hele vejen og sige, at kedsomhed er 
det ’allerfataleste’ og ’roden til alt ondt’, og selvom eleverne, jeg har inter-
viewet, ikke er kriminelle, er det at tage chancer noget, de gør hele tiden. Som 
risk-taking gøres dette ved at udfordre strukturen og ved at ’vove noget’, hvis 
man keder sig, hvilket er gennemgående og dermed genkendeligt også i mit 
materiale, og derfor vil jeg følge teksterne et stykke.  
Når man ser på elev-citaterne bliver det tydeligt, at kedsomhed har stor be-
tydning og har sin pris, selvom det ikke er noget, man ofte taler om i klassen. 
Anders er skoletræt. Kasper kan ikke lide nogen fag overhovedet. Mia synes, 
det værste er lange dage. Så det at kedsomheden er fatal i en eller anden for-
stand, er der ingen tvivl om. I lyset af min metateori, hvor en onto-
epistemologisk tilgang (Barad 2003, Barad 2007) fordrer, at man ikke skiller 
det erkendte fra det værende, men at dette forstås som, at det skabes sam-
men, bliver det for mig oplagt at se kedsomhed som et materialiseret affektivt 
socialt fænomen (Kofoed og Ringrose 2012:6), hvilket også især Bentgsson 
og Barbalet gør (Bengtsson 2012, Barbalet 1999). 

Kedsomhed som materialiseret socialt fænomen  
Kedsomhed er i denne sammenhæng således ikke statisk eller fikseret i tid og 
sted (Bengtsson 2012:527). Kedsomhed er ikke en iboende disposition, men 
flydende affektive intensiteter, der skabes gennem fortolkninger af kropsligt 
ubehag, når subjektet rammes. Derfor opleves kedsomhed på det personlige 
plan som en generende følelse af mangel på interesse og aversion, hvor sub-
jektet kan have problemer med at koncentrere sig om oplevede irrelevante 
opgaver, hun ikke kan undslippe (Conrad 1997:467, Lehrer 2007 Barbalet 
1999, Brosnan & Goodison 2010:31). 
Som vist i flere af de nævnte undersøgelser, ikke mindst de kvantitative, er 
kedsomhed ikke et problem, der kun hører til hos det enkelte subjekt.  
Kedsomhed opstår altså ikke kun, fordi elevene har specielt kedelige lærere 
eller specielt kedelige opgaver. Ofte peges der i litteraturen på, at kedsomhed 
er subjektive emotioner, følelser af diffus vrede og ubehag iboende subjektet 
(Bengtsson 2012:529, Conrad 1997:467), men pointen er her, at elever over 
hele Denmark, (og måske i hele vesten/verden), ser ud til at kede sig. Derfor 
vil jeg mene, at vi bliver nødt til at forstå kedsomhed som et kollektivt og ma-
terielt socialt fænomen (Bengtsson 2012:529), der intra-agerer med skole, i 
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modsætning til et individuelt problem som den enkelte elev gøres ansvarlig 
for.  

Kedsomhed som materialiseret affektivt fænomen 
Affekt-begrebet er primært inspireret af Deleuze og Guattari (jævnfør teoriaf-
snit om affekter), men det bliver læst sammen med andre, der henter inspira-
tion samme sted. Her bliver begrebet tænkt ind i begrebet om kedsomhed. 
Når mennesker oplever kedsomhed, vokser også andre ubehagelige emotio-
ner, som for eksempel rastløshed, meningsløshed, depression og vrede, frem 
(Bengtsson 2012:529, Conrad 1997:467, Barbalet 1999). Sagt på en anden 
måde bliver de måder, kedsomhed rammer som affekter, genkendt som en 
form for ubehag. Ubehaget gør så at sige noget ved kroppen, der reagerer på 
affekten, og derved reagerer tilbage, gennem bl.a. måden hvorpå stemme, 
krop, og bevægelse materialiseres. Derved sender den affektede krop ked-
somheden videre til andre kroppe. På den måde bliver affekterne og kedsom-
heden til flydende intensiteter, der rejser mellem nogle af de subjekter og an-
dre materialiteter, der er i klassen, og de flyder eller kastes rundt mellem sub-
jekter, afhængigt af tid og rum. De klistrer til nogle (Kofoed and Ringrose 
2013:6), mens de glider lettere hen over andre elevkroppe, alt efter hvordan 
kedsomheden blander sig med det, der ellers sker i klassen, og alt efter hvem 
der rammes – og hvornår.  
Når affekter genkendes som kedsomhed, opstår følelser af f.eks. modvilje, 
træthed, resignation, rastløshed, uro, længsel mod noget andet osv.  
Hvis ikke den ramte krop formår at afvise følelsen ved at sige at ”så laver man 
noget andet, så det bliver’ sjovt”, som Simon siger indledende, så kan kedsomhe-
den klistre. Hvis kedsomheden sætter sig ’klistrende’ hos subjektet, vil den 
ofte kunne genkendes på kroppen af andre. Kropslige signaler - som for ek-
sempel suk, rullen med øjnene, Mikkels kasten sig ind over bordet, Poul der 
falder i søvn, Maries høje latter, Mias hvisken, Sarah der går fra klassen osv. 
vil være via signaler, der kan sættes i forbindelse med kedsomhed.  
 
“In our culture there are recognizable signs indicative of boredom, such as yawning or twid-
dling one’s thumbs, along with more ambiguous signs, like day dreaming or turning one’s 
attention to other tasks. These signs serve to signify one’s boredom and relay the message to 
others”. (Conrad 1997:467) 
 
Hvordan disse reaktioner opleves og tolkes af de forskellige subjekter, er af-
hængigt af, hvem og i hvilken sammenhæng de mulige fortolkningsrammer 
skal forstås ind i, hvor, og af hvem. Lærere vil muligvis tolke reaktioner ind i 
deres lærer-repertoire af mulige fortolkninger, som for eksempel umodne el-
ler dovne elever, eller at eleverne ikke tager ansvar, hvor eleverne vil have an-
dre måder at forstå reaktionerne på – som oprør imod lærere, krav og for-
ventninger eller imod undervisningen. De forskellige subjekter vil tage signa-
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lerne eller reaktionerne forskelligt op og gøre noget forskelligt ved dem, in-
den de kastes videre.  
Så affekter kan smitte, kedsomhed kan smitte, mens den kastes frem og tilba-
ge. Når Søren ser, at Kasper keder sig, fordi han stønner eller råber, kan Sø-
ren selv komme til at kede sig. Ikke mindst fordi Søren gerne vil være lidt li-
gesom Kasper, og fordi Kasper på den måde legitimerer hans egen kedsom-
hed. Når Lærke eller Mikkel ser, at de andre keder sig, og der bliver for meget 
uro, begynder de at kede sig, fordi de bliver klar over, at de så skal vente på at 
komme i gang med opgaverne. De andre synes, at Lærke er en meget stille 
pige, og at Mikkel er en nørd. Lærke og Mikkel keder sig nemlig, når de skal 
vente på de andre, fordi de gerne vil i gang.  

Teenageliv og kedsomhed 
Et yderligere aspekt af de materielt-diskursive kræfter er elevernes biologi og 
alder. Teenageres tilværelser kan ses som overgange mellem livsfaser, der er 
udpeget af samfundet som et sted imellem barn og voksen. Ofte finder ’de 
voksne’ teenager-perioden vanskelig, og teenagere bliver talt om som rebeller 
og sociale trusler mod samfundets orden (Barbero 1997:475). Dette afspejler 
sig også i den litteratur, der beskriver teenagerliv ofte med udgangspunkt i 
problematiske forhold (ibid., Bengtsson 2012:6). Således findes voksen-
diskurser om teenageren på forhånd og er med til at skabe betingelser for, 
hvordan teenagere kan navigere i sociale sammenhænge, med og uden voks-
ne.  
Men selvom denne livsperiode kan være problematisk i sammenstød mellem 
voksen-diskurser, kroppe der udvikler sig, interesser og længsler der tager nye 
retninger, får livet ny betydning for det unge subjekt. Denne nye betydning 
skabes således i sammenvævninger mellem relevante materialitet-diskursive 
praksisser som f.eks. både ens egen krops mærkbare forandringer, eller mang-
len på disse forandringer, da ikke alle udvikler sig i samme tempo (Haavind 
2013:194), og de andres kropslige forandringer. Dette sker sammen med både 
ens egne og de andre unges længsler mod nye horisonter end dem, barn-
dommen kan tilbyde. Teenagerene må finde ud af, hvordan de vil blive som 
unge mennesker (Haavind 2013:194) gennem forskellige strategier ind i for-
bindelser til andre, gennem venskaber og uvenskaber med andre. I teenageliv 
opstår også ’de unges’ egenverdener på særlige måder, der betyder, at de til-
lægger andet værdi, end ’de voksne’ gør. De unge (for)handler på bagrund af 
disse værdier i disse egenverdener og de deraf situationelle moralske og etiske 
tankesæt, der opstår på baggrund af disse. Disse støder somme tider sammen 
med de mere voksne værdisæt og moralske og etiske koder, der gælder her, 
hvorved det kan være overordentligt svært for udenforstående at forstå net-
op, hvilke moralske og etiske koder der gælder for de unge.  
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Længsler 
 
“The implication is that education should adapt accordingly by teaching the motivation and 
desire to work in order to prepare students for successful employment” (Fendler 1998:54).  
 
Som jeg beskrev i mit teoretiske kapitel er længsler og meningsfuldhed med 
til at give subjektiveringsprocesser retning. I kedsomheden kan længsler blive 
fatale for både de faglige og de sociale processer. Når undervisningen opleves 
verdensfjern eller meningsløs og altså en uden retning, eleven kan forbinde 
sig til, bevæger eleverne sig i andre retninger gennem flugtlinjer ud af den 
’kedelige’ lærestyrede dagsorden. F.eks. stirrende ud af vinduet, puste liv i 
nogle intriger der kan skabe lidt spænding, skrive ønskeseddel til jul, fnisende 
med bedsteveninden eller gennem et spil kryds og bolle på bordet med side-
manden.  
Det er, som om eleverne råber i deres kedsomhed: ”Giv mig noget jeg kan 
forbinde mig til!”. Ofte bliver retningen for disse længsler identificeret med 
noget, der er sjovt, noget der er spændende, og noget der giver mening for 
eleverne. Sjov står over for kedsomhed. Kedsomhed er ikke sjov. Når noget 
er sjovt, aktiveres nysgerrighed og spænding. Når noget er sjovt, får man lyst 
til mere og til at udfordre og udforske det.  
 
”Jeg kan rigtig godt li gruppearbejde men jeg kan også li individuelt arbejde. Det kommer 
an på, hvad det er. Grammatik, det hader jeg at skrive alene, ik? Fordi det gør det sjovere 
med gruppe, tror jeg, men det er bare sådan noget kedeligt noget, hvor man bare sidder helt 
alene individuelt” (Signe). 
 
Når noget er ’sjovt’, giver det mening, det giver lyst til mere, det giver energi 
og opmærksomhed mod handlinger og får subjekter til at forbinde sig. Som 
Simone siger, kan det være sjovt at arbejde sammen med andre. Mange af 
eleverne taler om, hvordan det at have det sjovt og at kunne grine med andre, 
er det, der bliver meningsfuldt, også sammen med lærerne.  
Lærke siger, at hun synes, at hun har en god arbejdsgruppe. ”Det er ret sjovt”, 
som hun siger i forhold til at skulle arbejde sammen med disse bestemte an-
dre. ”Vi får lavet vores ting”, uddyber hun.  
”Hvad tænkte du, da du fik at vide, at det var dem, du skulle være i arbejdsgruppe med?” 
spørger jeg.  
”Jeg tænkte, jeg synes, jeg tænkte, at det er nogle fjollede nogen […], men de kan også finde 
ud af at lave noget”, forklarer Lærke om sin første skepsis over, at det var nogle 
elever, hun ikke var vant til at arbejde sammen med, og nogle der griner me-
get.  
Dette vil jeg gerne have uddybet: ”Ok, så de kan også tage fat?”  
”Ja”. 
Jeg spørger igen: ”Kan du godt li at få lavet noget, eller er du også god til at fjolle?” 
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”Jeg kan også godt li at fjolle. Men det kommer også an på, hvem jeg fjoller med”, svarer 
Lærke.  
At fjolle og lave sjov står i Lærkes fortælling ikke frem som modsætninger til 
det at udføre en opgave. Tværtimod, får de lavet deres ting, da det bliver mu-
ligt gennem flugtlinjer at forbinde sig til de faglige opgaver. At have det sjovt 
mens man laver noget, skaber forbindelse til både opgaven og til de andre, 
man har det sjovt sammen med. Sjov står derfor i kontrast til kedelig, hvor 
netop forbindelsen til de andre og handlingerne mangler. 
 
Længsel efter sjov kan således forstås som et ønske om at kunne forbinde sig 
til opgaver og handlinger, således at de giver mening. Ofte gerne sammen 
med andre, man kan have det sjovt med og skabe forbindelse til.  
I sjov findes en lethed, som ikke findes, hvis noget er for alvorligt eller for 
farligt. Dog kan man godt beskæftige sig med alvorlige ting på en sjov måde, 
og alvorlige ting kan også være sjove, men de er ikke farlige. Når noget ikke 
er farligt, tør man bringe sig selv på banen uden, at man behøver at være ban-
ge for at blive ekskluderet (Nielsen 2013). Det farlige ligger i den potentielle 
udelukkelse, de andres latter eller eksklusion, hvis man bliver truet med dårli-
ge karakterer osv., altså hvis situationen bliver for alvorlig.  
Længslen efter sjov overskygger ofte selve opgaven. Hvis det ikke lykkes ele-
verne at forbinde sig til den, begynder de ofte at lave noget andet end det, der 
forventes af dem af læreren. Sjov og de andres handlinger vejer tungere end 
opgaven og angsten for 9. klasses eksamen, som ellers har godt tag i de fleste.  
’Sjov’ indeholder på en gang det at være forbundet med noget meningsfuldt, 
samtidig med at man får stillet noget i udsigt.  
 
”Hvor fordærvelig Kjedsommelighed er, det anerkjender nu ogsaa alle Mennesker i Forhold 
til Børn. Saalænge Børn more sig, saalænge er de altid artige, det kan man sige i allerstren-
geste Forstand, thi blive de endog i Legen stundom ustyrlige, saa er det egentlig fordi de be-
gynde at kjede sig: Kjedsommeligheden er allerede i Anmarsch, kun paa en anden Maade. 
Naar man derfor vælger en Barnepige, saa seer man altid væsentlig paa, ikke blot at hun 
er ædruelig, trofast og skikkelig, men man tager tillige et æsthetisk Hensyn til, om hun veed 
at more Børnene, og man vilde ikke tage i Betænkning at give en Barnepige Afsked, naar 
hun befandtes ikke at have denne Egenskab, om hun end havde alle andre fortrinlige Dy-
der” (Kierkegaard 1878:285-86). 
 
Pointen med dette citat er at illustrere, at når sjov bliver en tilladt legitim af-
fekt og bliver en selvfølgeliggjort materiel-diskursiv praksis, er der mulighed 
for, at kedsomheden bliver trængt tilbage og ikke får fat.  
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Længsel efter længsler 
I et citat fra romanen Anna Karenina forklarer Tolstoy følgende: “He was soon 
aware that there was springing up in his heart a desire for desires - ennui”20 (Tolstoy 
2004:1010).21 Her gør Tolstoy opmærksom på noget interessant i forhold til 
kedsomhed, som også vil kunne trækkes ind i denne sammenhæng blandt 
elever i skolen, og han gør det muligt gennem denne forståelse at tage analy-
serne et skridt længere.  
Kedsomhed som længsel efter længsler handler ikke om at opnå en tilstand af 
lyksalighed – eller om at finde lykken. Det handler om at have en længsel ef-
ter at kunne forbinde sig til det, der endnu ikke er, det der lukker verden op 
for en, og hvor man kan mærke sig selv og sit begær mod noget nyt. Som den 
sult efter liv, længsel efter nærhed, som Ziehe og Stubenrauch beskriver (Zie-
he og Stubenrauch 2008:233) og som en længsel efter at opdage sine egne li-
denskaber (Ziehe 2007:46).  
Den perfekte lykke eller tilfredshed er i sig selv ikke attråværdig i lærings-
sammenhænge, da den betyder stilstand. Det væsentlige er snarere længslen 
efter mere, som en begærlig lyst til at forstå verden og længsel efter at vide 
mere om dette eller hint i en følelse af vellyst ind i denne længsel. Det kan 
dække over mange forskellige ting. I skolen kan det betyde, at der står nogen 
parat, der gerne vil tilbyde faglighed som et svar på elevernes længsler. For 
nogle elever lykkes det at forbinde sig til de faglige tilbud, for andre lykkes det 
ikke. Når det ikke er muligt for eleverne at forbinde sig til længslen efter vi-
den bliver kedsomheden således til længslen efter denne længsel - efter mere 
– efter mening. 

Vovemod og ballade 
Teenagere længes ofte efter at blive til noget andet – ung, cool, (Danesi 1994) 
voksen. Nye åbninger til et andet liv med større frihed, og andre forventnin-
ger til både voksne og venner synes at trække i disse unge mennesker. Nye 
                                                      
20 Både historisk og filosofisk figurerer begrebet Ennui fra 1660 -70, ofte anvendt for det mere 
up-to-date kedsomhed (Conrad 1997:466). Innui er på: dictionary.reference.com, forklaret med 
ordene: “a feeling of utter weariness and disconnect resulting from satiety or lack of interest: boredom” and “a 
feeling of listlessness and general dissatisfaction resulting from lack of activity or excitement”. Barbalet har 
lavet en distinktion mellem kedsomhed og ennui, hvilket jeg ikke vil gøre. Hvor han ser rast-
løshed og vrede over mangel på mening som kedsomhed - og opgivelse og tungsind som en-
nui, (Barbalet 1999:634), vælger jeg at se dette som forskellige måder at reagere på kedsomhed 
på.  
21 Citatet i sin sammenhæng som omhandler Anna Kareninas elsker Vronskys længsler: “He 
soon felt that the realization of his desires gave him no more than a grain of sand out of the mountain of happi-
ness he had expected. It showed him the mistake men make in picturing to themselves happiness as the realiza-
tion of their desires. For a time after joining his life to hers, and putting on civilian dress, he had felt all the 
delight of freedom in general of which he had known nothing before, and of freedom in his love,— and he was 
content, but not for long. He was soon aware that there was springing up in his heart a desire for desires—
ennui. Without conscious intention he began to clutch at every passing caprice, taking it for a desire and an ob-
ject. Sixteen hours of the day must be occupied in some way, since they were living abroad in complete freedom, 
outside the conditions of social life which filled up time in Petersburg”. (Tolstoy 2004) 
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oplevelser med lokkende og mystificerede muligheder som alkohol, (Nairn et-
al 2007) sex, stoffer, fester, andre kroppe, sammen med de mere eller mindre 
pludselige kropslige forandringer - synes at få større betydning end det, der 
sker i de nære voksnes verden. At deltage i de relevante kulturelle praksisser i 
teenagerliv betyder også, at det kan blive nødvendigt at sætte noget på spil 
ved at vove at gøre oprør mod autoriteter gennem risk-taking. Idealet om re-
belskhed synes at få særlig kraft og interesse i denne periode (Bengtsson 
2012).  
 
“Action as a response to boredom appears particularly well suited for analyzing young peo-
ple’s lives, as young people generally occupy a social position defined by uncertainty and a 
state of becoming, with adolescence itself a period of experimenting and seeking action and 
waiting for adulthood” (Bengtsson 2012:530). 
 
Så når skolen ikke formår at vække disse unges længsler og begær, får længs-
lerne andre retninger i deres venten på at kunne forbinde sig til længsler.  
 
“In waiting, there may seem to be ‘nothing going on’ except the waiting, surely a recipe for 
boredom” (Conrad 1997:474). 
 
Skolens forsøg på at tilbyde faglige forbindelser lykkes, som før beskrevet, 
ikke altid. Tværtimod kan det være, at der er noget helt andet på spil. Mod-
standen mod tvang, og for eleverne kedelige og irrelevante opgaver, kan af-
stedkomme ballade. At stræbe mod ny tilblivelse, ikke som barn, men som 
ung, betyder også, at ideen om rebelskhed bliver legitim ungdomskultur. Ved 
at fremprovokere kedsomhed bliver det muligt at leve op til den cool teen-
ager, der ikke gør, som de voksne siger og ikke hører efter som et barn. Såle-
des ikke alene forventes kedsomhed, den kan også blive en legitim og attrak-
tiv genkendelig positionering som sej og rebelsk.  

Kedsomhed som musiske disharmonier22  
Undervejs i min søgen efter hvad kedsomhed kan være, stødte jeg på Jonah 
Lehrers tekst om musik, som er anvendt herunder. Ved at tænke gennem 
denne metafor håber jeg at kunne bringe denne afhandling tættere på et bi-
drag, der kan være med til at give en forståelse for, hvordan kedsomhed også 
kan anskues. ’Lehrer-metaforen’ lukker op for spørgsmål om, hvornår noget 
giver mening i forhold til kulturel genkendelighed, og hvornår noget er for 
lidt eller for meget som en slags ’disharmoniske oplevelser’, men også hvor-
når noget bliver passende og giver mulighed for forbindelse.  
Jeg vil her forklare lidt nærmere.  

                                                      
22 Denne metafor om kedsomhed som musiske disharmonier, er udarbejdet under 
supervision af, og i samtaler med Bronwyn Davies.  



160 

Jonah Lehrer skriver, at der må findes balance, en harmoni og en sammen-
hæng i musik, hvis musik skal kunne nydes eller give mening:  
 
“[…] Music is the pleasurable overflow of information. Whenever a noise exceeds our pro-
cessing abilities – we can’t decipher all the different sound waves hitting our hair cells – the 
mind surrenders. It stops trying to understand the individual notes and seeks instead to un-
derstand the relationship between the notes” (Lehrer 2007:130). 
 
Når musikken er interessant eller behagelig, finder der ikke forstyrrende mis-
lyde eller uforståelige mønstre, toner og takter sted. I dette ligger også, at 
musikken må have en vis grad af genkendelighed for at give mening og blive 
nydelsesfuld, for: “Music is nothing but a sliver of sound that we have learned to hear” 
(Lehrer 2007:123). Hvis, eller når, vi hører lyde, som er uden genkendelige 
mønstre eller lyde med en orden, vi ikke forstår som musik, eller når lydene 
er for høje, for lave, for meget eller for bizar til at genkende den ind i de for-
ståelser af oplevelsen af musik, som en given tid og kultur abonnerer på, bli-
ver den blot til larm eller mærkelige lyde og bliver ikke opfattet som musik. 
Da Igor Stravinsky præsenterede sin musik til balletten, “The Rite of Spring” 
i 1913, blev publikum så forargede, oprørte og vrede, at de udvandrede fra 
teatret. Det var for fremmed i forhold til/langt fra, hvad de havde forventet, 
at de skulle udsættes for (Lehrer 2007:122), og de var ikke i stand til at nyde 
musikken eller blot at blive og lytte til den. Stravinsky vidste, at hans værk 
ville fremkalde en stærk reaktion og teaterdirektøren var tilfreds. Det var, 
hvad han ønskede, der skulle ske.  
 
Når læreren gør det samme i klasselokalet ved for eksempel at tilbyde opga-
ver, der ligger fjernt fra elevernes kulturelle og faglige forståelse, og hvis hun 
blot taler og taler (som mange elever pointer som en kilde til kedsomhed), 
ønsker hun højst sandsynligt ikke denne effekt. Hun ønsker, at eleverne bliver 
og forsøger at forbinde sig med det, der sker, og til den dagsorden hun har. 
Men sommetider er stærke modreaktioner netop, hvad der sker – som når 
Sarah siger: ”…så tænker jeg på hvornår jeg har fri” – eller også helt forlader klas-
selokalet, eller Gorm råber op: ”Hvorfor skal vi lave det?”, og Kasper begynder 
at slås med Søren.  
Flere år senere blev stykket ’The Rite of Spring’ hver mands eje. Med tiden 
blev folk vant til lydene, de nye mønstre og rytmer vandt indpas, og i dag 
kender mange stykket og finder det kulturelt genkendeligt, behageligt og geni-
alt. Stykket er endda blevet anvendt i Disney-tegnefilmen ’Fantasia’ i 2000 for 
børn. Musik må, som andre kulturelle fænomener, forstås netop ind i en gi-
ven social og kulturel sammenhæng for, at tilhørerne skal kunne forbinde sig 
og forstå meningen med det (eller en opgave). Hvis lydene ikke opleves som 
musik, men som mislyde, kan de vække kedsomhed, frustration eller ubehag.  
Når musik svinger kulturelt og melodisk passende, bliver musikken nydelses-
fuld, man får måske lyst til at flyde med musikken, bevæge sig med den.  
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Sagt på en anden måde, ’det nye’ må basere sig på det allerede kendte, det 
som vi på forhånd kan forbinde os til, hvis det skal være udfordrende, sjovt 
og interessant. Det må give mening ind i noget allerede eksisterende menings-
fuldt for at berøre vores følelser på meningsfulde måder.  
Er musikken (eller opgaver) for svær at forstå, som i Stravinsky-eksemplet, og 
derved for langt fra det allerede kendte, vil mange føle ubehag eller irritation 
eller kedsomhed. Er musikken derimod for velkendt, gentagende spillet om 
og om igen, for monotont og for langt, vil det også kunne vække kedsomhed 
(som hvis opgaver, der ligner hinanden, bliver stillet igen og igen uden nogen 
form for variation i tid og sted, eller hvis læreren taler for meget). Som når 
Kasper siger: ”Det er også det, der er problemet. Man er i skole så lang tid hver dag 
[…], hvor man laver det samme”. 
Musik skal give nydelse, lyst, vække nysgerrighed og interesse og må hverken 
være for monotont, for ordinært, eller for usædvanligt – og det må passe kul-
turelt til de, der skal lytte til det. 
Så ses musikmetaforen overført til 7.x og andre klasser, kan den understøtte 
forklaringer om, hvad der kan være på spil, når eleverne oplever kedsomhed. 
Når opgaver, tid og organisering ikke er akkompagneret på måder, der både 
skaber genkendelse og udfordring på samme tid, og når der ikke er mulighed 
for forbindelse og nydelse, hverken i form af nydelse ved gentagelser og for-
tættede linjer, eller gennem nye åbninger gennem flugtlinjer, synes mening at 
lukke ned. Når Gorm siger: ”…men altså, hvis man for eksempel overhovedet ikke 
interesserer sig for historie, for dronning Margrethe d. 1. for ethundredetusind år siden, så 
er det også bare virkeligt nederen at lære om det”. 
For Gorm ligger emnet ’Dronning-Magrethe-d.1.-for-ethundredetusind-år-
siden’ så langt fra hans oplevelse af, hvad der ’svinger’ eller giver mening. Det 
betyder måske, at genklangen er lidt som i ’The Rite of Spring’ på Stravinskys 
tid. Det er for langt væk, han kan ikke forbinde sig til det hverken sanseligt, 
socialt, oplevelsesmæssigt eller kulturelt.  
Samtidig er musik, som andre kulturelle fænomener, ikke det samme for alle. 
Alle har ikke samme smag og lyster udi musik. Således betyder det ikke, at 
musikken (eller dronning-Magrethe-d.1.-for-ethundredetusinde-år-siden) i sig 
selv er kedelig, men det betyder, at ikke alle (elever) forbinder sig til den på 
samme måde.23  

                                                      
23 Der synes at være visse ligheder med Csikszentmihalyi’s flow teori i denne metafor, 
(og sådan som jeg vælger at anvende den), men en væsentlig forskel ses hvor 
Csikszentmihalyi primært har fokus på flow, kedsomhed og angst som individuelle 
indre dispositioner, ser jeg disse som materielt-diskursivt producerede sociale fæno-
mener, der tager afsæt i både historiske og situationelle kulturelle betydninger.  
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Del-opsamling på kedsomhed første del 
Vi har nu set på, hvordan kedsomhed har været genstand for opmærksomhed 
både teoretisk og på tværs af interview, empirisk-analytisk.  
Igennem disse læsninger af kedsomhed er et begreb til udfoldelse af empirisk 
analyse arbejdet frem. Begrebet om kedsomhed er læst diffraktivt sammen 
med et affektbegreb, hentet med afsæt i Deleuze og Guattari, begreb om af-
fekter. Her ses affekter som sociale intensiteter, der på en gang er præ-
diskursive, samtidig med at de også er bundet til de materielt-diskursive prak-
sisser der virker i. Dette betyder at de i denne sammenhæng skaber de identi-
ficerede typer af længsler, med afsæt i et Søndergaard’sk/Davies ’desire be-
greb’, som vilje til liv, sammen med en inspiration fra bl.a. Tolstojs længsel 
efter længsler. Kedsomhed bliver gennem diffraktion mellem disse læsninger 
identificeret som længsel efter længsler, efter spænding og med Lehrer, efter 
mening. 
 
Med dette kedsomhedsbegreb vil jeg gå videre til næste del af dette kapitel, 
hvori vi skal vi møde de fire elever: Gorm, Poul, Marie og Mikkel. Disse fire 
elever keder sig alle i timerne, men de keder sig på meget forskellige måder, 
hvilket kommer til udtryk på meget forskellige måder, og kedsomhed får me-
get forskellig betydning for deres muligheder og subjektiveringsprocesser 
som elever i 7.x.  
Til sidst i analysen vises på baggrund af de fire elevanalyser, hvilke intra-
agerende kræfter der kan identificeres med afsæt i de fire elevers kedsom-
hedsproduktion.   



 
 

163 

Kedsomhed Anden del 

Analyse af fire elever 
Når min interesse er funderet inden for en social psykologisk ramme, der har 
subjektet i centrum, giver det mening at se på det enkelte subjekts oplevelser 
og erkendelser af kedsomhed, som skabt i intra-aktioner med andre kræfter 
og andre fænomener. Kedsomheden opstår i krydsningen mellem netop sub-
jektet situeret i verden, i erkendelse og i tilegnelse af den i og over tid, sam-
men med de materielt-diskursive praksisser de virker igennem.  
En ting er, at vi kan genkende kedsomhed inden for en bestemt kulturel og 
historisk sammenhæng, en anden ting er, hvad der skaber den i klasseværel-
set, og hvordan den rammer de forskellige elever eller klasser.  
I det følgende vil jeg derfor analysere fænomenet kedsomhed gennem fire 
forskellige elever fra mit empiriske materiale: Gorm, Poul, Marie og Mikkel. 
Dette vil jeg gøre gennem begreberne: intra-agerende kræfter, subjektivering, 
affekter, positionering, flugtliner og organisatoriske fortættede linjer, sammen 
med min netop beskrevne forståelse af kedsomhed  
På langs af interview, suppleret med observationer fra klasseværelset. Elever-
ne repræsenterer fire forskellige måder at kede sig på. Disse måder skaber va-
rierende reaktioner og får forskellig betydning for de fire elever.  
Mine analyser vil blive guidet af analysespørgsmålene fra tidligere.  
 

• Hvordan forbinder eleverne deres forestillinger om fremtiden med 
deres nuværende skoleliv? 

• Hvad siger eleverne om at kede sig? Hvilke situationer, grunde osv. 
kæder eleverne sammen med deres oplevelser af kedsomhed? 

• Hvordan kommer kedsomhed til udtryk? 
• Hvilken betydning får kedsomhed for elevernes subjektiveringspro-

cesser? 
 

I en opsamling på tværs af de fire elever vil jeg slutteligt se på, hvad det så er 
for intra-agerende kræfter, der har fat i disse elever, og hvad de kommer til at 
betyde gennem spørgsmålet:  
 

• Hvilke overordnede intra-agerende kræfter synes at kunne identifice-
res i produktionen af kedsomhed med udgangspunkt i elevernes op-
levelser af kedsomhed? 
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Gorm 
 
Tanker om fremtiden  
Gorm tænker, at hans skoleliv har et formål. Et formål der strækker sig ud på 
den anden side af en eksamen i 9. klasse.  
”Jeg vil gerne ha gode karakterer i 9”, siger Gorm, med en kraftig stemme, der 
endnu ikke er gået i overgang, på spørgsmålet om, hvad han gerne vil have ud 
af sin skoletid. ”Jeg vil gerne i gymnasiet tror jeg - jeg vil gerne kunne komme ind på 
gymnasiet. […] og så vil jeg gerne have nogle venner, som jeg bliver ved med at se. Og nogle 
gode stunder eller hvad det hedder. Og så vil jeg gerne lære at læse og skrive – det har jeg 
lært. Og skrive pænere, og det er også vigtigt det der med selvdisciplin, tror jeg. Hvis man 
har et arbejde, så skal man jo også lære at stå op og komme til tiden – ligesom man gør i 
skolen”. 
Selvom Gorm ikke har planer om en specifik uddannelse eller job tænker 
han, at han får brug for en 9. klasses-eksamen i sin fremtid.  
Men Gorm har et problem. I næste åndedrag siger han uden forudgående 
spørgsmål: ”Det er også, fordi jeg har talt meget med mine forældre om at skifte skole og 
alt muligt […], på grund af at jeg altid keder mig i skolen, og det vil mine forældre ikke 
ha”.  
”At du altid keder dig?” spørger jeg, det kommer lidt uventet.  
”Ja – og mine forældre synes ikke, det er så godt, at jeg keder mig i skolen”, bekræfter 
Gorm, mens han ser direkte på mig med sine blå øjne. ”Men jeg vil ikke skifte 
skole nu – det er for sent at skifte skole nu”, siger han videre: ”på grund af at så kan 
man ikke nå at få lige så gode venner synes jeg, […] når hele skolen er færdig”. 
Kedsomhed synes således ret hurtigt at blive nævnt i Gorms tilgang til skolen. 
Både han og hans forældre er klar over, at kedsomhed er en barriere for hans 
læring og motivation, men iflg. Gorm ikke tilstrækkeligt til, at han vil skifte 
skole. Det er for sent, kedsomheden bliver et vilkår, han må leve med, og så 
håber han bare, at karaktererne vil være gode nok til at bringe ham ind på et 
gymnasium. Det at have gode venner, også ”når skolen er færdig”, er tilsynela-
dende vigtigere, end det udbytte man kan få ud af den faglige undervisning, så 
Gorm ser frem mod 9. klasses afgangseksamen og håber på det bedste.  
Udover denne eksamen ved Gorm, at han skal lære at læse og regne og at 
”skrive lidt pænere”. Det kan altid blive bedre. Ved at ”selvdisciplinere sig” kan han 
lære at styre sig, når han for eksempel rammes af kedsomhed, og han kan 
bruge selvdisciplin, når han engang træder ind på arbejdsmarkedet - man kan 
altid få brug for at kunne komme til tiden. Selvdisciplin bliver for Gorm en 
nødvendighed for at kunne handle passende i de organiserede sammenhænge 
som skole og arbejde. Steder hvor det forventes, at han så at sige ’tager sig 
sammen’, også selvom han keder sig. 
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Men hvorfor keder Gorm sig?  
En kraft der vækker kedsomhed synes at strømme ud af Gorms fortællinger 
om, at han ofte har en oplevelse af ikke at blive hørt eller anerkendt af lærer-
ne, og at han mangler indflydelse.  
Et eksempel på dette viser sig, da jeg spørger ham: ”Hvad bestemmer I selv?”  
”Ikke en skid synes jeg” svarer Gorm prompte.  
”Ingenting?” spørger jeg. 
”Nærmest aldrig”, siger han, men tænker sig så lidt om, hvorefter han siger: ”Vi 
bestemmer sådan lidt nogen gange - for eksempel da vi havde Hans her i går, tror jeg, hvor 
vi skulle have engelsk-projekt, så måtte vi selv vælge vores emner, men så var der mange der 
valgte de samme emner, og så kunne de alligevel ikke få det, så var der næsten ingen, der 
fik deres første prioritet alligevel, og så bestemte vi bare ikke rigtigt alligevel”.  
Jeg vil gerne vide mere og spørger: “Hvad var der i vejen for, at der var flere der ar-
bejdede med samme emne?” 
”Fordi vi skal lære meget om England […] Men jeg forstår godt, at man ikke måtte have 
det samme emne, hvis man bare skulle stå og gentage hinanden ik?. Men jeg forstår ikke, 
at man ikke måtte vælge sit eget emne”, forklarer Gorm: ”for eksempel, vi havde valgt 
Liverpool i vores gruppe som 1. prioritet, og så trak vi bare lod, og så fik de den. […] Så 
jeg synes tit lærere sådan ikke-lytter”. 
Når læreren stiller i udsigt, at det er muligt selv at vælge emne, vækkes Gorms 
længsel efter at arbejde med noget, der virkelig interesserer ham. Han vil ger-
ne arbejde, og han vil gerne arbejde med noget, han kan forbinde sig til, og 
som kan skabe nye flugtlinjer, gennem lystfyldt nysgerrighed og oprigtig inte-
resse. Men længslen efter mening ser ud til at ramme, når håbet brister, og 
han bliver pålagt at arbejde med et andet emne. Så Gorm tøver ikke på 
spørgsmålet om, hvad de selv må bestemme, og svaret må nødvendigvis blive 
”ikke en skid”. Så der sker et betydningsfuldt brud i Gorms motivation, når 
han bevæger sig fra at tro og håbe, at han selv har indflydelse, til at slukkes, 
når han alligevel ikke får lov at have det. Frustration og en oplevelse af ikke at 
blive taget alvorligt bryder frem, idet der stilles krav om at han skal løse en 
opgave der ikke er interessant, lige efter Gorms længsel og håb om både en 
spændende opgave og indflydelse har været tændt.  
Selvom Gorm i det foregående taler om lærere i flertal, og derved ikke udpe-
ger nogen bestemt som ikke-lyttende, fortæller han videre om den aktuelle 
lærer: ”Det er meget u-udfordrende, og det har vi sagt til ham. Men så siger han bare, at 
det er vores egen skyld, fordi vi larmer og sådan noget. Men så siger vi også bare, at vi lar-
mer på grund af, at det er kedeligt. […] så han kan jo bare begynde at komme med noget 
jo. I forhold til HVERGANG bare at sige, at det er også bare jeres egen skyld”.  
Når Gorm ikke bliver mødt med svar, der for ham er meningsfulde, men svar 
som ’det er jeres egen skyld’, bekræftes oplevelsen af ikke at blive taget alvorligt, 
og ikke at have muligheder for at handle passende inden for de organiserede 
rammer. Herved bliver Gorm ladt alene med sine længsler efter at kunne for-
binde sig til noget fagligt, hvilket skaber frustration og afmagt hos ham. Sam-
tidig taler dette ind i Gorms projekt om selvdisciplinering, som en del af hans 
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overordnede mål med det, han skal lære i skolen. Han må gøre det alligevel, 
bide det i sig, selvom det ikke giver mening, og selvom han føler sig misfor-
stået og ladt alene.  
Gorm vil gerne arbejde med opgaver, og han løser som regel dem, han får 
meget hurtigt.  
”Jeg er ikke så uklog”, svarer han, da jeg gør ham opmærksom på, at jeg har lagt 
mærke til, at han ofte er meget hurtigt færdigt med sine opgaver i timerne. 
”…og det er også nogle gange, hvis jeg selv taler, på grund af, at jeg er færdig, så siger de 
[lærerne – DDC] bare, at jeg irriterer andre og sådan noget”. 
”Keder du dig?” spørger jeg ham. 
Gorm sukker: ”Mmm ja - hver dag, hele tiden. Nærmest hele skoledagen keder jeg mig. 
[…] Det er rigtigt, rigtigt kedeligt det meste.[…] det synes mange – det synes rigtigt man-
ge”. 
”Er det derfor … også?” spørger jeg med henvisning til, at han ser sig selv som 
rebel. 
”Ja, det tror jeg. Hvis jeg hele tiden lavede noget, der var sjovt, så ville jeg nok ikke gide at 
tale så meget”.  
At noget er sjovt betyder for Gorm, at opgaver skal give mening og være fag-
ligt udfordrende. At ”Han kan begynde at komme med noget” kan ses som, at 
Gorm længes mod opgaver, der giver ham mulighed for at forbinde sig til 
flugtlinjer gennem et ’noget’, der kan føre ham ind i spændende og nye veje, 
til det han endnu ikke ved. Dette giver hans længsler fremdrift, mod liv og 
lyst og mod uprøvede og, for ham, uudforskede himmelstrøg. For det er ikke, 
fordi lærerne ikke har ’noget’ med. Det ’noget’ er blot ikke noget, Gorm kan 
forbinde sig til.  
Men der er mere - lad os se på en anden kraft i citatet, der er med til at vække 
kedsomhed. Nemlig en indlysende kollektiv kraft der strømmer gennem den 
legitimering, der opstår i den fælles oplevelse af kedsomhed. Kedsomheden 
strømmer ikke kun gennem Gorm, og Gorm ved det. Gennem: ”Det synes rig-
tigt mange”, taler Gorm sig ind i et større kedsomhedens fælleskab af elever, 
over for de der ikke keder sig som f.eks. lærerne og nørderne.  
Denne kraft kommer fra de elev-forventninger, der skabes i brydningen mel-
lem den opposition, en elev oplever, når skolen ikke giver mulighed for at 
forbinde sig til fag og mening, men i stedet lukker for mulighed at kunne for-
binde sig og at blive taget alvorligt.  
I ”det synes rigtigt mange” kan der findes to niveauer af kedsomhed, et micro og 
et macro (Søndergaard 2013b:136). Dels det micro i klassen, som f.eks. Ka-
sper nok primært henviser til, når han taler om, hvordan han keder sig sam-
men med de andre i hans klasse. Men denne kedsomhed bekræftes også af 
kræfter, der kommer ude fra klasseværelset – kedsomhed og uforstående læ-
rere er nærmest, hvad man kan forvente sig i skolen.  
Så det andet niveau som kan identificeres, når Gorm taler om, ”det synes rigtig 
mange”, kan også henvise til elever generelt i Danmark.  
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Gorm er bekendt med diskurser om skolen, både gennem skolens overord-
nede formål med ham og de andre og gennem den ungdomskultur, der 
strømmer ind i klassen fra populærkultur (Ziehe 2007:101). Så Gorms forstå-
elser strømmer fra mange informationskilder og fra det som Ziehe kalder. 
”[…] en fusion af normalhverdag og populærkultur ” (Ziehe 2007:101). 
Både i musik, bøger, teaterforestillinger, film og reality tv er skole og ked-
somhed tæt forbundet og ofte skrevet, vist eller talt frem som en indlysende 
og selvfølgelig del af skolelivet (i vesten).24 Og det har det været gennem lang 
tid. 
I den mediefremstillede tilbud til unge opstår ofte både en legitimering og en 
forventning om, at elever i 7. klasse keder sig som en helt selvfølgelig del af 
det at gå i skole. Som også Helle Bjerg peger på i sin afhandling om skoleer-
indringer gennem tre elevgenerationer:“På en måde er kedsomheden alle og ingen 
steder i skoleerindringerne” (Bjerg 2011:160).  
Så når Gorm keder sig som ’alle andre’ kan han henvise både til de andre i 
klassen, men også alle andre elever i Danmark og til elever gennem tiderne. 
Skolen skifter som beskrevet spor i didaktik, formål, pædagogik osv., men 
den er også riet sammen med en gennemgående rød tråd af kedsomhed. Og 
ofte for de større elever især.  
Skolens organisering, dens berettigelse, dens formål, og dens træge måder at 
bekræfte sig selv på, legitimerer og reproducerer således i en vis forstand ked-
somheden, for de der går i den.  
Gorm er ikke den, der sætter sig op imod denne kraft og korrekser de andre 
ind i disse lærerforventede-skole-organiseringer.  
 
”Jeg kan arbejde sammen med Simon. Hvis han er i sådan et grinehumør og alt det der, så 
kan jeg heller ikke sidde og være helt seriøs - jeg er heller ikke så god til at hjælpe mine 
venner med at blive ordentlig og sådan noget der. […] hvis de larmer i en time, og jeg ar-
bejder sammen med dem, så er jeg ikke sådan – jeg siger ikke, at de skal tie stille og sådan 
noget. […] Fordi jeg synes, det er deres eget valg, […] jeg gider ikke blande mig i det”. 
 
Så i Gorms forståelse er kedsomhed noget, der rammer dem alle, som et ind-
lysende socialt fænomen han deler med sine venner, og som gennem denne 
selvfølgelige forståelse er med til at legitimere hans egen kedsomhed og hans 
måder at reagere på den. Når kedsomhed bliver afbrudt at latter og sjov, er 
han ikke den, der siger fra - tværtimod griner han gerne med, og han kan ikke 
                                                      
24 Jeg har fundet mange sange fra de sidste 20 år, hvori kedsomhed indgår. Lige fra 
MGP (Børnenes melodigrandprix) til Heavy Rock, til et engelsk pige band, og Pink 
Floyds ’The Wall’. Det samme gælder bøger til børn, hvor kedsomhed ofte optræder 
som en naturlig del af skoleliv. Lige fra Klaus Rifbjergs ’Den kroniske uskyld’ fra 
1956, samt Hans Scherfigs bog om 50’er skoleliv ’Det forsømte forår’, til en ny bog: 
’15 days Without a head’ fra 2012 ’ (som også er oversat til dansk) af David Cousin 
(Cousin 2012).  
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”være helt seriøs”. Latter som sjov og som brud på kedsomhed er en kærkom-
men lystfyldt aktivitet, der ikke skal afbrydes, men tages op, når den byder sig.  
 
Men flere kræfter endnu, som skabes af skolens selvfølgelige og historiske 
praksisser, ser det ud til at blande sig i produktionen af Gorms kedsomhed.  
Det at skulle side stille på en stol i meget lang tid ad gangen ser ud til at væk-
ke kropsligt ubehag. Gorm har sin egen stol, sin egen plads, ved et bestemt 
bord i klassen. Her skal han sidde i tre måneder, indtil han får en ny plads 
henvist. Gorm taler ikke om denne kraft i interviewet, men en tegning han 
lavede sammen med nogle af sine klassekammerater viser, hvordan denne 
kraft er betydningsfuld. Tegningen er udført i en tværfaglig emneuge om 
’demokrati i skolen’, og den illustrerer, hvad Gorm og hans klassekammerater 
især gerne vil have indflydelse på:  

 
 
Den symbolske mening i tegningen taler for sig selv: Tårerne, de nedadvendte 
mundvige og knækket i ryggen viser, hvordan eleverne oplever sig ’sat ned’. 
Det store røde kryds henover understreger, at det er en meget ubehagelig po-
sition at blive sat i.  
At sidde i en bestemt position, med fødderne på gulvet, ret ryg og hænderne 
på bordet er en ubekvem stilling, i lang tid ad gangen.  
At sidde stille bliver også et symbol på lærerens disciplinering og kontrol af 
elevkroppene, som medfører en følelse af mangel på frihed, mulighed for at 
kunne bevæge sig, og igennem den kropslige fiksering mindskes muligheden 
for at tænke og handle (Foucault 2008:25,39,40,41,44). Kroppen bliver der-
ved genstand for lærerens autoritet og bliver til en pinefuld påmindelse om, at 
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undervisningens strukturelle organiseringer er skabt af andre, men at det er 
elever som Gorm, der skal leve op til dem. Igen bliver ’skal have lyst til’-
paradokset synligt, idet det synes umuligt af få lyst under tvang, og i stedet 
opstår vrede og frustration hos Gorm.  
Når man ser på Gorm i timerne, kan det ses, at Gorm kæmper med at sidde 
stille, og det lykkedes ham ikke altid lige godt. Den disciplinerende kraft, der 
dukker op der, hvor elever skal sidde stille, dag efter dag, på den samme stol, 
ved det samme bord, synes at blande sig sammen med de andre kræfter. 
 
Hvordan udtrykker Gorm kedsomhed? 
Når alle de beskrevne kræfter, fra både egne, de andre elever og lærernes for-
ventninger, fra medier og populærkultur, fra de kedelige opgaver uden me-
ning, fra angsten for fremtiden osv. strømmer gennem Gorm, og han mærker 
og identificerer dem som kedsomhed, reagerer han tilbage. Ofte med uro, hø-
je råb og rastløse bevægelser og negative indstillinger og forventninger over 
for skolen og lærerene. Reaktioner som også andre genkender i forbindelse 
med kedsomhed (Bengtsson 2012:529, Conrad 1997:467, Barbalet 1999), og i 
Gorms tilfælde bliver den affektive kedsomhed klistret til ham som sirup. 
Dette medfører forskellige mulige sociale elev-kategorier, der trækker ham i 
mange forskellige retninger: Ballademager, fagligt dygtig, med- og modspiller, 
i opposition, relevant kritisk, irrelevant kritisk, sej, cool, sjov, larmende, hurtig 
til at lære osv.  
Når Gorm rammes af kedsomhed, og han søger mod spændinger, der på en 
gang bevæger sig hen mod og væk fra de faglige længsler, bliver hans reaktio-
ner på kedsomheden både synlige og hørlige i klassen. Gorm beskriver selv 
nogle af disse bevægelser og lyde som ”impuls”: 
”Jeg taler for meget uden at række hånden op i hvert fald”, fortæller han ”[…] Det siger 
lærerne i hvert fald […] det er svært for mig at huske altid, fordi nogen gange så er det bare 
som om, jeg skal sige noget […] på grund af nogen gange så tænker jeg det bare, så tænker 
jeg slet ikke over, at jeg sådan skal række hånden op, så er det bare sådan lige pludselig og 
så er det impuls”.  
Gorm vil som sagt gerne have noget at arbejde med i timerne, og frustration 
over ikke at opleve de faglige tilbud som tilbud eller invitationer til engage-
ment, men som en sur pligt uden mening, bliver let at genkende som længsel 
efter længsler, når han forsøger at forbinde sig på de faglige udfordringer. 
Hans længsel imødekommes kun momentvis og erstattes ofte af en uudhol-
delig venten, der afbryder muligheden for at kunne fordybe sig i opgaverne. 
Således bliver kraften fra ’skal have lyst’-paradokset udtalt i Gorms case i det, 
han gerne vil have lyst, men ikke kan finde vej ind i den, på grund af de må-
der, de fortættede linjer organiseres på og strukturer hans (u)muligheder for 
at forbinde sig.  
 
Jeg har ofte set Gorm sidde med fingeren oppe i timerne. Han er den første, 
der tager opgaven op ved sit bord, og han er den, der spørger og skriver ned, 
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når en opgave skal løses i fælleskab. Det er på den måde let at genkende 
Gorm, som en der gerne vil det faglige. 
Læreren Susanne siger om Gorm: ”Gorm stiller jo som udgangspunkt spørgsmålstegn 
ved rigtigt mange ting, nogle gange er det en reel undren, og nogle gange så opfanger han en 
stemning i klassen, som han så sætter ord på”.  
Gorm spørger således både til de faglige udfordringer, og til hvorfor de skal 
laves, hvad meningen med dem er. Han udfordrer således både læreren, op-
gaverne og undervisningen gennem sine spørgsmål. Gorm fortæller om sin 
oplevelse af at blive udfordret: 
”Men det er ikke kun udfordrende, jeg har masser af udfordring i matematik, men altså 
hvis man f.eks. overhovedet ikke interesserer sig for historie for dronning Magrethe d. 1. for 
et-hundrede-tusind år siden, så er det også bare virkeligt nederen at lære om det. […] Og 
så er det også bare, så siger lærerne bare at der er noget man skal lære i folkeskolen’”.  
Jeg spørger Gorm : ”[…] hvor er balancen mellem det, man skal lære, og så det som 
man selv bliver motiveret til at lære?’ 
Hvortil Gorm svarer med et modspørgsmål: ”men hvordan kan det så være, at når 
man har en god lærer, så får man også gode ting? [opgaver – DDC]? Man kan vel også 
lære det på andre måder”.  
Gorm gør således opmærksom på, at ’den gode lærer’ forhindrer kedsomhed, 
og at den ’gode lærer’ giver opgaver, som man/eleverne kan forbinde sig til. 
Opgaver som måske handler om det ’noget’ fra tidligere, som læreren Hans 
ikke kunne komme op med i engelsktimen. 
Han fortæller videre om den gode lærer, at han husker en, som han engang 
havde i femte klasse.  
”[…] man havde bare respekt for hende, og hun var flink og sådan noget. For eksempel tit 
når der var noget, man spurgte om, og som man var interesseret i, så kunne hun godt bare 
ende med at tale om det hele timen. Selvom det ikke var rigtigt det, man skulle, så hun 
lyttede meget på, hvad man gerne ville ha, tror jeg”.  
”Så man fik indflydelse på hvad det kom til at handle om?” spørger jeg.  
”Det tror jeg – eller ikke så meget det, men hun tog også – hun opfattede os ligesom men-
nesker agtigt[…]”. 
Jeg spørger lidt efter: ”Kan du huske engang, hvor hun gjorde et eller andet godt?”  
Gorm tænker sig om og svarer så ”Ikke så meget, - men hvis hun skældte ud, så var 
det over store ting. Hun havde – hun stolede på os og sådan noget. Og gav os lov til ting og 
sådan noget” . 
I respekten for eleverne, gennem en lyttende-lærer der behandler Gorm og de 
andre, så han kan føle sig som menneske, findes der ingen unødig eller ufor-
ståelig skæld ud. Den lærer, der har tillid til eleverne, oplever Gorm som en 
god lærer, og som en der kan få ham til at forbinde sig til opgaver. Det er ikke 
kun opgaverne i sig selv, der er interessante, men også måden de bliver præ-
senteret på. Den gode lærer giver spændende opgaver eller også bliver opga-
ver spændende, fordi læreren er ’god’.  
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Hvis eleverne skal kunne forbinde sig til opgaver, kan de ikke samtidig være 
styret og kontrolleret i detaljen. Der må bevægelsesfrihed til med mulighed 
for selv at afprøve og eksperimentere.  
At de opgaver, Gorm skal lave, intra-agerer med det at føle sig respekteret 
som menneske betyder, at Gorm kan forbinde sig til lærerens agenda og ska-
be mening. Han får mere lyst til opgaverne, da relationen til den gode lærer 
fremmer en positiv forventning til opgaverne. Så måske ville det også være 
muligt for den gode lærer at gøre Dronning-Magrethe-den-første-for-et-
hundredetusinde-år siden interessant, eller også ville hun ikke tilbyde eleverne 
opgaver om hende.  
Gorm fortæller videre om, hvordan lærer-relationer får betydning for, hvor-
dan eleverne kan blive forstået: ”Jeg kan bedre li John end Janni. Selvom han blev ret 
sur i dag ikke også? ” 
”Hvorfor?” spørger jeg.  
”Fordi nogen gange så har han, altså han er for det meste rigtigt flink og meget afslappet 
ikke, men så - jeg tror, jeg har set det sådan tre gange eller fire gange, hvor han bare er flip-
pet helt ud”. 
”Gjorde han det i dag?” spørger jeg. ”Hvad skete der?” 
”Jeg lavede ikke mine grafer rigtigt”.  
”Var det dig, han flippede ud på?” spørger jeg.  
Gorm svarer: ”På grund af at han sagde, at vi var alt for sløve, og vi bare kun tænkte 
på at blive færdige og sprang over, hvor gærdet var lavest og alt muligt”. 
”Gjorde I det?” spørger jeg.  
”Jeg vidste ikke, jeg skulle lave et koordinatsystem. Altså fordi det havde min sidemakker 
gjort, ikke, altså Poul, ikke – han sagde, at man skulle gøre det, men så tænkte jeg bare, 
man skulle lave det med tid og sådan noget. Ni komma ni gange tid er lig med resultatet. 
Og man skal gøre det med et sekunder to sekunder tre sekunder… så med et sekund ville 
det være ni sekunder på to sekunder ville det være 18,18 0g tre ville det være 27,27” 
”Øhh elefanter eller hvad? Hvad snakker vi om?” spørger jeg, jeg er ikke helt med.  
Gorm forklarer i et hektisk tempo: ”Tid - et eller andet, - det var sådan nogle opga-
ver ikke. Og så stod det hele i sådan et skema. Så stod der her tid og brændstof f.eks. altså 
i forhold til hvis der var et rumskib, der skulle affyres, så blev der brugt ni komma ni liter 
brændstof i sekundet. Så meget ville det være på et sekund to sekund tre sekund fire se-
kunder eller fem sekunder. Og så stod det hele her. Der stod præcist det samme, som der 
ville stå i et koordinatsystem, så ville det stå her: 9,9 - 18,18 men det skulle jeg så også 
vise, fordi der stod ”Tegn grafer”. Men det havde jeg så ikke lige fattet. Og så flippede han 
også, bare fordi alle var for dovne, og vi ville bare spille spil og mus og alt muligt”.  
” Var det dig der fik skylden? spørger jeg.  
”Det var i hvert fald meget mig, han råbte af. Men altså …ja han råbte også lidt af Si-
mon på grund af, at han bare sprang over, hvor gærdet var lavest og ikke lavede en skid. 
Og alt muligt sagde han”.  
At udføre opgaver som mangler mening, og som man ikke helhjertet kan for-
binde sig til, som i eksemplet med rumskibet, betyder for Gorm og hans 
kammerater, at han gerne vil have det overstået – opgaverne skal laves, og 
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eleverne laver dem, men det er ikke, fordi de forbinder sig med lystfyldt læng-
sel efter viden. De gør det, fordi de skal, og opgaver som denne vækker ikke 
længsel efter mere. Det skal bare overstås. Læreren oplever, i Gorms øjne, 
disse handlinger som udtryk for, at eleverne er dovne og hopper over, hvor 
gærdet er lavest. Den lystfyldte længsel, som læreren helst vil se aktivereret i 
elevernes kroppe og handlinger udebliver, og handlingerne genkendes i stedet 
som opposition og dovenskab.  
Dette citat og andre fortællinger, samt mine iagttagelser fra klassen viser, 
hvordan det ganske ofte er Gorm, lærerne slår først ned på i deres bestræbel-
ser på at få ro i klassen. De skælder ham påfaldende meget ud og kigger ofte i 
hans retning, når der er uro i klassen. Jeg synes at have iagttaget Gorms 
stemme som påfaldende høj i forhold til de andre elevers stemmer. Således er 
det muligt, at materialitet i kraft af Gorms stemme får betydning for hans po-
sitioneringspræmisser og subjektiveringsprocesser.  
Akustik25 i klasserummet synes ikke at være noget, der er blevet taget hensyn 
til, og alle de glatte flader er med til at kaste lyden rundt26. Der er ingen lydab-
sorberende vægpaneler og udover sofaen ved endevæggen er der ikke noget 
der kan absorbere lyden. Det betyder, at Gorms stemme ofte trænger igen-
nem de andre lyde, der er i klassen, da hans stemme synes at fremtræde mere 
gennemtrængende end de andre elevers stemmer, men det betyder ikke, at 
han taler mere end andre. Men for Gorm ser det ud til, at det får betydning i 
form af en masse skæld ud og ballade, der får konsekvenser på mange måder. 
Selvom Gorm forsøger at tale gennem et fælles ’vi’ og derved skabe samhø-
righed med de andre, der larmer, de andre der omtales som dovne og dem 
der springer over, hvor gærdet er lavest, ved han godt, at ’det altid er ham’, 
lærerne hører først.  
 
                                                      
25 Informationer om Akustik er hentet på: 
(www.ecophon.com/dk/Akustik/Uddannelse/Byggestudier/Essex-studiet- og-
video/) Her beskrives forskningsresultater fra projektet der fastlår at akustik har stor 
betydning for læringsmiljøet. Undersøgelsen fandt sted i Essex. Lokaliseret d. 22 
.8.13. 
“Studiet fandt sted på Sweyne Park School, involverede 400 elever og 13 lærere og blev udført 
af Essex County Council og uddannelsesaudiolog David Canning fra konsulentfirmaet 
Hear2Learn. Lærerne og eleverne blev bedt om at teste fire klasselokaler, hvoraf tre var akustisk 
behandlede og et var et ubehandlet kontrolrum. Forskerne fandt hurtigt ud af, at et godt akustisk 
miljø havde flere fordele så som en dramatisk forbedring af elevernes opførsel, og i nogle timer 
rapporterede lærerne om, at problemer med disciplin var væk. Lærerne fik også mulighed for at lade 
eleverne arbejde i grupper - noget der ikke tidligere havde været muligt - og personalet rapporterede, 
at de havde færre stemmeproblemer”. (Citat fra ecophons hjemmeside) 
26 På Arbejdstilsynets hjemmeside står der at : ”Dårlig akustik skyldes som regel, at 
rummets overflader er lydmæssigt hårde, så de reflekterer lyde. Rummet "runger". Et "hårdt" rum 
kan forstærke virkningen af generende støj, fordi støj fra en del af rummet kan brede sig til andre 
dele, og fordi lyden er lang tid om at "dø ud". http://arbejdstilsynet.dk/ Lokaliseret d. 
22.8.13. 

http://www.ecophon.com/dk/Akustik/Uddannelse/Byggestudier/Essex-studiet-og-video/
http://www.ecophon.com/dk/Akustik/Uddannelse/Byggestudier/Essex-studiet-og-video/
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Hvilke konsekvenser har kedsomheden for Gorms subjektivering?  
 
”Man kunne også vove den tese, at den store energi, der […] ser ud til at have taget form 
som lyst til ballade, kan fortolkes som lysten til at bryde og gribe ind i endeløse rækker af 
regnestykker, diktater, læsebogsruder, stileskrivning etc. Balladen kunne således være et 
sted, hvor kedsomheden kan iagttages som produktiv” (Bjerg 2011:161).  
 
At blive behandlet som menneske synes at have en bestemt betydning for 
Gorm. At ’kun’ være elev synes at skabe en anden social kategori end menne-
ske. At have en lærer der lytter, og en lærer, der på opfordring fra elever, sva-
rer på spørgsmål og ikke skælder ud over småting, synes at give Gorm en op-
levelse af at føle sig respekteret, at føle sig som et menneske og ikke blot en 
elev. Men femte klasse er langt borte, Gorm er blevet ældre, opgaverne og 
lærerne er nogle andre, og Gorms oplevelse af skolens faglige del er, at det er 
’kedeligt det meste’, og at lærerne er på nakken af ham, og at de ikke kan lide 
ham. Og herfra – fra denne position, og med dette billede af skolen på net-
hindens, skabes Gorms betingelser for tilblivelse og muligheder for at handle 
i skolen. 
Jeg siger til Gorm: ”Jeg synes faktisk, jeg har lagt mærke til, at der er flere af lærerne, 
der sådan tit siger dit navn”. 
”Ja, er det ikke rigtigt?” siger Gorm og ser mig lige ind i øjnene. 
”Jo”. 
”I forhold til sådan liige ’GORM’”, råber han vredt.  
”Ja lige præcis”, bekræfter jeg ham.  
”På grund af at de sådan har vænnet sig til det”, siger han.  
Jeg siger: ”Ja, fordi jeg kan også nogle gange høre nogle andre, der taler, alligevel synes jeg 
det er ’GORM’”. 
”Præcis”, siger Gorm.  
”Hvorfor gør de det?” spørger jeg ham undrende over vores intense øjeblik.  
”De kan ikke li mig”, svarer han, mens han stadig ser mig lige ind i øjne-
ne”.…på grund af, at jeg er alt for rebelagtig”.  
”Tror du ikke?” spørger jeg - helt forskrækket over hans svar.  
”Ja … tror jeg … ikke fordi jeg er meget rebelagtig, synes jeg selv, det er bare sådan – jeg 
gider ikke rigtigt at finde mig i det agtigt. For meget”. 
”Hvad gider du ikke at finde dig i?” spørger jeg. 
Gorm svarer: ”At få skældud selvom jeg ikke har gjort noget – så svarer jeg igen, og så 
bliver de rigtig sure”. 
”Så du vil ikke finde dig i det?” spørger jeg.  
”Ikke altid i hvert fald”, svarer han. ”Men det er bedst hvis jeg gør, så sker der ikke 
noget eller så meget”. 
Gorms måder at opleve sin position i klassen blandt lærerne på betyder, at 
han stritter imod. Han øver modstand, gennem larm, kritiske spørgsmål, suk, 
og andre højlydte protester og store bevægelser. Denne modstand bliver til en 
produktiv kraft i Gorms subjektiveringsprocesser i klasserummet, når han 
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”ikke vil finde sig i det agtigt”, men modstanden tolkes og tages meget forskelligt 
af lærere og elever. Modstand mod lærerne set gennem lærerforståelser, posi-
tionerer elever som Gorm som ballademagere og rebeller, mens eleverne fin-
der hans handlinger modige og relevant kritiske.  
At Gorm trækker kategorien ’rebel’ ned over sig selv, giver ham særlige mu-
ligheder for at positionere sig som i opposition til de organiserede og rigide 
undervisningsformer og dermed yde modstand mod opgaver, han finder me-
ningsløse. Han kan benævne, hvornår noget er uretfærdigt, eller hvornår no-
get er meningsløst.  
Men der er flere situerede måder at se rebellen på. Rebellen bliver af venner-
ne set som ’den seje’ og ’i opposition’ til de sure lærere og til den kedsomme-
lige og meningsløse undervisning (Bengtsson 2012). Rebellen bliver i mange 
elevøjne en attraktiv social kategori med masser af potentiale for modstand, 
handling og vovemod. At turde svare igen, at turde spørge og udfordre lærer-
ne og undervisningen giver prestige og anerkendelse hos de andre elever. Især 
de seje. Risk-taking, eller vovemod bliver et brud med de kedsommelige timer 
og uretfærdige skideballer, en måde at gøre opmærksom på den undertrykkel-
se man som elev kan opleve (Foucault 2008). Empirisk viste dette sig tydeligt 
i de sociogrammer, som eleverne har lavet til mig.27 De skulle skrive de popu-
lære elever i midten af en cirkel, og de ikke populære i yder-ringen. Her viste 
sig et mønster, hvor de elever der råbte højst og var i opposition ofte var de, 
der blev placeret i midten. Og herinde befandt Gorm sig ganske ofte. Dette 
skal vi se mere på om lidt i analysen af Marie.  
 
At turde være i opposition kan give en følelse og oplevelse af spænding, når 
kedsomheden bliver for uudholdelig.  
Gorms modstand (Bjerg og Knudsen: 2007) bliver i læreren Susannes forstå-
else til en kamp, hun kæmper:  
”Poul, og det er til dels også Kasper og Gorm også, […] som er dem der synes det er irrite-
rende, at der bliver stillet krav, og jeg oplever, at vi kæmper om magten”. 
Når det gælder kontrollen i klasseværelset, vil Susanne gerne være et skridt 
foran eleverne. Derfor må hun kæmpe med de, der stiller spørgsmålstegn ved 
undervisningen: ”Gorm stiller jo som udgangspunkt spørgsmål ved rigtigt mange ting”, 
som Susanne siger, og hun mener ikke, at hun altid kan og skal svare på de 
spørgsmål.  
Samtidig er Susanne klar over, at Gorm gerne vil noget mere end at lave bal-
lade. ”Gorm er et godt måleapparat på klassen. At han på den måde er den, der siger det 
højt, eller er den, der måler en stemning, men han er også den, der lige så snart han ikke 
                                                      
27 Sociogrammerne er skabt for at få en forståelse af de enkelte elevers blik på 
klassedynamik og hierarki. Under produktion af disse var jeg meget bevist om at 
bevare et etisk blik, da det kan være svært for den enkelte at placere sine 
klassekammerater i hierarkier. Således forsøgte jeg at gøre situationen så nøgtern og 
konkret som muligt, samtidig med at jeg anerkendte elevernes placeringer og 
beskrivelser af deres klassekammerater.  
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gider at lave en skriftlig opgave, eller synes at han får for kort tid til det, eller at det vil han 
ikke, eller det kan han ikke, eller det gør han bare ikke. Hvor det bliver sådan – øh det 
skal du. Det krav er rimeligt at stille i 7. klasse, og det stiller jeg nu. Og du må meget ger-
ne ikke ku li det, men de krav stiller jeg nu, og jeg gider ikke hele tiden at høre på det. 
[…] han er meget i opposition […] på de krav, der bliver stillet, men jeg oplever ham ikke 
kun som modspiller, jeg oplever ham også som medspiller, fordi han er også sjov, og han 
griber også, hvis jeg kaster en joke ud, altså han er også en af dem, der griber den så, så det 
også bliver positivt. Og den form for opmærksomhed vil jeg også gerne give ham, så han ik-
ke kun føler, at Susanne er sur, eller skælder ud eller irettesætter, men at han og jeg også 
kan have det sjovt, eller at han også kan sætte ord på noget, der giver ham point altså”. 
Susanne vil gerne møde Gorm positivt, men Gorms rebelske attitude kan hun 
ikke legitimere, hun har også en opgave, som hun er pålagt. Gorms mange 
spørgsmål udfordrer hende, og hun møder ham med forskellige handlinger 
og svar, alt efter hvad hun ser som hans ærinde. Men Gorm er også en med-
spiller i timerne, han er ”ikke u-klog”, som han selv siger, og han laver sine 
opgaver.  
Så rebelskheden står ikke alene. Der er mere på spil i elevtilblivelse, og hvad 
Gorm gerne vil genkendes som, end blot rebel.  
Rebelskhed og modstand blander sig med angsten for 9.-klasses eksamen, 
hvor en god eksamen i 9. lyser op som et fixpunkt, hvorfra nye og gunstige 
veje mod mere sjov og meningsfulde forbindelser kan åbenbare sig – ”Jeg vil 
gerne i gymnasiet tror jeg - jeg vil gerne kunne komme ind på gymnasiet”, som han siger. 
Så Gorm må tilpasse modstanden, han må som alle andre elever, det meste af 
tiden underkaste sig lærerautoritet for at kunne være i klassen og ikke udfor-
drer for meget.  
 
Et eksempel på dette viser sig i en situation, hvor jeg sidder sammen med 
Gorm, Lau og Poul. De skal lave et oplæg til demokrati-ugen, hvor de skal 
fortælle, hvad de synes om undervisningen.  
Efter en introduktion fra lærer John opstår en summen fra alle bordene. Ele-
verne går i gang med at besvare de spørgsmål, der er skrevet op på tavlen. 
Hvordan var det i klassen før? Hvordan er det nu? Hvad kan blive bedre? 
Hvordan var det at have individuelle samtaler? 
Gorm forsøger at holde tråden i gruppearbejdet ved sit bord. Han spørger de 
to andre drenge, venligt og opmærksomt: ”Hvad synes du Poul?” eller ”Hvad 
tænker du om det Lau?” Poul og Gorm er venner – Lau er ikke venner med 
dem, men de er heller ikke uvenner. Poul svarer Gorm, mens Lau stort set 
intet siger – svarer højst i meget korte sætninger eller med enstavelsesord som 
”fint”, ”ikke så godt”, ”jeg ved det ikke”, ”Jeg kan ikke se meningen” . Så der er mere 
dialog mellem Poul og Gorm, mens Lau ikke er meget med. Lau sidder, som 
han ofte gør i timerne, med sit lange pandehår ned foran ansigtet som et gar-
din, eller også ligger han ind over bordet. Poul griner mest, når Gorm siger 
noget sjovt, men kommer ikke rigtigt selv på banen med svar på spørgsmåle-
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ne på tavlen. De sidder med hver deres papir. Gorm spørger, skriver og note-
rer.  
 

 
 
De to andre skriver næsten ingenting, hvilket også fremgår af Gorms notater.  
På spørgsmålet, om hvordan det var at have individuelle samtaler, bliver der 
lidt mere aktivitet. ”Jeg synes, det var vildt ubehageligt”, konstaterer Gorm. De to 
andre er enige. ”Hvad kan vi sige på torsdag? (når de skal fremlægge det for hele 
klassen, og hvor også alle forældre vil være til stede) spørger han de to andre 
drenge. De ved det ikke helt. Jeg spørger, om de ikke kan sige, at de synes, 
det var vildt ubehageligt, hvortil alle tre siger, at det kan man ikke sige til de 
voksne. Det går slet ikke. ”Jeg skriver bare at det var uhyggeligt” siger Gorm og 
noterer dette på sit ark.  
Pludselig står John ved vores bord, jeg har ikke set ham komme. Han kigger 
stramt på Gorm og siger hårdt til ham – nedover hovedet på ham: ”Stop med 
det larm”. (Jeg synes, det er meget ubehageligt, og jeg er noget overrasket - jeg 
kan slet ikke forstå, at Gorm har larmet). Gorm ser først uforstående ud, da 
han kigger op på John. ”Har jeg larmet?” spørger Gorm først undrende. Han 
ser derefter over på mig, igen undrende. Jeg ser først tilbage på Gorm, jeg så 
godt, at han fik skæld ud uden grund, som vi har talt om – og så ser jeg ned i 
bordet. ”Og du skal heller ikke sidde og vippe på stolen, du sidder og vipper” siger 
John surt. ”Gorm slår ud med armene, kigger igen opad, op på John: ”Jeg har 
ikke vippet på stolen”. Gorm kigger tilbage på mig med et indforstået blik, ”Det 
er det her, kan du se det”, synes han blik til mig at signalere. Det kan jeg. Jeg for-
står det heller ikke, og jeg prøver at signalere det tilbage – rynker brynene og 
ser nok undrende ud. Jeg har ikke set Gorm vippe på stolen overhovedet. 
Gorm kigger derefter ned i bordet. Han siger ikke mere – John går væk fra 
bordet. Da John har vendt ryggen til vores bord, slår Gorm armene ud og 
sender et nyt slags blik, understøttet af kraftigere bevægelser og mimik end 
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før. Det ser ud til både at være tænkt til de to andre drenge og til mig på en 
gang. En slags ”Hvad gik det lige ud på?” blik og bevægelse. 
 
Reaktioner er afhængige af tid og sted, Gorm må reagere anderledes overfor 
John end overfor Janni eller Hans, og afhængigt af hvem der ellers er tilstede. 
John har Gorms respekt på en anden måde end Susanne. Så Gorm må se 
ned, selvom han føler sig uretfærdigt behandlet. Der er mere på spil, og 
Gorms selvdisciplineringsprojekt træder i kraft. Han ved, der er grænser for, 
hvad de voksne vil høre på, og hvornår man kan tillade sig at opponere – så 
der er meget, der forbliver usagt.  
 
Opsamlende 
Når Gorm rammes af kedsomhed opstår der hos ham følelser af frustration, 
angst for fremtiden og vrede. Gorm vil ses som et menneske også af lærerne, 
og i hans ufrivillige kedsomhedsproduktion føler han sig ikke-mødt og ikke-
hjulpet. Ud af disse affektive kræfter vokser en modstand mod lærerne og 
skolen, samtidig med at han forsøger at underkaste sig og selvdisciplinere sig. 
I dette mix opstår en del forvirring og uklare dobbelte affektive kræfter, der 
trækker ham i modsatrettede retninger på samme tid. Måden disse kræfter vi-
ser sig på i Gorms reaktioner, genkendes både hos ham selv, lærere og de an-
dre elever som en højtråbende rebel.  
Så når Gorm bevæger sig for meget, er det fordi der er et disciplinerings krav 
om at ’man skal sidde stille’ på en særlig måde, og Gorms bevægelser skal 
kunne genkendes som læringsparate og læringsvillige, i lærerens optik hvis 
han ikke vil udpeges som rebel. Når han råber op og gør opmærksom på 
uretfærdigheder, er det i en læreroptik en modstand mod et krav om underka-
stelse. Når han taler uden at række fingeren op, er det fordi der er et krav om 
kropslig kontrol osv. Så selvom Gorms bevægelser og reaktioner ofte kan ses 
som ballade, er det ballade ind i nogle givne rammer der har en særlig orden 
og krav til kontrol. Når dette brydes kan læreren som jeg nævnte i indlednin-
gen sige: ”Det er jeres egen skyld” som Gorm sagde, at de fik at vide, når det 
blev for kedeligt i timerne, men det at blive udpeget som ’skyldig’ hjælper 
ham ikke, til at finde ud af hvordan han så skal navigerer i alt det der sker i 
klassen.  
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Poul 
Tanker om fremtiden 
”Det kan godt være det er kedeligt, men vi skal jo gøre det”, fortæller Poul mig under-
vejs i det interview, vi laver. 
”Hvorfor?” spørger jeg. 
”Fordi sådan er loven, - jeg ved det ikke” svarer Poul. 
”[…] I skal lave det, fordi sådan er loven?” siger jeg til ham.  
”Ja, men vi skal jo også lære det”, svarer han med sin ru teenagerstemme, ”[…] så 
vi kan blive kloge, så vi får et godt arbejde”. 
”Ok, så det handler om, at I skal ha et godt arbejde?”  
”Ja”, svarer han og nikker, så hans røde krøller vipper om ørerne på ham.  
”Men lige nu går du i 7.?” siger jeg spørgende. ”Hvordan kan det så gi mening?”  
Poul forklarer mig: ”…opbygge det langsomt og så videre til gymnasiet, og så skal man 
ha en uddannelse, et arbejde – sådan!” 
Jeg spørger ham da: ”Men det lyder ikke, som om du synes, det er særlig sjovt […] gir 
særlig meget mening?” siger jeg, for at prøve at følge hans logik. 
”Nej”, svarer Poul og slår blikket ned, ”der er mange ting, som jeg ikke kan se særlig 
meget mening i her […] men sådan tror jeg, næsten alle har det. Der er ikke særlig mange 
i skolen, der tager det seriøst lige nu”, fortæller Poul og kigger op på mig igen.  
Jeg tænker mig lidt om, inden jeg spørger: ”Men hvis I gerne vil ha noget ud af den 
så, som du siger, du vil gerne ha et job og uddannelse, hvorfor tager I det så ikke seriøst?”  
”[…] det er svært at se, hvordan det kan hjælpe en” svarer han. 
Poul synes i høj grad at have givet op på den faglige del af sit skoleliv. Poul 
beskriver, som også Gorm peger på, at ”sådan tror jeg, næsten alle har det” altså 
en oplevelse af en fælles følelse af mangel på mening med skolen. Han ople-
ver sig ikke alene, men er en del af et større kedsomheds- og manglende seri-
øsitets-fælleskab, som han legitimerer sin kedsomhed og sin manglende fagli-
ge indsats og interesse igennem.  
For i mit interview med Poul lyser kræfter fra kedsomhed op gennem store 
dele af hans fortælling om skolen, og ofte i forbindelse med denne mangel på 
mening.  
Pouls forestillinger om, hvad han kan bruge skolen til ligger i interviewet som 
en vag fornemmelse af noget ude i fremtidens fjerne horisonter, som en 
magtfuld materiel-diskursiv praksis, som han bør forbinde sig til uanset hvad, 
hvis han vil være med i konkurrencen om de gode job. Det står oven i købet i 
loven, som han siger. Men dette synes på nuværende tidspunkt at ligge langt 
væk fra Pouls hverdagsliv i skolen, og udover at det kun skimtes i det fjerne, 
som de voksen-fornuftige diskurser, synes de også at være indhyllet i uigen-
nemsigtige tåger. Så målet er svært at se, og vejen derhen er usikker på grund 
af det uklare syn, hvilket skaber mangel på mening og seriøsitet i forsøget på 
at forbinde sig ind i den meningsfuldhed, som skolen i princippet forsøger at 
tilbyde. ”Det er svært at se, hvordan det kan hjælpe en”, siger han, og giver op, han 
må vente, og se hvad der sker, han kan altid håbe på, at der viser sig en åb-
ning senere.  
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Vennerne kan han forholde sig til i nutid. Da jeg spørger Poul, hvordan det er 
at gå i hans klasse, svarer han: 
”Jeg har en masse venner derinde”, men fortsætter i samme sætning: ”men jeg kan 
ikke så godt li vores lærere […] jeg kan ikke li deres måde at undervise på […] vi laver 
for lidt”, fortæller Poul med en langsom og stille stemme.  
”I laver for lidt, hvad tænker du på der?” spørger jeg ham og håber, han vil uddy-
be.  
”Altså der sker ikke særlig meget. Vi sidder bare på vores pladser og hører efter, hvad de 
siger i timen, og det kan jeg ikke lide […]så bliver jeg træt og ukoncentreret”. 
”Har du prøvet at sige det?” 
”Ja”, siger han, ”men så siger de bare, at det er din egen skyld”. 
Jeg bliver lidt overasket: ”At det er din egen skyld - hvordan kan det blive din egen 
skyld?” 
”Fordi jeg skal selv være vågen i timerne”, forklarer han: ”Jeg har prøvet at sige det til 
min mor og til forældremøderne, men der sker ikke så meget […] [Jeg sagde – DDC] at 
der sker for lidt, og der er ikke nok arbejde, som vi skal lave, og vi bevæger os heller ikke 
særlig meget […], og så sagde de, jeg skal selv engagere mig i timerne”. 
”Har du sagt det til lærerne også?” spørger jeg.  
”Ja”, bekræfter Poul 
”Hvad siger de?”  
”Det samme”, svarer han 
”Så er du jo lidt på spanden, hvis der ikke er nogen der tager det alvorligt…hvad gør du 
så?” spørger jeg.  
”Jeg klarer det”, siger Poul og ser op på mig ”bare klarer det”. 
”Du klarer det, hvordan klarer du det?” spørger jeg bekymret.  
”Det ved jeg ikke, jeg håber på, jeg snart er færdig”. 
”Håber på du snart bliver færdig. Men du skal gå her i to år til” siger jeg.  
Poul er kun halvejs gennem 7. Klasse, så der er lang tid til, han er færdig. Alli-
gevel er det dét, der er målet – at få tiden til at gå og bare ”klare det”. Målet 
med skolen som en faglig læreproces, der skal forberede ham til livet efter 
folkeskolen, med job og uddannelse kender han godt, men det er mere nogle 
andres mål, end det er hans eget. ”For hvis skyld går du i skole?” spørger jeg ham 
blandt andet. Og Pouls svar virker præget af tvivl. ”Jeg tror, jeg går i skole for min 
egen skyld […] øh, jeg skal jo vel bruge det senere”, svarer han tro mod de magtfulde 
diskurser, men stadig uden en egentlig tydelig markering af, at skolen er hans 
eget projekt. Det er bare noget, han ”tror,” fordi han ”jo vel” skal bruge det, og 
Poul bliver ikke tilbudt hjælp til at se eller mærke forbindelser til menings-
fuldhed i forhold til de faglige praksisser.  
 
Men hvorfor keder Poul sig? 
At Poul mener, at han ikke ”har noget at arbejde med” kan i sig selv virke para-
doksalt, da lærerne stort set altid er velforberedte og har tætpakkede dagsor-
dener for, hvad der skal ske i timerne, så Pouls udtalelse må handle om noget 
andet. Pouls følelse af, at ”der sker for lidt”, peger muligvis mere i retning af en 
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mangel på mulighed for at forbinde sig til den aktuelle dagsorden og finde 
motivation. Han længes efter en oplevelse af at kunne mærke ’sig selv’ i det, 
der tilbydes af lærerne i klassen, nærmere end at der slet ikke er nogen faglig 
agenda.  
Og Poul bryder også selv med forståelsen af, at der intet fagligt arbejde er at 
tage sig til, idet han siger, at ”Gorm er god at arbejde sammen med og ... Jens er vist 
også. Fordi de begge to gerne vil blive færdige”, og således får han sagt, at han gerne 
forbinder sig til andre elever, der formår at få lavet og afsluttet de opgaver, 
der skal løses i fællesskab. Som vist i analysen af Gorm er det også primært 
Gorm, der trækker i gruppen, Poul taler kun fagligt, når Gorm spørger ham 
direkte. 
For Poul betyder dette, at en længsel efter længsler vækkes, og Poul ved ikke, 
hvordan han skal håndtere denne mangel på mening og længsel efter dyna-
misk handling og meningsfulde aktiviteter.  
Bengtsson skriver, at:”Doing nothing is not an active choice” (Bengtsson 2012:548). 
Pouls oplevelse af ikke at have noget at arbejde med efterlader ham en tom-
hed, hvorfra han bare må ”klare det”, hvorefter hans strategier for at overleve 
skoledagen går i retning af en venten. Denne tomhed og evindelige venten 
resulterer ofte i, at han lægger sig ind over bordet og sover, eller at han sætter 
sig og stirrer ud af vinduet. Han har prøvet at sige det, men oplever sig, som 
også Gorm peger på, mødt med et: ”Det er din egen skyld”, hvilket tilsyneladen-
de blot forstærker Pouls forståelse af, at hverken forældre eller lærere vil 
komme hans længsel efter noget seriøst at arbejde med i møde. Han bliver 
overladt til sig selv i en oplevelse af afmagt og af ikke at blive taget alvorligt. 
Poul ville måske gerne skubbes mere til, have større udfordringer og blive ta-
get seriøst.  
Vi taler lidt om straf i skolen og om, at der kan blive ringet hjem til forældre-
ne, men Poul siger: ”Jeg synes ikke man kan blive straffet hårdt nok”. 
”Hvad?” siger jeg overrasket. 
”Jeg synes ikke man kan blive straffet […] tænker at det er, som om der ikke er nogen der 
tager skolen seriøs, ikke engang lærerne”. 
”Men kan man ikke blive sendt hjem eller sendt på kontoret. Det gør de da, ikke?” 
spørger jeg.  
”Ikke mere, men det kan de godt. Men hvad så efter? Der sker jo ikke noget”.  
”Næ, så du mener ikke, at det hjælper, og de bruger det heller ikke”, spørger jeg for at 
få ham til at uddybe. 
Poul svarer: ”Ikke en straf som man kan bruge til noget”. 
At Poul kunne ønske sig mere straf, og ”en straf som man kan bruge til noget” kan 
tyde på, at Poul længes efter at kunne mærke, at der sker noget, at kunne 
mærke sig selv i en spænding mellem sig selv og det, der tilbydes i skolen, 
som noget der er vigtigt, som noget der har betydning. Når der ikke engang 
er nogen straf, man kan mærke, hvis man ikke forbinder sig, eller hvis man 
laver ballade, hvordan skal man så kunne tage det seriøst, ”ikke engang lærerne”. 
Det er, som om Poul siger: ”Jeg længes efter at der sker noget der lover mig, at jeg kan 
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mærke mig selv, og noget der fortæller mig, hvorfor det er så vigtigt, noget der kan skabe 
forbindelse til mening og spænding”.  
Denne længsel efter spænding, det at kunne mærke noget sammen med ang-
sten for ikke at kunne leve op til det, der forventes sammen med de konse-
kvenser dette kan få på den anden side af 9. klasse, illustreres forbilledligt i 
Tom Kristensens digt fra 1932, og særligt i andet vers som gengives her:28 
 

Men min Angst må forløses i Længsel 
og i Syner af Rædsel og Nød. 

Jeg har længtes mod Skibskatastrofer 
og mod Hærværk og pludselig Død. 

 
Hvordan kommer kedsomheden til udtryk? 
At seriøsitet mangler i skolen kommer således til udtryk på flere måder. Både 
gennem: ”Der er ikke særlig mange i skolen, der tager det seriøst lige nu” med henvis-
ning til eleverne, og ”der er ikke er nogen, der tager skolen seriøs, ikke en gang lærer-
ne”. Og da han ikke ved, hvad han skal gøre med noget af det, betyder det, at 
han i høj grad giver op på det faglige og overgiver sig til en dræbende ked-
somhed, der lægger sig over ham som en tung dyne og vækker en længsel ef-
ter søvn. Kedsomhed bliver et vilkår – han må bare vente på, at skolen er 
overstået, om to et halvt år.  
Det kan se ud som om, at dagdrømmeri og søvn for Poul bliver til flugtlinjer 
væk fra kedsomhed og mangel på mening i timerne. 
Så Poul ved ikke, hvordan han skal forbinde sig, ved ikke hvordan han skal 
gøre noget andet, og det hjælper ikke, at han får at vide, at det er op til ham 
og hans selvdisciplin at finde ud af, hvordan opgaver skal give mening. 
Hvor Gorm kunne hente anerkendelse og med-bekymring for sin kedsomhed 
hos forældrene derhjemme, fortæller Poul, at forældrene, de ”siger det samme” 
som lærerne, og han har derved ingen voksne omkring sig, der forstår hans 
problem eller tager det alvorligt. Dette kommer til at betyde, at Poul ikke op-
lever de voksne som lyttende eller som nogen, der er interesseret i at hjælpe 
ham, og som han kan stole på.  
”Jeg bruger ikke voksne”, siger han.  
”Er det ikke ret svært at klare sig når man er 13 og man ikke har nogen voksne, og man 
ikke stoler på dem?” spørger jeg ham.  
”Sådan har det altid været […] de tror bare ikke på det, vi siger” […] ”jeg tror, de er 
bange for sandheden, at vi ikke særlig godt kan li det, vi laver”. 

                                                      
28 Tom Kristensens digt ”Angst” som har tre vers, er første gang trykt i digtsamlin-
gen ”En fribytters ord” (1920), men er senere anvendt i romanen ”Hærværk” (1930). 
I digtet beskrives, hvordan angst bearbejdes gennem forestillinger om andres liv og 
død. 
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I og med at Poul tror, at de voksne kan være bange for sandheden, og han 
ikke synes, at de kan bruges til noget, rammer han måske ind i et voksen-
kedsomheds-tabu. Som tidligere beskrevet kan elevernes manglende motiva-
tion og færdigheder blive et ømt punkt for lærerne. Det kan give dem en op-
levelse af personlig fiasko, og de kan opleve sig som dårlige lærere, hvis de 
ikke kan få eleverne med. Så hvis lærerne oplever, at de bliver gjort ansvarlige 
for elevernes (manglende) motivation kan det betyde tab af værdighed. Hvis 
læreren ville gå med til tanken om, at ’skyld’ kunne pege tilbage på hende, 
ville netop tabet af værdigheden kunne blive en realitet. Men man kan som 
lærer foretage andre træk.  
Så ved at pege Poul og andre elever ud med et ”det er jeres egen skyld”, og der-
ved forpligte eleverne som ansvarlige for deres egen læring, motivation og ar-
bejdsindsats, og ved at se kedsomhed som et individuelt problem, kan læreren 
skabe et helle for sig selv. Hun kan gennem disse individfokuserede tænke-
teknologier legitimere sine egne forståelser og handlinger, idet hun blot passer 
sit arbejde så godt, hun kan og leverer de kerneydelser, hun er ansat til. Det 
bliver derved eleven, der må stramme op på selvdisciplinen, og læreren und-
går at tabe værdighed.  
 
Hvilken betydning har kedsomhedens konsekvenser for Pouls subjektivering? 
På grund af Pouls reaktioner på kedsomhed og mangel på mening, der ofte 
viser sig som modstand mod undervisning, bliver han af lærerne ofte positio-
neret som en elev med dårlig attitude.  
”De siger, at jeg har en dårlig attitude”, fortæller han. 
”Hvem siger du har en dårlig attitude?” spørger jeg.  
”Det gør lærerne og forældrene […], og jeg også skal ændre klassens attitude”. 
”Hvad er det for en attitude, du har?” spørger jeg Poul. 
”Jeg tror, jeg ikke er så glad for at få lektier for […], så har jeg måske en lidt negativ to-
ne”. 
”Har de sagt, hvad de godt kunne tænke sig i stedet for?” spørger jeg med henvisning 
til lærerne. 
”Ja, at jeg bare ikke skulle sige noget”. 
”Men du siger da ikke ret meget?” 
”Nej”, svarer Poul.  
Ser vi på, hvordan lærerne kan forholder sig til elever som Poul, og hvordan 
vi kan lytte til Janni, når hun siger med henvisning til Poul, Gorm, og Kasper: 
”Det er, som om at de voksne, skolen, de vil os ikke noget godt, og så kan det næsten være 
ligegyldigt, om det er forældre, eller om det er skoleledelse, eller om det er lærere”. Janni 
forsøger så godt, hun kan at komme eleverne i møde. Hun vil gerne gøre no-
get andet, men hun er samtidig underlagt politiske kræfter, som virker ind i 
hendes forståelse af egen praksis, og derved også hendes muligheder for at 
forstå elevpositioner, så hun siger: ”Nå, men så er jeg bare ikke en god lærer – det 
er bare ærgerligt, - altså jeg er nødt til at gøre som jeg skal, der er nogle ting, jeg skal have 
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lært dem, jeg er nødt til at stå fast på nogle krav.[…] Det er jo bare noget af det, der giver 
modstand”. 
Så selvom Janni ønsker at være den gode lærer, befinder hun sig mellem pa-
radoksale og svært forenelige forståelser, med på den ene side Pouls mang-
lende motivation og læringslyst og på den anden side sin oplevelse af de 
overordnede krav til hende. Så igen blander ’skal have lyst’-paradokset sig ind 
i betydning for kedsomhedsproduktionen. For Janni får disse praksisser me-
get svært ved at mødes og skabe sammenhæng, og krav fra oven afgør kam-
pen om, hvilken lærer hun skal være. Hun kan altid hente forståelse og trøst 
hos lærerkollegaer, hvis hun oplever elever, som gør modstand, de fleste lære-
re kender det allerede.  
Janni siger videre: ”Poul og Søren, de er bare ikke i de omdrejninger, så de er slet ikke 
på det niveau, og lige så snart de kan komme til det, så sidder de og spiller Tetris i stedet 
for”, og således peges ’skyld’ igen hen på Poul, da han ”lige så snart de kan kom-
me til det” vælger at gøre noget andet end at arbejde med faglige opgaver.  
En af Pouls andre lærere, John, siger at: ”Kasper og Poul, de er mere styrende, de 
kan måske godt være lidt, ja lidt hårde i filten så der er nogen, der bliver lidt skræmt. 
[…]” Og han siger videre om Poul: ” Ja, han arbejder meget i det skjulte – han er 
kuglestøber, sådan som jeg ser det […] hans attitude og hans disrespekt overfor det i sko-
len, det at gå i skole. Ligesom at lave noget, med den der lade attitude kan han påvirke 
selve stemningen”. 
Men på trods af Pouls ”lade” holdning og ”attitude” siger John: ”selvom Poul han 
ikke hænger med, så får han 2” (som er mellem karakteren i det sociogram både 
lærere og elever laver, hvor der kan gives 1,2 og 3) – ”det kommer også an på om 
det også er det faglige, om du er faglig stærk […] for der er han faktisk, ja i matematik er 
han faktisk faglig stærk nok […] men at markere sig…”  
Ved at være stille på en upassende måde kan det se ud som om, at Poul ar-
bejder i det skjulte, vel at mærke arbejder med ikke passende aktiviteter. Dette 
kan skabe dårlig stemning i hele klassen siger John. Så i Johns fortælling, om 
Poul, anerkendes kræfterne fra den affektive krop, når det handler om at få 
skabt stemninger fra eleverne, og derved bekræfter skyld. Pouls krop og hans 
attitude påvirker hele klassen, og andre elever bliver skræmte. Så at John rent 
faktisk har en tro på, at Poul godt kan lære noget, at han et eller andet sted er 
fagligt stærk, får ikke meget plads hos hverken Poul eller John. De andre ka-
tegorier som kedsomheden, oprøret og modstanden får større fylde i kampe-
ne over Pouls evner i matematik. 
Poul kender godt til denne forståelse af ham, han fortæller, at han i sidste uge 
talte med Janni:  
”I sidste uge? - Hvad sagde hun til dig?” spørger jeg ham. 
”Jeg havde en dårlig attitude, og jeg skulle hjælpe med at ændre klassens attitude”, fortæl-
ler Poul.  
” […] hvad tænker du om det? spørger jeg.  
”Så skal de også hjælpe mig”, siger Poul og peger ind på navnene i centrum af 
det sociogram, han har lavet.  
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Jeg spørger: ” Hvad er det, du skal gøre sådan helt konkret?” 
”Aner det ikke”, svarer han. ”Det må du spørge Janni om”. 
Pointen her er, at Pouls subjektiveringsprocesser skabes gennem materielt-
diskursive lærer-forståelser af de dertil hørende udpegende sociale kategorier, 
som han ses igennem. Kuglestøber, dårlig attitude, doven, og en som arbejder 
i det skjulte. De muligheder, der lukkes op for, for Poul, bekræfter nødven-
digheden af hans modstand og forstærker billedet af ikke at blive set som 
passende elev.  
Pouls længsler efter faglige udfordringer synes i de fleste timer at være sluk-
ket. Som han siger, så mangler han noget meningsfuldt at arbejde med, og 
han aner ikke, hvordan han skal finde mening. Men bag alle forklaringerne 
om negative forhold kan det se ud til, at der findes en længsel efter menings-
givende udfordringer. Poul vil gerne finde mening, men kan ikke. Når han 
ikke ved, hvordan han ”skal engagere sig i timerne”, og når han ikke finder ret 
meget undervisning udfordrende, når han ikke kan mærke noget, bliver ked-
somheden fatal. 
Dette udmønter sig i modstanden mod lærerne og i afvisning af opgaverne, 
som de handlinger, Poul aktivt kan foretage sig og derved aktivt gøre ingen-
ting. Poul ved ikke, hvad han skal gøre for at forbinde sig til de faglige aktivi-
teter, og han efterlades med et: ”Det er din egen skyld”, der henviser ham til en 
håbløshed i: ”Det er svært at se hvordan det kan hjælpe en”, og at ”det ved jeg ikke, 
hvordan jeg skal”. Så Pouls frustration over ikke at vide hvad han skal gøre be-
tyder, at han må give op. Han lægger sig ind over bordet og sover i træthed 
og afmagt, og venter.  
Som tidligere nævnt ligger der også en coolness i at være i opposition til læ-
rerne, at være oppe mod kontrollen og i at gøre oprør mod det, man ikke kan 
gøre noget ved. I: ”Sådan tror jeg, næsten alle har det. Der er ikke særlig mange i sko-
len der tager det seriøst lige nu”, kan Poul hente legitimation for sine handlinger 
og forståelser, i forhold til dem Poul selv ønsker at identificere sig med, nem-
lig gruppen med Gorm og de andre seje drenge. De trækker alle på kategorier 
som cool, sej og sjov, mens de elever der ikke gør så meget modstand, som 
f.eks. Mikkel, Lau og  de fleste af pigerne, ikke har samme coolness faktor 
(Søndergaard 2013b). I modstanden mod lærerens forsøg på at tage kontrol-
len og magten over hans krop, tilslutter Poul sig flugtlinjer, der bærer de seje 
elever over følelser af at gøre ingenting. Modstand er i det mindste at gøre 
noget, selvom ’noget’ er at gøre ingenting.  
 
Men Poul er også i tvivl, om hvem der har ansvaret for hans lærerproces – 
han vil ikke tage ansvaret for det, der sker, og alligevel ved han, at der bliver 
peget på ham som ansvarlig, og at det måske også er hans ansvar.  
”Men nu er det jo vores eget ansvar, vi selv skal lære noget. Siger de i hvert fald”.  
”Men hvordan hænger det sammen?” spørger jeg.  
”[…] Altså de siger, at hvis vi bare sidder stille, så lærer vi ikke noget og så er det vores 
egen skyld” 
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”Ja - og hvad så?” jeg forstår det ikke helt. 
”Så er det lige meget, så må vi bare sidde stille”.  
”Men må I godt det? Det får du jo også at vide, du ikke må” . Jeg er lidt forvirret.  
”Nej, det må vi ikke”, siger Poul. Men siger så lidt efter […] vi kan jo lade vær 
med at høre, hvad de gør”. 
[…] 
”Hvad sker der så? spørger jeg.  
”Så sker der ikke noget. Det er først, når de finder ud af, vi ikke kan de ting, at der sker 
noget […] så siger de, at vi skal snakke med vores forældre om det”. 
”Og hvad siger dine forældre så? spørger jeg.  
”At vi skal selv tage ansvar”. 
Selv at skulle tage ansvar for noget samtidig med, at man er underkastet kon-
trol og disciplinering, synes således at være en kilde til forvirring og bliver en 
umulig opgave. ”Så må vi bare sidde stille”, forklarer Poul, da han oplever dette 
som et krav. Sammen med citatet fra før: ”Vi sidder bare på vores pladser”, og ”vi 
bevæger os heller ikke meget” sker der noget væsentligt i forhold til Pouls ked-
somhedsproduktion. Det er ikke lige meget, hvordan man sidder stille. Man 
skal så at sige sidde stille på den rigtige måde. Som også Gorm fortalte, og 
som tegningen af hans elevkrop på stolen viste, findes der mere rigtige og 
passende positioner, som elevkroppe bør indtage for at blive genkendt som 
passende elever af lærerne. At sidde og sove ind over bordet eller at rode ved 
sin mobiltelefon er ikke en passende position, omend det forgår helt stille. At 
vippe på stolen er også upassende. Passende elevhed i lærerblikke viser sig 
således også gennem elevkroppenes positioner, som bliver til affektive mar-
kører, der vidner om engagement og koncentration gennem evnen til at disci-
plinere kroppen ind i den rigtige genkendelige elev-position. At kunne tage 
ansvar for egen læring bliver også et spørgsmål om ikke at udtrykke kedsom-
hed.  
Gennem passende deltagelse ved at række fingeren op, vende ansigtet mod 
tavlen, gennem korrekt placering på stolen, åbenlys interesse, åbne og vågne 
øjne kan eleven genkendes som passende. Men sådan genkendes Poul ikke. 
Selvom Poul er stille i timerne, er han stille på en forkert måde. For selvom 
han stort set aldrig siger noget eller bevæger sig i timerne, bliver han alligevel 
positioneret som en elev med en dårlig attitude. Poul skaber affektive intensi-
teter, der bliver farlige for stemningen i klassen gennem et udtryk, der tilsyne-
ladende tydeligt viser: ”Der er mange ting, som jeg ikke kan se særlig meget mening i 
her”. Poul sender signaler tilbage til lærerne gennem kropslige positioner og 
markeringer af sin åbenlyse kedsomhed, der kommer til udtryk gennem søvn 
og dagdrømmeri og manglende engagement.  
 
I fysiktimerne ser det ud til, at der kan opstå sprækker i Pouls ellers ret konti-
nuerlige negative holdninger til skolens faglige del og lærer.  
”Er der noget undervisning, der er spændende?” spørger jeg Poul undervejs i inter-
viewet.  
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”Jeg synes ikke, det sker særlig tit, men det er også, når det er spændende at jeg har lyst til 
at vågne op i timen”, svarer han efter en lille pause. 
”[…] Kan du huske en gang hvor det var spændende?” spørger jeg for at få ham til at 
udfolde dette. 
”Øh... sidst var fysiktimen - tror jeg nok”. 
”Hvad skulle I der?” fortsætter jeg. 
”Der skulle vi lave et langt ark med en masse spørgsmål og sådan noget - fordi det var ud-
fordrende”. 
”Hvordan det? Hvad blev du udfordret på?” spørger jeg for at få lidt mere.  
”At det var nogle ting, jeg blev nødt til at finde ud af, inden jeg skulle svare”. 
”Hvordan er det anderledes end den anden undervisning, der ikke er spændende?” 
Poul svarer: ”Nogen gange så føler jeg bare, at det er noget, jeg ikke har brug for overho-
vedet, og så går det ikke særlig hurtig, ellers er det….ellers så synes jeg bare ikke, at det er 
særlig spændende”. 
I sidste fysiktime skulle Poul forholde sig til en masse spørgsmål, hvilket i sig 
selv ikke er så forskelligt fra andre fag, men to ting synes alligevel at skille sig 
ud: Dels det at han selv skulle undersøge kilder til svar gennem eksperimen-
ter, og dels det at han synes, at han kunne bruge det til noget.  
Men det er ikke lige meget, hvordan man som elev kan få lov at undersøge 
spørgsmål og emner. Her bliver det relevant at se lidt på, hvorfor lige præcis 
jordbunden i Danmark, som var emnet i fysik, kan give mening og blive no-
get ”man kan bruge til noget” frem for alle mulige andre emner og fag. 
Fysiklæreren Sanne som gennem stort set alle interview tales frem som tillids-
vækkende, sjov og lyttende kan tænkes at være en væsentlig kraft ind i de me-
ningsskabende processer.  
I mine iagttagelser fra fysiktimerne har jeg set langt mere bevægelse, mere 
samtale over bordene og mere latter end i de fleste andre timer. Også latter 
fra Sanne, som ofte ler sammen med eleverne. Fysiktimerne er de eneste ti-
mer, hvor eleverne selv må bestemme, hvor de vil sidde. Bevægelser og lyde 
bærer i disse timer præg af at være anderledes selvfølgelige og legitime. Sanne 
korrekser ikke eleverne på samme måde, som jeg har set de andre lærere gøre. 
Hun skælder sjældent ud, men det er måske heller ikke nødvendigt, da elever-
ne som oftest retter sig efter hendes korrektioner. I fysiktimerne sker forbin-
delsen mellem lærer og elever tilsyneladende på en anden måde end i andre 
fag. I de andre timer end fysik taler flere elever om, at de ofte bliver irettesat, 
når de bevæger sig rundt, taler ind over bordene eller griner, hvor det modsat 
ser det ud til at dette i fysik er en helt selvfølgelig og legitim praksis. Således 
bliver korrektionerne nogle andre slags og måske mere rimelige for eleverne. 
At få lov at bevæge sig, tale og grine synes at være væsentligt for den gode læ-
rers praksis og det muliggør, at eleverne kan forbinde sig til meningen sam-
men med hinanden gennem forbindelser til hinanden og til den faglige læng-
sel. Når elevernes fysiske og hørlige aktiviteter i fysik ikke kalder på irettesæt-
telse, sker der noget med betydningen af rummet og stemningen. En mindre 
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stram organisatorisk dagsorden synes at skabe grobund for flugtlinjer også 
ind i faglige aktiviteter, da lærerens position ikke kalder på modstand.  
En anden ting der skiller sig ud er, at der udover bøger, blyanter, kopiark og 
kladdehæfter også er andre fysiske genstande med i undervisningen. Reagens-
glas, forskellige slags jord i glas, lodder og trisser er nogle af de genstande, 
som eleverne anvender i fysiktimerne. Eleverne henter selv de genstande, de 
skal bruge i skabe og skuffer. De vejer og måler ved bordene, både sammen 
og alene, og de låner hos hinanden og spørger hinanden. Således væves de 
materielt-diskursive sammenhænge sammen gennem fælles aktivitet, der fore-
går rundt omkring i rummet i en stor del af undervisningen. Gennem opga-
vernes karakter og lærerens tilgang til undervisning bliver disse bevægelser 
indlysende legitime. Det ville de ikke have været i mange af de andre timer, 
hvor netop fysisk aktivitet og andre genstande end lige bøger, blyanter og 
kladdehæfter ikke har relevans og bliver set som forstyrrende elementer. San-
ne tilbyder på den måde det faglige som noget, de kan arbejde med mere frit 
og med mulighed for at bruge hinanden dog stadig uden, at grupperne er ar-
rangeret på forhånd, og det ser ud til at kunne skabe veje, der betyder, at ele-
verne bliver i stand til at forbinde sig til de faglige aktiviteter.  
Så det ser ud som om, at der i intra-aktioner mellem fag, lærer, legitime bevæ-
gelser, frivillige pladser, genstande, tillid, latter, opgaver og respekt skabes 
mulighed for, at Poul formår at forbinde sig til fag - at opgaver får mening, 
og at han ”vågner op”. Han får lyst til at arbejde med listen med spørgsmål, idet 
måden, hvorpå kræfterne blandes og gennemstrømmer ham, former andre 
muligheder og forståelser af opgaven, end når andre kræfter er på spil, og 
kedsomheden presses tilbage.  
 
Opsamlende 
I måden hvorpå Poul handler i klassen, og igennem måden han fortæller om 
sit syn på sit skoleliv på, lyser tydelige kræfter og affekter op, og man kan se, 
hvordan de virker ind i hinanden og skaber grundlaget for Pouls tilgang til 
undervisning. Pouls oplevelse af ikke at blive hørt hverken af forældre eller 
lærere, får ham til at give op. Sammen med de andre elevers med-kedsomhed, 
coolness-faktoren som særlig attraktiv, opgaver der ikke er til at arbejde med 
og finde mening i, lærere han ikke kan lide, et mål for skolen der er ude af sy-
ne og som har mere at gøre med noget, der står i loven end med hans egne 
ønsker for fremtiden, efterlader ham i et tomrum, hvor opgivelse og søvn of-
te synes at blive hans ’bedst mulige’ strategiske handlinger på handlinger, som 
flugtlinjer væk fra fortætninger og krav, han ikke ved, hvordan han skal leve 
op til.. Alt dette strømmer gennem Poul og skaber de særlige elevsubjektive-
ringsmuligheder, der for ham er med til at afgøre, hvem han kan se sig selv 
som, og hvem andre kan se ham som. Der viser sig dog få sprækker i Pouls 
resignation i forhold til hans skoleliv. F.eks. som i Johns fortælling om at 
Poul rent faktisk er god til matematik, hvis han ellers tog sig sammen, og i 
Pouls egen oplevelse af fysiktimen, hvor han kan blive forbundet lystfuldt 
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med faget. Dette tydeliggør, at der er muligheder for, at han vil kunne finde 
mening i faglige udfordringer, og at han og vi kan få en spinkel tro på, at han 
ville kunne få mere ud af at gå i skole. Således synes det ikke at være Pouls 
evner, men mere mangel på længsel og motivation der er problemet for Pouls 
faglige præstationer.  
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Marie 
 
Tanker om fremtiden 
Marie har tænkt en del over, hvad hun gerne vil efter folkeskolen: ”Jeg har al-
tid, f.eks. syntes, det var meget spændende med kirurgi”, og hun fortæller mig i den 
forbindelse om sine planer for fremtiden: ”…altså både min mor og min far – alt-
så min far, han er brolægger, og min mor hun er sådan en dame i en kantine, sådan en der 
arbejder der, ikke – og så min far han vil rigtig gerne – ikke fordi han har noget problem 
med, hvis det ikke er, men han vil rigtigt gerne have, at jeg bliver til noget - altså enten en 
god uddannelse eller blive verdensmester i golf […] og så har jeg det sådan […] og nu kan 
man godt begynde, der er ikke så lang tid til, man går ud af skolen, ikke. Så har jeg sådan 
tænkt over, for sådan en to tre år siden, der var det bare sådan: ”Jeg skal fanme ikke gå i 
skole, - nu har jeg gået i skole i ti år, når jeg går ud, så skal jeg sgu ikke tage tre fire år 
mere plus gymnasiet og så uddannelse det bliver hurtigt ti år, ikke” […], men jeg har så-
dan tænkt meget over det nu, det kunne jo være meget godt at blive til noget og så tage de 
der ekstra år og så blive til noget andet end sådan kassedame - så jeg vil gerne blive til no-
get”. 
 
Så Marie er en af de elever, der har tænkt nøje over, hvad hun gerne vil have 
ud af at gå i skole og hvorfor. Hun ønsker prestige, god økonomi og sikker-
hed i fremtiden hjulpet på vej især af faderens ønsker for hendes fremtid.  
”Min mor vil selvfølgelig også gerne, men det er mest min far der sådan, altså, mine foræl-
dre de er skilt ikke og de er meget forskelige sådan fra person til person, og min mor hun, 
jo, hun vil gerne have at jeg får en god uddannelse og får mange penge og sådan, men min 
far han tænker mere over det”.  
I valg af uddannelse og fremtid ser det ud til, at flere kræfter strømmer, fra 
flere samtaler og overvejelser med forældrene. Og især fra samtaler med far 
der har helt klare meninger om, hvad han ønsker for sin datter.  
Og planen for at nå derhen er der også tænkt over: ”Hvis jeg får dårlige karakte-
rer til min afgangseksamen ikke – så tager jeg 10. klasse med – men hvis jeg får gode ka-
rakterer, så vælger jeg ikke at tage 10. klasse med, og så bare gå direkte på gymnasiet, så 
jeg skal i hvert fald på gymnasiet efter skole. Så når jeg har gået på gymnasiet, så gør jeg 
det, der hvor man har et år fri, - og så gør jeg så det, og starter jeg på min uddannelse, tror 
jeg”. 
Forestillinger om fremtiden har godt fat i Marie. Den er begrundet både i, 
hvad Marie ikke vil blive som f.eks. ”kassedame”, hvilket hun risikerer med for 
lidt engagement i skolen, og hvad hun rent faktisk synes er spændende: ”Det 
er meget spændende med kirurgi ”. Det er en fremtidsplan, som Marie er klar over 
koster mange flere år i skolen.  
Men når det er sagt, kan det ofte være svært at se Maries drømme om en lang 
og læsekrævende uddannelse afspejlet i hendes engagement i timerne i klas-
sen. Dette viser sig bl.a. i interviewet, da jeg spørger hende: ”Sådan som du for-
tæller det, så lyder det da som en god plan […] hvordan hænger det sammen med det, du 
laver nu eller om det overhovedet hænger sammen med det, du laver i skolen?” 
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”Jaaa – nogen gange mere end andre”, svarer Marie lidt dvælende.  
 
Der er på den måde flere intra-agerende kræfter repræsenteret i Maries ideer 
om sin fremtid. Drømmen lever, både gennem en ide om et godt og attraktivt 
job, men også gennem en skræk for f.eks. at blive kassedame. Kassedame re-
præsenterer en materiel-diskursiv praksis uden prestige og bliver for Marie et 
billede på, hvor galt det kan gå, hvis det ikke går godt i skolen. Derfor ønsker 
Marie gode karakterer. Men hun er ikke sikker på, at hun kan få det i 9., og så 
må hun jo tage 10. med.  
For Marie er klar over, at der findes et brud i hendes fremtidsdrømme, som 
den engagerede langtidsstuderende, der vil have en prestigefyldt uddannelse 
og job og så hendes aktuelle måde at være elev på i 7.x. Hun er klar over, at 
”nu kan man godt begynde, der er ikke så lang tid til, man går ud af skolen”, men sam-
tidig er der noget, der spænder ben for hendes planer.  
For Marie er der i hendes aktuelle situation andre ting i verden, der er langt 
vigtigere end faglige forbindelser i skolen. Skolen er nødvendig, men ofte ke-
delig i forhold til, hvad verden ellers har at byde på. Det at forbinde sig ind i 
det faglige sammen med de andre elever lykkes ikke, og der synes ikke at være 
støtte til det, fra hverken Maries nærmeste venner eller lærerne. Dette bety-
der, at det bliver nødvendigt for hende at vælge, og Maries engagement tipper 
derfor til relateringssiden, hvor hun i højere grad laver sjov med vennerne og 
afviser de faglige aktiviteter.  
Maries reaktioner på, efter hendes mening, ofte ensformige og kedelige sko-
leopgaver, sammen med hendes optagethed af en ny verden, der åbner sig for 
hende, får hende til at handle på særlige måder, og rette sin opmærksomhed i 
andre retninger end de faglige. Denne nye verden lader hende kigge ind i de 
voksnes univers, der lokker med løfter om netop spænding med drenge, fe-
ster, kys og kæresteri. Et univers der skaber muligheder for at Marie kan få 
mulighed for at opleve noget af det frydefulde drama der kan mærkes i krop-
pen og som hun længselsfuldt søger i mod.  
Maries mangel på faglig forbindelse har eleven Mia også har lagt mærke til, 
idet Mia fortæller mig om Marie: 
”Marie sagde en gang også til Susanne, om vi ikke ku lave noget andet, for hun syntes slet 
ikke, vi lærte noget, men det virkede ikke. Så sagde Susanne bare noget med, det var hende 
selv der ikke gjorde noget ud af det og prøvede nok, og det var hende der ikke ville det”. 
På den måde ser det ud som om, at Marie finder andre veje at underholde sig 
selv på i timerne end med faglige aktiviteter, hvilket andre også har fået øje 
på.  
Lad os derfor se lidt nærmere på, hvordan Marie navigerer i sin klasse, samt 
på hvilken betydning det får for hende i hendes elev-subjektiveringsprocesser.  
 
Hvorfor keder Marie sig? 
Maries strategier for at håndtere kedsomhed går i andre retninger end både 
Gorms og Pouls. Hvor de to drenge lader sig overvælde af kedsomhed, synes 
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Marie at få travlt med en masse andre ting, når hun bliver ramt. På den måde 
når kedsomheden aldrig helt at klistre, men den har stadig betydning og ska-
ber følelser gennem de affektive intensiteter, der rejser rundt i klassen.  
”Mig og Simon, vi er begge to sådan nogle mennesker, der godt kan grine meget. […] Når 
vi begynder at grine, så siger de sådan ”shhhh” og [….] det er bare mig og Simons måde, 
men når det er, man keder sig, så bliver man nødt til at lave et eller andet. Altså også  
- hvad var det? Vi havde geografi, så skulle vi sidde med sådan et verdenskort, og det or-
kede mig og Simon så ikke, og så tog vi noget papir, og så foldede vi det, - hvor man skal 
tegne en kropsdel på et menneske ikke, og så begynder vi lige pludselig at sidde og lave det i 
timen, og vi spiller kryds og bolle på bordet, så det er sådan igen”. 
”Keder I jer?” spørger jeg.  
”Ja – haha så laver vi sådan nogle sindssyge ting altså […]for at være der, men ja det an-
det det kan vi ikke. Vi er begge to sådan nogle hyper-børn, hvis man kan sige det sådan, 
vi har begge to svært ved at sidde stille i lang tid”. 
Det virker som om, at når som helst kedsomhed strejfer Marie, børster hun 
det af sig og begynder at ”lave noget andet”.  
Hvor Gorms kedsomhed ofte hænger sammen med frustrationer, rastløshed, 
og irritation, går Marie ikke dybt ind i fortvivlelse, vrede, rastløshed eller re-
signation, men begynder at søge mod sjov, f.eks. ved at spille kryds og bolle, 
grine med sin veninde, eller klø Simon på ryggen, hvilket hun tilsyneladende 
finder meningsfuld, i forhold til sine længsler efter, at der sker noget, hun kan 
forbinde sig til, og noget hun kan mærke.  
Marie finder på den måde ofte smuthuller ud af de organiserede fortætninger, 
der findes i timernes agendaer, gennem flugtlinjer. Linjer der tager hende i 
helt andre retninger end de faglige.  
 
Hvordan kommer kedsomhed til udtryk? 
Hvis vi et øjeblik henter Tom Kristensens digt ind her, kan vi metaforisk se 
det, som at Marie i høj grad længes efter ”skibskatastrofer og pludselig død”. In-
terviewet med Marie er præget af fortællinger om længsel efter drama, og hun 
fortæller levende og lattermildt om, hvordan hun vil gå langt for at opnå 
spænding i hverdagen: ”Jeg kan godt li, hvis der er et skænderi - jeg kan godt li at være 
uvenner med en person – og så igen, så fordi mig og Sarah vi har så meget selvtillid, som vi 
har, så vi står sammen – og så hvis der er noget, der går noget mod en af os, så kommer vi 
og hjælper lige meget, om der står fem over for mig og Sarah, ikke? […] Der er ingen, der 
sådan tør sige noget til mig og Sarah, de ved godt hvis det er der er nogen der siger noget til 
os, så skaber vi store problemer, så kan vi for eksempel hvis der nu er nogen der siger noget 
til os – hvis vi har startet et skænderi, og de så siger noget tilbage til os, så kan vi godt fin-
de på at gå ned til skoleinspektøren og sige til ham, at de har sagt det til os og sådan der, 
og så får de skrevet hjem, fordi vi har løjet overfor skoleinspektøren, og så kommer der end-
nu større drama”. 
Som i litteraturen om kriminalitet og kedsomhed bliver risk-taking en væsent-
lig del af det at få spænding ind i en hverdag, der ellers kan virke forudsigelig, 
rigid og ensformig. Maries længsler går i retning af spænding og drama, der 
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hænger sammen med det uvisse, det endnu ikke kendte og det uforudsigelige. 
Det er som en længsel efter liv med længsler, hun kan mærke og forbinde sig 
til. Men i forhold til de faglige aktiviteter er længslerne kørt af sporet for hen-
de således, at det faglige sjældent formår at fange hendes interesser.  
Hun henter en del inspiration i ungdomskultur, som f.eks. reality-tv, som hun 
er meget optaget af. Især beskriver hun hvordan hun er forelsket i en af del-
tagerene i Paradise Hotel29: Johan som tænker meget strategisk, men en som 
også spiller med hjertet, som det hedder sig i Paradise Hotel. Som de andre 
deltagere er Johan ikke særligt interesseret i andet end at vinde ’spillet’, hvilket 
opnås ved at skabe splid mellem andre par, holde fast i sine egen partner, 
skaffe sig en ny og ellers skabe alliancer med andre par, der ser ud til ikke at 
stå lige for at blive stemt hjem. På hotellet må man ikke have bøger med, man 
må ikke skrive, og man må ikke tale med eller om dem derhjemme. Altså er 
det, der er tilgængeligt for deltagerne, og det, der vises i programmerne, fester 
med en masse sprut, sex og intriger.  
Når Paradise Hotel nævnes, er det, fordi kræfterne fra programmet ser ud til 
at have godt tag i Marie. De blander sig med Maries forståelse af, hvad der er 
attraktivt og værd at beskæftige sig med, og hvordan hun skal lægge strategier 
for sit liv og deltagelse i klassen.30 Netop Maries længsel efter drama, ser ud 
til at have godt fat i hende, og skaber modsætninger i forhold til at kunne 
forbindelser til faglige aktiviteter, der ikke synes særligt attraktive.  
Maries længsler efter faglige udfordringer ser ud til at blive overskygget af 
længsler efter den spænding, hun kan skabe med og om sig selv og sine ven-
ner og fjender. Hun vil hellere finde på historier og lyve om andre, end hun 
vil kede sig. For som hun siger, ”så kommer der endnu større drama”, hvilket er en 
attraktiv begivenhed for Marie.  
Og som også Colebrook har bemærket i sine læsninger af Deleuze: “Desire 
would be just this perception of a not-yet, a power or potential for virtual relations added to 
already actualized relations” (Colebrook 2005:68).  
 
For i det endnu-ikke, det uforudsigelige og det ukendte findes et magisk og 
tilfredsstillende skær af spænding og gys, som kan mærkes og derfor bliver et 
kærkomment brud i de organiserede og rigide aktiviteter. Eller som Ziehe si-

                                                      
29 Paradise hotel er et reality program, der udspiller sig i Mexico. Her er en flok unge 
der løbende skiftes ud gennem en periode på to måneder, ved at de stemmes hjem af 
de andre deltagere. Herefter kommer nye ind. Der er stort set altid lige mange piger 
og drenge, dog med en lille ubalance, da det er meningen, at det køn der er 
overrepræsenteret stemmes ud ca. en gang om ugen. Der er ikke egentlige regler, og 
alligevel taler deltagerne om, at de spiller enten ”strategisk”, hvilke indebærer aktive 
måder at manipulere med sine medspillere på, eller med hjertet hvilket indebærer at 
man holder med dem, man godt kan lide.  
Under mit ophold i klassen så jeg selv samtlige afsnit af Paradise Hotel.  
30 I en lidt generel vending, kan man sige, at det i ungdomsprogrammer i tv ofte er 
svært at spore nogen form for prestige i forbindelse med det, at være dygtig i skolen. 
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ger, så bliver spændingen i skolen til ”øer af intensitet i et hav af rutiner” (Ziehe 
2007:46). 
Ungdomskulturen, som her eksemplificeres gennem Paradise Hotel, viser si-
der af et ungdomsliv, der for Marie endnu er ukendt, men attraktivt, og hvor 
faglighed sjældent er et issue, og hvis det er, er det ikke positive termer, der 
bruges om faglighed. Så når Marie bliver ramt af kedsomhed, og ikke kan sid-
de stille, opsøger hun selv flugtlinjer gennem små skjulte aktiviteter bagved 
det store atlas, hvor hun spiller kryds og bolle eller tegner kropsdele på papir 
med Simon. Eller hun griner højt gennem klassen ned i det andet hjørne, 
hvor Sarah sidder, eller hun fortæller løgnehistorier til skoleinspektøren for at 
få skænderier i gang. Marie har således gang i mange projekter, der aktiverer 
de sociale relateringspraksisser på måder, der tydeligt afgrænser dem fra de 
faglige aktiviteter, der ellers skulle være det centrale omdrejningspunkt i sko-
lesammenhænge. At kunne forbinde sig til sine venner i klassen er langt vigti-
gere for Marie, end det hun kan opnå gennem forbindelser til faglige aktivite-
ter, da der er meget på spil i forhold til, hvem hun kan blive. Maries længsel 
efter sjov og spænding kommer til at betyde, at hun i sine prioriteringer af 
engagement går efter, hvor mulighederne for sjov og spænding sammen med 
andre elever er størst.  
I hendes positioneringsprocesser er hun alligevel klar over, at hun ikke er klar 
til at blive deltager i Paradise Hotel, selvom ”det er min største drøm”, som hun 
fortæller mig i et frikvarter.  
”Mig og Sarah, vi er jo – vi spiller ikke nogen, vi går ikke til fester, vi ryger ikke, vi 
drikker ikke, og drenge kan ikke li nogen, der allerede gør det, det er derfor Signe, hun er 
ikke er så populær mere – fordi hun går til fester, og hun ryger - så drengene - det kan de 
ikke li. Og hun spiller en anden, en der er meget ældre, end hvad hun er og hun kunne al-
drig finde på, ligesom mig og Sarah at slå hinanden. Det kunne hun aldrig finde på vel? 
Og det synes drenge er sjovt, det vi gør, og det er derfor, vi er så gode venner med drengene 
som vi er, ikke?” 
Men med sine 13 år kan det godt være, at Paradise er attraktivt for Marie, 
men ’spillet’ i Mexico er endnu uden for hendes rækkevidde, og hun må indtil 
videre nøjes med sin klasse.  
Gennem afvisning af pigen Signe, der ofte bliver talt frem som alt det Marie 
ikke vil være, som det voksne det fornuftige det nørdede - trækker Marie te-
maer om alder og køn ind i hendes fremstilling af sig selv – som sig selv, og 
som popularitetsmarkører, der skal anvendes strategisk.  
 
Som også Gorm peger på, mener Marie, at man aldrig skal gå af vejen for lat-
ter. Latter virker som en stimulerende kraft, der bryder kedsomhed, og de 
ubehagelige tilstande, og latter skaber spænding, og præstige. Latteren kan så-
ledes have flere formål, idet den både kan give eleverne en oplevelse af fæl-
leshed og nærhed og popularitetsudpegninger med den eller dem, der les 
sammen med. Samtidig er latteren med til at udpege, hvad og hvem der er 
værd at grine af. Herigennem kan latteren både anvendes ind i inkluderende 
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og ekskluderende processer, men latteren kan næsten altid bryde de fortætte-
de linjer og give spænding i kraft af uvisheden om lærerens reaktioner på lat-
teren. Bliver man opdaget? Får man ballade? Ser de andre det? Hvem griner 
med? Osv.  
Marie vil ikke lade nogen chance for latter gå forbi, hun griber enhver mulig-
hed for sjov. ”Jeg sad også og vippede på stolen, og så sad jeg ude på bagkanten af den, 
for jeg kan ikke sidde stille, vel?” 
Marie fortsætter: ”Og så er det også mig og Sarah, vi begynder at grine, for det er også 
meget sjovt, den måde man sidder på”.  
Således bliver sjov og latter, og især latter med bedsteveninden Sarah, til en 
attraktiv flugtlinje og aktivitet, der forstyrrer og bringer hende ud af de orga-
niserede fortætninger og væk fra kedsomhed. At vippe på stolen peger i ret-
ning af rebelskhed og modstand mod den rette kropslige position. Ved at 
bryde ud i latter afviser hun alvor og undslipper kategorier som er u-attraktive 
såsom f.eks. ’nørd’, som hun tager kraftigt afstand fra. I stedet positionerer 
hun sig som den muntre og sjove pige attituden og tilgangen, således at hun 
tipper til den sociale side.  
Flere af de andre har lagt mærke til, hvordan Maries positionering efterstræ-
belser giver hende særlige muligheder for subjektivering. Jill, en anden pige 
fra klassen, siger bl.a. til mig i interviewet: ”Har du lagt mærke til, at Marie hun 
bliver kaldt dum og sådan noget?” og tilføjer i samme forbindelse ”men jeg tror ikke, 
at Marie har noget problem med det, fordi alle er alligevel sammen med hende og sådan no-
get så ... drengene de […] griner også med hende, og sådan så det er jo ikke, fordi hun blir 
holdt udenfor eller noget, men jeg gider bare ikke, jeg føler mig ikke som en del af det og så 
gider jeg heller ikke at være kendt som hende den dumme”. 
Så her er der brudte sammenhænge mellem det faglige engagement og de so-
ciale relateringspraksisser, og Marie gør gennem kategorien nørd opmærksom 
på det, hun ikke vil/kan identificere sig med. At ’spille’ dum kan ses som en 
tydelig markering af afstand til nørd.  
 
Men selvom Marie er god til at undvige kedsomhed, bliver hun ramt af de 
rejsende affekter alligevel. Hun kender godt til følelsen af kedsomhed, og det 
synes som om, at hendes kategorisering af sig selv som ”hyper” anvendes til at 
beskrive hendes følelse af ubehag, når hun skal sidde stille i lang tid ad gan-
gen, og når hun skal indtage den rette elevposition på stolen.  
Men een ting er at sidde stille i lang tid ad gangen, en anden ting er at sidde 
ved siden af de samme personer hele tiden - dette synes også at være en kilde 
til kedsomhed.  
 
Så i disse længsler efter spænding, drama, sjov og andre elevers opmærksom-
hed navigerer Marie mellem latter, arbejde og ballade i en søgen efter en eller 
anden form for engagement og forbindelse.  
Videre siger Marie om det at skulle side på bestemte pladser.  
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”Man kan virkelig godt blive træt af de samme mennesker, når jeg sidder sammen med 
dem for eksempel ligesom i går så fra klokken 8 til klokken halv tre - det er altså en lang 
dag - at sidde sammen med de samme to mennesker og ikke snakke med andre end dem. 
Det er virkelig sådan virkelig rart, når man må være sammen med dem, man vil”. 
Så når Marie bliver sat sammen med ”de samme to”, og hun ikke selv har mu-
lighed for at vælge, hvem hun vil være sammen med rammer kedsomhed. Og 
hun bliver ”træt af det”. Ikke nødvendigvis fordi hun finder disse to personer 
kedelige, men den ikke-selvvalgte placering lukker for Maries mulighed for at 
forbinde sig til andre elever, når og hvor hun vil, hvilket vækker længsler mod 
frihed til selv at kunne bestemme, hvor og med hvem hun skal sidde sammen 
med.  
Men at Marie bliver sat sammen med bestemte andre forhindrer ikke, at hun 
kontakter dem, hun vil. Når jeg har iagttaget hende, ser det ud som om, hun 
for det meste er i gang med at kontakte nogen af de andre eller er optaget af 
faglige såvel som ikke faglige aktiviteter med andre, både tæt på hendes plads 
og langt fra. 
Man ser hende ofte sidde med fødderne på bordet, vippende på stolen eller 
på andre måder henslængt eller uroligt, på jagt efter øjenkontakt med Sarah. 
”Ja, jeg snakker jo hele tiden med hende, og hun sidder jo helt herovre, så vi råber til hin-
anden, og så bliver man endnu mere opdaget […]så har vi spurgt lærerne, om de ikke kan 
sætte os ved siden af hinanden, for så kan vi snakke lavt – det ku de så heller ikke, hi-
hih”, fortæller Marie storsmilende.  
Så en ting er placeringen i klasseværelset, hvor Marie og de andre må sidde 
sammen med nogle, som lærerne har bestemt. En anden ting er, hvordan 
man indtager denne plads. Som også Gorm og Poul peger på, kan pladsen 
indtages på flere måder. At blive sat på stolen er een ting, men at indtage den 
er en anden. Marie har et ønske om at blive genkendt som cool og sexuelt at-
traktiv og som en, der er god til at skabe relationer. Hun har tænkt nøje over, 
hvilke strategier, hun kan anvende i denne proces ikke mindst, når det kom-
mer til, hvordan man skal sidde eller ikke skal sidde.  
Signe repræsenterer det, som Marie ikke vil være. Ifølge Marie er Signe en 
nørdet pige, ”der er jo ikke ret mange drengen der gider være kær”, Marie afbryder sig 
selv ”eller være sammen med en sådan den der stille lidt nørdede pige”. 
Signe gør mange ting forkert i Maries øjne, udover at ryge og drikke og være 
nørdet. ”Signe er gode venner med mange af dem fra 8”, fortæller Marie, ”så det er 
klart, hun gerne vil være sådan lidt ældre, for at være ligesom sej som dem. Man kan mær-
ke, at hun ikke er sig selv, hun spiller meget ældre, end hvad hun er. Og så den måde hun 
sidder på i klassen altså […] hun sidder sådan her”. Marie retter sig op, lægger 
hænderne på bordet og indtager den position, som Gorm har tegnet på sin 
tegning. ”Sådan… sidder sådan her med bordet. Mig og Sarah, vi kan sidde sådan her”, 
Marie glider ned ad stolen og lægger sig bagover ”…og lægger os ned på bordet og 
lægger benene oppe på bordet, men hun sidder meget sådan ret ryg […] ja altså, fordi mig 
og Sarah vi kunne sagtens sidde og klaske benene op på stolen ved siden af”.  
”Det gør hun ikke?” spørger jeg.  
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”Nej aldrig, det kunne hun ikke finde på, det er i hvert fald mange år siden, vi sidst har 
set det”. 
Så atter engang anvendes den korrekte elevposition på stolen til at understre-
ge, hvorledes man kan markere sig og ikke sende misvisende affektive signa-
ler ud i rummet, til hverken lærere eller elever. Positionen på stolen tages op 
og anvendes i forhandlinger om positioner og subjektivering, man ikke vil 
have på sig. Man kan ikke undslippe stolen, men man kan arbejde aktivt med 
de positioneringstilbud, der stilles til rådighed sammen med den. F.eks. kan 
position med den rigtige attitude afvise kategorier om nørden, den kloge, den 
der er god til matematik, den der gerne vil være voksen på en kedelig måde, 
den drengene ikke er interesseret i mv.. En position som kun en sådan ville 
indtage – med ret ryg og hænderne på bordet sender farlige affektive signaler 
om en nørdet attitude.  
Men udover den rette kropslige position på stolen er det personlige forhold 
til lærerne også en væsentlig omstændighed i den coolness-faktor, man bliver 
vurderet på i 7.x. Marie er klar over, at hun må gå på kompromis med det 
faglige og hendes relationen til lærerne, hvis hun vil genkendes som cool.  
”Skal man være på en bestemt måde over for lærerne, for det har jeg også tænkt på?” 
spørger jeg hende. 
”Både ja og nej altså”, svarer hun,”mig og Sarah, vi kan jo godt sidde sådan og larme og 
være lidt flabede og sådan svare dem igen og sådan, ikke?” 
”Får man så point hos de andre?” 
”Ja - fordi de synes, det er sjovt”, siger Marie. 
Jeg spørger: ”Så hvis man bare var sådan en, der sad sådan her hele tiden”, jeg sætter 
mig med ret ryg, ”[…] sådan en der sidder rigtigt på stolen og gerne vil følge med – kan 
man det inde i jeres klasse? Eller er det bedre at være ligesom du siger, lidt flabet, og man 
griner lidt og larmer lidt - er det bedre?” 
”Altså i vores klasse er det klart en fordel, hvis man larmer – det er det altså, alle dem 
herinde i midten der, er nogen der larmer”. Marie peger ind i midten af det socio-
gram, hun har lavet. ”Altså vi snakker hele tiden altså det er ligesom igen – ja, det er 
en fordel […] du laver jo også noget når du får opgaverne. Men når det er, at læreren bare 
står og snakker, så er det, der bliver larm i klassen”. 
Så det kræver særlige velovervejede strategier, hvordan man deltage i under-
visningen. Ikke for meget, ikke for lidt, man må gerne lave noget fagligt i ti-
merne, men at udtrykke kedsomhed og modstand er vigtigt i begæret efter 
legitim positionering i de aktuelle elev-egenverdener. I Maries tilfælde bliver 
det gennem handlinger, der relaterer sig til de måder, de seje elever handler på 
og gennem larm og ballade, som bliver markører for coolness.  
Som også Gorm og Poul peger i retning af kan kedsomhed ses som en væ-
sentlig coolness-faktor. Kedsomhed er de seje elevers privilegium, men man 
skal kede sig på den rigtige måde, og man kan bruge kedsomheden strategisk.  
Så rebelskhed, risk-taking og modstand mod de rette moralske koder i de or-
ganiserede fortætninger, som det at skulle sidde, synes at have fat i Marie. 



 
 

197 

Hun gør gennem dette opmærksom på, når hun ikke finder undervisningen 
meningsfuld.  
Maries ønske om coolness er vigtig. Marie bliver også ofte sendt på kontoret, 
i timerne, fordi hun ikke sidder stille, og fordi hun larmer. ”Jeg blev sendt på 
kontoret siden første klasse”, fortæller hun, og det sker stadig jævnligt, men hun 
bliver også ind imellem sendt uden for døren.  
”Sidst da vi havde engelsk, det havde vi i mandags eller tirsdags, og så larmede jeg så for 
meget i timen og så blev jeg så sendt uden for døren, ikke? Så siger en af drengene så ”så 
send hende dog på kontoret ikk” så siger Hans så, ”det har jeg jo gjort masser af gange, 
men det hjælper jo ikke noget for hende […] altså det har jeg gjort ti gange i det her skole-
år - og det hjælper ikke””. 
At blive sendt på kontoret og udenfor døren hjælper til gengæld Maries attrå-
ede position som sej på vej. Det er ikke noget, hun skammer sig over, tværti-
mod. At kunne være en, som lærerne ikke kan styre og bestemme over, og 
som gør, hvad hun selv har lyst til, synes at forstærke den attraktive position.  
For Marie synes det livsvigtigt at være populær og seksuelt attraktiv i drenge-
nes blikke. Og hun ser sig selv som en af de populære og flotte piger i klas-
sen. Hendes position bliver gennem hendes kontakt til andre, hele tiden sat 
aktivt til forhandling, og de andres måder at tage dette op på, indikerer for 
Marie, hvorvidt hendes position bevares, og hvad hendes næste træk bør væ-
re.  
”Så er det, hvis man nu leger S, P eller K for eksempel31, og man spørger, hvem af pigerne 
der er pænest ikke? så er det enten mig eller Signe, sådan er det, ikke? Så det er jo sådan 
klart en fordel, hvis man er pæn. […]Det er det jo fordi, der er jo ikke ret mange drenge, 
der gider være kær - eller være sammen med sådan - den der stille lidt nørdede pige […] så 
det er jo klart en fordel man at man, er sådan pæn, mellem drengene, ikke” 
I Maries forsøg på at være ”sig selv”, som hun siger, er det meget vigtigt at gø-
re det på en helt bestemt måde. Hun klæder sig i noget bestemt tøj, har den 
der frisure der er klippet magen til Julie fra Paradise Hotel, osv. fysiske tegn 
der sammen med hendes kropslige bevægelser, latter, smil, interesse for dren-
ge, osv. blander sig på måder, der hjælper hende til at bevare og reproducere 
sin position som pæn, populær, sjov, sej og som sig selv med et autentisk jeg. 
 
Marie siger om sig selv i forhold til de seje drenge i klassen: ”Jeg tror bare sådan 
de godt kan lide, at jeg er mig selv - jeg er ikke en anden - jeg prøver heller ikke at være 
nogen anden, så må de [andre DDC] ku lide det eller ikke kunne lide det, og det gør jo 
også sådan, så det er de [drengene DDC] tænker, ”det er jo meget sejt”, og hvis du både er 
sej og pæn igen, så er det meget godt”.  
Samtidig ser det ud som om, at Marie i sine strategiske overvejelser, over 
hvad hun gerne vil kunne genkendes som, afviser klogskab og faglig viden. 

                                                      
31 S(andhed) P(rocent) eller K(onsekvens eller Kys )er en leg, hvor man skiftes til at 
spørge hinanden, om hinanden. ”Hvor mange point ville du give Signe?” ”Sig 
sandheden om Marie”, eller under konsekvens: ”Giv Simon et kys i panden”.  
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”Tag en der er mere klog end mig”, siger hun en dag i en dansktime, da Janni peger 
hende ud, som den der skal svare på et spørgsmål. Janni vælger hurtigt en an-
den, og Marie finder Sarahs øjne og griner.  
Signe, pigen som Marie ikke vil være som, da hun omtaler hende som en, der 
spiller voksen og en nørd, siger om Marie: ”Altså Marie og Sarah er de to højlydte 
tøser […] jeg ved virkelig ikke, hvordan andre ser på dem. […] jeg ser dem ikke rigtig 
populære-agtige, at folk virkelig gerne vil være sammen med dem, drømmer om at blive som 
dem-agtigt, eller hvad man siger […] Men de er bare dem - sådan mest, dem der taler hø-
jest”. Senere siger hun: ”Marie, hun siger tit et eller andet fucking dumt. Men det er 
bare, fordi hun er, hun spiller sådan dum-agtig. Men det er bare mest for sjov ”Ej vidste du 
ikke det?”, hvor hun siger et eller andet total indlysende”. 
”Hvordan det?” spørger jeg.  
”Hun siger tit et eller andet eller kommer med sådan noget dumt spørgsmål, ikke, et eller 
andet sådan dumme spørgsmål eller sådan […] hun sagde en gang sådan noget med ”fand-
tes der biler i […]middelalderen?” som bare er indlysende som at, ej nu jeg kan slet ikke 
komme på noget vel, men sådan ”Ej Marie, vidste du ikke det?” Jeg tror bare hun spiller 
sådan lidt for at være lidt sjov”. 
Men Signe har også lagt mærke til noget andet: ”Altså Marie, hun kan godt være 
rigtig god, hvis hun tager sig sammen, altså vi kan godt, hvis mig og hende har matematik 
og vi går ud på gangen, så får vi det tit lavet. Hun skal bare tage sig sammen så kan hun 
godt være rigtig god […] det er bare, hvis f.eks. hvis at altså fordi hvis Sarah ikke lige er i 
skole, så er Marie sammen med os”. 
Så Signes oplevelser af Marie peger på dobbeltheder i Maries positionerings-
processer. At Sarah og Marie er så tætte synes at skabe en særlig relation, 
hvorigennem Marie henter en del af sin coolness og sex-appel, og hendes 
subjektiveringsprocesser sker i høj grad gennem hendes forhold til Sarah, der 
bekræfter hendes subjektivering. De keder sig åbenlyst, afviser at være inte-
resseret i faglige opgaver og sidder tilbagelænet på stolen eller ind over bor-
det. Samtidig med at hun begrunder dette i, at hun er sig selv og ikke spiller 
en anden, end hun er.  
Men i Signes fortælling bliver vi også gjort opmærksom på, hvorfor Marie kan 
tage så stærk afstand fra Signe. Hun truer Maries position. Dels har Signe 
forbundet sig til det faglige, der eksponerer en meningsfuldhed som Marie 
ikke selv har set adgangen til, dels siger Signe, at hun rent faktisk spiller en 
anden. Og dels peger drengene Signe ud som den flotte pige i klassen lige så 
ofte, som de peger på Marie, når der leges ’S, P eller K’. Dette ser også ud til 
at forstyrre Maries billede af nørden, som en med briller og ecco-sandaler, da 
Signe ikke repræsenterer den slags nørd. 
Men gennem afvisning af nørden som værd at efterstræbe, legitimerer Marie 
sine egne handlinger. Måske blander spillerstrategier fra Paradise Hotel sig 
her. Nørden repræsenterer for Marie alt det, hun ikke vil være, modsat cool 
der kalder på helt andre handlinger. Marie forklarer, netop hvordan coolness 
kan opnås gennem afvisning af for store faglige interesser, der på den måde 
markerer en tydelig afvisning af nørden.  
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”Det ville jo ikke nytte noget, hvis mig og Sarah var bedste venner med Mikkel”. At 
kunne blive identificeret med Mikkel ville betyde, at hendes position ville bli-
ve bragt i fare. Marie er klar over, at hun skal vælge sine venner, i forhold til 
hvorledes hun gerne selv vil ses.  
”Jeg har aldrig - mig og Mikkel, vi har aldrig været venner. Altså i matematik er vi gode 
venner, fordi han er god til matematik, men ellers […] så hader jeg ham virkelig. Han er 
sådan en rigtigt nørd, sådan en normal nørd med briller og god til matematik, og så er man 
jo dømt til at være nørd i en skole ikke - Og så det tøj han går i, altså bukserne helt oppe 
over maven, ikke. Så går han i de der ecco-sandaler om sommeren, og det er der jo ikke 
rigtig mange på vores alder, der gør, vel?” 
Nørden er en truende kategori, som Marie ikke vil identificeres med, samtidig 
med at nørden også er den, der har fundet adgange til meningsfuldhed ind i 
faglighed. Marie går langt for at undvige den, for at sikre sig selv. Hun hader 
Mikkel og hans position, og den måde han fremstiller sig selv på igennem ar-
tefakter som briller og ecco-sandaler. ”…det er der jo ikke rigtig mange på vores 
alder, der gør, vel?”, som hun siger. I hvert fald ikke dem, hun gerne selv vil lig-
ne. Hun afskyr den måde, Signe sidder på, og den måde hun ’spiller voksen’ 
på. Det kan se ud som om, at i netop truslerne fra nørderne ligger angsten for 
Maries fremtidsdrøm om at blive kirurg på lur. Gennem de strategier og rela-
teringspraksisser Marie handler ud fra, ser det ikke ud til, at hendes liv i 7. 
klasse passer så godt ind i disse drømme. Drømmen om at deltage i Paradise 
Hotel, som mere handler om at kunne ’spille spillet’ udi relateringsstrategier, 
synes p.t. at have bedre vilkår. Hun er klar over, at der skal ske noget andet, 
hvis hun skal have mulighed for at ændre sin position, og hvis hendes subjek-
tiveringsprocesser skal ændre spor.  
Om dette siger Marie selv, som svar på mit spørgsmål om, hvad der ville 
hjælpe hende i forhold til hendes mange besøg på kontoret.  
”Har du været så mange gange på kontoret?” spørger jeg.  
”Ja – det har jeg”.  
”Og det hjælper ikke tror du– hvad ville hjælpe?” spørger jeg igen.  
Marie svarer: ”Jeg ved det ikke – jeg har tænkt videre, og det hjælper ikke”. 
”Hvad ville hjælpe, har du ikke en ide om, hvad der ville hjælpe?” spørger jeg igen.  
”Hvis Sarah hun ikke gik i klassen – fordi jeg snakker for meget med Sarah”.  
Signe synes også at have set, at der sker noget med Marie, når Sarah er i klas-
sen. Signe siger, at når Sarah ikke er der, er ”hun sammen med os” om Marie, og 
så deltager hun mere aktivt i fag og forbinder sig til opgaverne på en anden 
måde. Også Jill har lagt mærke til, hvordan Sarah og Marie synes at gøre no-
get ved hinanden, så Marie tager en bestemt form, når hun er sammen med 
Sarah.  
”Jeg synes, de styrer meget klassen”, fortæller Jill om Sarah og Marie, ”jeg kan egentlig 
godt li Marie, nogen gange. Jeg kan bare ikke særlig godt li hende når hun er sammen med 
Sarah. Fordi Sarah gør hende på en eller anden måde anderledes”. 
Så Maries strategier om at blive genkendt som et troværdigt ’mig selv’ og at 
blive set som en, der ikke ”spiller andre” genkendes tilsyneladende ikke af alle 
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andre. Det ser mere ud til at afhænge af de konkrete muligheder, der tilbyder 
sig for hende i intra-aktion med fag, rum og med Sarah ved sin side.  
 
Opsamlende 
De positioner som Marie gerne ville kunne indtage er ikke er altid mulige og 
bliver forhindret af både hendes egne strategier, lærernes opfattelse og afvis-
ning af hende, drengenes accept af hendes ’spille dum, er sjov, pæn og slås’, 
sammen med den evige længsel efter, at der sker noget. Dette skyldes, at 
mange intra-agerende kræfter trækker hende i modsatrettede retninger, hvor 
relateringspraksisser og coolness synes at have mest kraft. Angående ønsket 
om en lang og prestigefyldt uddannelse, bliver en kraft hendes forældre, og 
især hendes far har skabt hos hende, sammen med hendes frygt for fremti-
den, men må vige for de andre kræfter, der trækker i helt andre retninger, og 
væk fra drømmen om uddannelse. Sarah, hendes bedsteveninde, drengenes 
anerkendelse af hende som sjov og pæn, det at være privilegeret og populær 
synes at trække mere.  
Det at Marie gerne vil have en uddannelse, der kalder på et langt større synligt 
engagement, end det hun præsterer, må vente. Hun kan pt. ikke forbinde sig 
til det. Skolens tilbud er ikke attraktive nok i forhold til, hvad der er på spil, 
hvad der ellers sker i klassen, og hvilke tilbud der ellers viser sig langt mere 
attraktive at forbinde sig med. 
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Mikkel – Undtagelsen 
 
Tanker om fremtiden 
Mikkel, fortæller mig i et interview, at han har fundet ud af, hvad han vil væ-
re: ”I går fandt jeg ud af, - så du ’Penge’ [tv – programmet DDC] i fjernsynet i går aftes? 
- Men der sagde de hvad for nogle jobs der var de bedst betalte, […] det bedst betalte job i 
Danmark er en advokat. […]. De tjener altså vildt mange penge […] en nyuddannet ad-
vokat tjener de der 50.000 før skat. Og sådan en meget erfaren og så noget, kan godt tjene 
op til 120.000 om måneden”.  
”Det snakkede de om i fjernsynet, og det kunne du godt tænke dig?” spørger jeg. 
”Ja, for det er også sådan noget for lovgivning – jeg har også tænkt meget på at blive noget 
inden for lovgivning […]. Jeg ved godt hvordan man bliver det, det sagde de også […] man 
skal læse noget på Københavns Universitet.” 
Mikkel er en af dem, der godt kan lide at få undervisning, men alligevel ram-
mes Mikkel i lige så høj grad af kedsomhed som de andre – hans grunde er 
dog nogle andre.  
 
Kedsomheden rammer nemlig Mikkel på en måde, der gør, at han bliver til 
noget andet end ’de andre’ fra klassen. Han foretrækker, i modsætning til de 
andre, de faglige udfordringer, og de andres uro generer ham ofte. De andre 
elever står i vejen for det, han gerne vil med sin skole, da deres larm, deres 
rebelske udbrud og deres spørgsmål forstyrrer ham.  
Mikkel beskriver, hvordan hans tilgang til skolen primært handler om at del-
tage i de faglige sammenhænge. ”Hvis det ikke var, fordi man skulle ha undervis-
ning, så havde man jo ikke gået i skole. […] Jeg synes det vigtigste, det er undervisningen. 
Hvis vi ikke skulle ha undervisning i skolen, så var jeg ikke kommet”, svarer han på 
mit spørgsmål om, hvad der er det vigtigste ved at gå i skole. Her adskiller 
Mikkel sig fra langt de fleste andre elever i det empiriske materiale, da de fle-
ste, på samme spørgsmål, svarer at de primært kommer, fordi de har venner.  
Kedsomhed rammer ikke Mikkel på samme måde som de fleste andre: ”Man 
går vel i skole for at lære noget” siger han, og mener det, ”for ellers var jeg ikke kom-
met”. Således bryder Mikkel med det, som Ziehe beskriver som en almindelig 
diskurs i elevernes egenverdener, og som flere andre forskere også har været 
inde på, nemlig at ”Skolen er sej, undervisningen er bare skide irriterende” (Ziehe 
2007:42)32. 
Mikkel er meget god til matematik, og han kan rigtigt godt li det. Han kan lide 
at løse svære opgaver, men får dem ikke henne i skolen: ”Jeg har også prøvet at 

                                                      
32 At eleverne primært er glade for at gå i skole, fordi de har gode venner, viser sig 
også som signifikant i flere af de kvantitative undersøgelser, der er beskrevet i kapitlet 
’Afhandlingens placering i forskningsfeltet. Bl.a. viser Børnerådets rapport at elever 
finder ’venner’ som det vigtigste, se evt. side 28 for uddybning. 
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lave sådan nogle 9.-klasses test, derhjemme. […] flere gange […] det vi laver, det er også 
for let, synes jeg også selv, men alligevel […] det er lidt kedeligt, men jeg laver det altid”.  
Samtidig siger han også mere generelt om fagene: ”Jeg har ikke sådan rigtigt store 
problemer med nogen fag, jeg synes at idræt er lidt nederen – jeg synes ikke det er særligt 
sjovt”. Mikkel har på den måde, og til forskel fra mange andre i hans klasse, 
forbundet sig til og kan se meningen med de akademiske fag. Og han kunne 
tænke sig mere, ”noget sværere”, især i matematik. Mikkel er således i stand til at 
forbinde sine længsler ind i de faglige aktiviteter i skolen.  
Mikkel oplever, at: ”Det er en meget larmende klasse”, han går i. Han fortæller, at 
efter de er begyndt at sidde i grupper, er der blevet lidt mere ro, ”men ikke 
helt”. Som det viste sig i de tre tidligere cases, kan uro og larm være et udtryk 
for kedsomheden, men for Mikkel bliver larmen og uroen en stærk og gene-
rende kraft ind i hans kedsomhed. Han er dedikeret til undervisningen og 
ved, hvorfor han skal lave de opgaver, han bliver sat til at lave. Han vil gerne i 
gang med det samme, han vil gerne udfordres og have noget sværere og bli-
ver derfor ofte irriteret over de andres larm.  
Hvis vi et øjeblik husker på Gorm, der også har en længsel efter at blive fag-
ligt udfordret, sker det i Mikkels måde at være elev på, på en helt anden måde. 
Hvor Gorm reagerer med store og små bevægelser, larm og modstand, når 
han bliver ramt af følelser af kedsomhed, magtesløshed og rastløshed, hvor-
imod Mikkel, lægger sig ind over bordet, falder i søvn. Her ligger han og ven-
ter på, at de andre er færdige med at larme, så han kan komme i gang med det 
egentlige. Lidt ligesom Poul gør, bare af andre grunde.  
Mikkel oplever ofte de andre elever som upassende. Han siger om sine klas-
sekammerater, at det er nogle: ”Der skal gøre lidt dumme ting en gang imellem”. Det 
er både i frikvarterer og i timerne, at han synes, de gør dumme ting. ”Sådan alt 
muligt, for eksempel nogen gange så er de nogen, der løber hen og banker på en dør og løber 
væk igen – sådan dumme ting […] ikke for kloge ting at gøre”. 
At de andre gør dumme ting, bliver til forstyrrende affekter for Mikkel, gen-
nem bevægelser og lyde, som han finder upassende, da larmen og forstyrrel-
sen forhindrer ham i at koncentrere sig om opgaver. 
 
Kasper fortæller om Mikkel: ”Jeg har næsten aldrig hørt Mikkel eller Lau sige noget 
overhovedet […] og heller ikke i firkvarterene, hvor lærerne ikke var der eller noget. Det er 
rigtig rigtig sjældent jeg har hørt dem sige noget som helst […] Mikkel han er væk jo. Alt-
så, ham lægger man aldrig mærke til […] han ligger bare og sover […] altid […]. Men 
det er også fordi, at siden jeg kommet ind i klassen så, han snakker ikke med nogen. Han 
sidder bare og ... og det har han gjort lige siden, jeg er kommet ind”. 
Lærke fra klassen fortæller, at: ”Mikkel han er jo, han øh, han sover det meste igen-
nem. Sådan kan det i hvert fald godt se ud […] Han er træt. Altså Janni [læreren 
DDC] gir et skud på, at det er fordi han sidder og spiller så meget computer”. 
Mikkel taler ikke selv om, at han sover i timerne, men som Lærke og Kasper 
har jeg også iagttaget ham liggende ind over bordet i timerne. Således bliver 
det at sove til flugtlinjer for Mikkel, selvom han hellere ville skabe dem ind i 
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det faglige univers, som han længes efter at kunne forbinde sig dedikeret og 
koncentreret til.  
 
For at Mikkel ikke skal kede sig alt for meget, og da han bliver så hurtigt fær-
dig med sine opgaver, især i matematik, bliver han ofte sat til at hjælpe de an-
dre elever. ”Jeg hjælper også nogle gange de andre. […] Så er det hele tiden, det eneste jeg 
hører det er, Mikkel hjælp mig, Mikkel hjælp mig, fra min gruppe – hele tiden […] det 
var sådan et par gange siden, hvor vi havde matematik, der nåede jeg faktisk at få en op-
gave for. Fordi at jeg hele tiden skulle hjælpe de andre […] det var faktisk noget nyt at få 
matematik for”.  
” Hvordan hjælper du dem?” spørger jeg. 
”Så prøver jeg at forklare dem, hvordan de skal gøre det”.  
At der er undervisningsdifferentiering er Mikkel ikke klar over, men muligvis 
er det for at komme dette i møde, at hans lærere giver ham andre opgaver, 
som at hjælpe de andre. I matematik har han således ofte meget travlt, først 
med at få lavet opgaverne selv, og bagefter med at hjælpe sine klassekamme-
rater.  
 
Mikkel bliver i lærernes blikke til en mønsterelev, men i elevernes øjne bliver 
han positioneret og genkendt som en nørd33.  
Lærernes tilbud om ekstra svære opgaver, deres anderkendende blikke, ros og 
deres efterspørgsel efter at Mikkel skal hjælpe de andre klassekammerater, gi-
ver ikke Mikkel legitimitet mellem de andre elever. Tværtimod fodres ikke at-
traktive kategorier som nørd, kedelig og ’en der spiller klog’. Disse kategorier 
efterlader Mikkel i et oprørt hav af intra-agerende, materielt-diskursive mod-
stridende kategoriseringer, der ikke lader ham blive ’en af de andre’, og allige-
vel kan han ikke undslippe at være en af dem, gennem elevkategorien som 
han også positioneres igennem. Gennem kategorien ’nørd’ bliver Mikkel en, 
de andre elever ikke kan forbinde sig til, da hans forbindelse til aktiviteter tip-
per for meget og for upassende over til de faglige engagementers side. Sam-
men med det, at han dømmer de andre, som ”nogen der gør dumme ting”, for-
stærkes de attraktive kategorier. Herved kan han ikke forstås som legitim ind i 
elevernes elev-moralske og etiske egenverdener, da der, for de andre, ikke er 
meget prestige i blot at kunne forbinde sig til faglige aktiviteter. I Mikkels øj-
ne er der til gengæld ikke meget prestige i at gøre dumme ting, og han optræ-
der i elevforståelser umoralsk ved at være for tæt på lærerforståelser af skole-
liv. 
Hvor Pouls dagdrømmeri bliver upassende, og han af lærerne bliver positio-
neret som ’en med en dårlig attitude’, bliver Mikkels træthed og hans krop ind 
over bordet, set som noget ganske andet. Både af lærere og elever. Mikkel 
VIL gene fagene og trættes ikke, fordi han ikke kan finde mening med eller 
ikke vil det faglige, men tværtimod fordi han ikke bliver fagligt udfordret, og 

                                                      
33 Lokaliseret på: www.etymonline.com/index.php?term=geek  
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fordi de larmende og forstyrrende andre forhindrer ham i at kunne forbinde 
sig til sine faglige længsler. De sociale kategorier intra-agerer på en måde, der 
skaber forskellige muligheder for tilblivelse, selvom søvn indgår i begge dren-
ges reaktion på kedsomhed. At sove i timerne kan på den måde blive taget 
meget forskelligt op, alt efter hvad søvnen ellers blander sig med, og hvad 
grundende er til, at søvnen indtræffer.  
For Mikkels vedkommende blander søvnen sig med hans mangel på udfor-
dring, hans syn på de andre elever som lidt dumme og på opgaverne som alt 
for lette, og stiller kategorien ’nørd’ til rådighed, som mange af eleverne bru-
ger om ham. Denne kategori henviser ham til en plads i klassens hierarki, der 
i langt de fleste tilfælde ligger udenfor klassens hierarki-cirkel, når eleverne 
har tegnet sociogrammer. Til gengæld ligger Mikkel tættere på lærernes opfat-
telse af passende elevhed (Kofoed 2004). Lærerne anvender som tidligere vist 
kategorier som umodne, barnlige, individualister, osv. om de elever, der ikke 
forbinder sig synligt aktivt til fagene og de lærerorganiserede rum og strategi-
er. Mikkel er et eksempel på, hvordan en elev kan ses som en sådan passende 
elev i lærerforståelser.  
Mikkel er god til fagene, han kan lide dem, han viser sit engagement gennem 
kropslige holdninger, således at lærerne kan genkende engagement, læringslyst 
og koncentration i hans tilgang til opgaverne. Ofte sidder han rettet mod læ-
reren når denne gennemgår stof ved tavlen, tysser på de andre elever og viser 
med sit blik, at han er rettet mod tavlen. Mikkels største problem er, at han 
ikke synes, det er svært nok. Han vil gerne have flere faglige udfordringer og 
keder sig i timerne eller sover, hvis han ikke får det, eller hvis de andre larmer 
for meget. Mikkel sidder roligt på stolen ofte enten optaget af opgaver eller 
liggende ind over bordet, men altid uden uro. Og han laver sine ting. Han rå-
ber ikke op og vil gerne have ro i timerne. Han rækker fingeren i vejret og la-
ver sine lektier. Han er således eksemplet på en elev, der har fundet adgangen 
ind i forbindelser til det faglige som meningsfyldt og perspektivrigt, i forhold 
til både nutid og fremtid. At han sover i timerne tilskriver lærerne tilsynela-
dende ikke nogen større betydning, de genkender Mikkel som en eksempla-
risk elev. ”Fagligt er Mikkel enormt stærk”, fortæller John om ham: ”Sådan en som 
Mikkel, han er dygtig i matematik. Sådan rent socialt er han jo ikke den, der selv går ind 
og mænger sig og er med i det. Men føler sig stadigvæk med”. Måske derfor bliver Mik-
kel ikke, som Poul, kategoriseret som en elev med dårlig attitude.  
Hvis vi forsøger at se ind i forståelser af den marginaliserede elev-position, 
som Mikkel i kraft af hans ’dygtig-hed’ opnår, og hvis vi ser på måden, han 
forbinder sig til sine længsler, bliver det ’at mænge’ sig en tydelig markering 
af, at Mikkel ikke er som de andre. At ’mænge sig’ er noget, man kan gøre med 
andre uden for ens egen sociale kategori. Man kan mænge sig med de rige, 
hvis man er fattig, man kan mænge sig med de fattige, hvis man er rig, men 
man kan ikke mænge sig med sine egne. Så når John taler om, at Mikkel ikke 
”mænger sig, og er med i det”, ses der et tydeligt skel mellem forståelsen af Mikkel 
som en anden slags end ’de andre’. Men måske netop i kraft af Mikkels faglige 
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kompetencer mener John, at Mikkel føler, at ”han er med i det”. Han ser ham 
hjælpe og blive modtaget af de andre elever som en anden lærer. Hvilket Ma-
rie også gør opmærksom på, da hun siger, at hun hader ham på nær i mate-
matik.  
At blive set som ’rigtig-elev’ af læreren lukker muligvis ned for en lærer-
forståelse af, at det kan være en marginaliseret position mellem eleverne. John 
taler om Mikkel som en anden slags elev i positive termer, men kan ikke for-
binde det til en position, der kan være u-attraktiv. Det at Mikkel forbinder sig 
til ’skole’ på de, for lærerne, rigtige måder, betyder måske, at det kan være 
svært at se, at ’rigtig-elev’ kan være ’forkert-klassekammerat’.  
Janni taler også om Mikkel. ”Mikkel er jo brillant”, fortæller hun om hans fagli-
ge kompetencer. ”Det er jo b.la., at han også er fagligt dygtig, og han tør godt at vise det 
efterhånden. Og at han er stabil. Det giver en enormt mange stjerner i den gruppe, han er i, 
i øjeblikket, at han løfter, og han påtager sig ansvar, og det er superfedt, og det er helt tyde-
ligt”. På samme måde som John kan Janni ikke genkende Mikkels kategori 
som marginaliseret, hun mener, han har mange stjerner, på trods af at stort 
set alle elever beskriver ham som nørden, og ingen fra hverken hans bord el-
ler andre beskriver ham, som en der får stjerner for sin faglige dedikation og 
dygtighed. Tværtimod bliver han placerer udenfor fællesskabet i de socio-
grammer, de laver over klassen, og han bliver kun nævnt i interviewene, hvis 
jeg spørger direkte til ham.  
 
”Jeg har aldrig - mig og Mikkel vi har aldrig været venner. altså i matematik er vi gode 
venner, fordi han er god til matematik, men eller ser det sådan, så hader jeg ham virkelig. 
Han er sådan, sådan rigtig nørd, sådan en normal nørd med briller og god til matematik, 
og så er man jo dømt til at være nørd i en skole, ikke - og så det tøj han går i, altså buk-
serne helt oppe over maven, ikke. Så går han i de der ecco-sandaler om sommeren, og det er 
der jo ikke rigtig mange på vores alder, der gør, vel” fortæller Marie om Mikkel. 
 
På online dictonary defineres ’geek’ blandt andet som følgende: ”By c.1983, 
used in teenager slang in reference to peers who lacked social graces but were obsessed with 
new technology and computers” (Anthony Michael Hall character in 1984's "Six-
teen Candles”). 
Nørd kan altså ses som en definition på en særlig social kategori af subjekter, 
der trækker sig fra sociale sammenhænge, men er vældigt gode til særlige, ofte 
tekniske, ting. Når man læser indlægget om ‘nerds’ på Wikipedia, kunne man næsten 
tro, at det var Marie, der havde skrevet indlægget: 
 
”Stereotypical nerds are commonly seen as intelligent but socially and physically awkward. 
They would typically be perceived as either lacking confidence or being indifferent or oblivi-
ous to the negative perceptions held of them by others, with the result that they become fre-
quent objects of scorn, ridicule, bullying, and social isolation. […] Stereotypical "nerd" ap-
pearance includes very large glasses, braces, severe acne and pants highly lifted up. In the 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bullying
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_isolation
http://en.wikipedia.org/wiki/Glasses
http://en.wikipedia.org/wiki/Dental_braces
http://en.wikipedia.org/wiki/Acne
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media, many nerds are white males, portrayed as being physically unfit, either overweight or 
very thin”34 
 
Kategorien nørd bruges om Mikkel af flere af de andre elever.  
Sarah siger, at: ”Det er jo ikke på den måde, at […] de populærere mobber nørderne, 
hvis vi skal sige det sådan så”. 
”Hvem er nørderne? spørger jeg. 
”Dem der”, siger Sarah og peger på den yderste ring i det sociogram, hun har 
lavet, hvor blandt andet Mikkel befinder sig.  
”Man snakker bare ikke med dem”, siger hun - ”hele tiden i hvert fald, som man gør 
med de andre”. Således lægger også hun en distance mellem sig selv, og dem 
hun gerne vil være i relation til, og så de andre, nørderne.  
Lærke placerer også Mikkel yderst: ”Han er på kanten […] ligesom Erika,” siger 
hun om ham.  
Således taler både de andre elever og Mikkel selv om, at han befinder sig i en 
marginaliseret position. Han er nørd og ikke særligt populær i klassen, og 
hans position bekræftes og gennemtrænger hans subjektiveringsprocesser. 
Mikkel fortæller også, at han bliver drillet af Marie: ”Hun drillede også, hun dril-
lede Axel, som er min gode ven fra C. Og vi var ved at smide ting efter hende, og så kom 
den der bemærkning: ”Jeg har så meget lyst til at knuse dine briller”. Brillerne, som kan 
ses som et symbol på den kloge, på nørden og på den kiksede, får Marie lyst 
til at smadre, måske i et anfald af kedsomhed og længsel efter drama. Brillerne 
kan ses som et symbol på Mikkels adgang til det faglige, og da han ikke er en 
del af hendes projekt, efterlader han hende med et utilgængeligt landskab for 
hendes egne bestræbelser og længsler.  
At ’de andre’ gør dumme ting bliver en modsætning til Mikkels måde at gøre 
elev på. At han ikke tager afstand fra undervisningen, men tværtimod keder 
sig, når han skal vente på at de andre bliver færdige med at larme, bekræfter 
hans position uden for hierarki-cirklen. Hvor kedsomheden for Marie og de 
andre udmønter sig i modstand gennem larm og ballade, handlinger, som 
Mikkel genkender som dumme, keder Mikkel sig af de ’forkerte-grunde’ og på 
’forkerte-måder’. Måske derfor bliver Mikkel selv set som en, der er eller spil-
ler, klog, og det kan betyde, at han bliver generet. Han fremhæver især Marie: 
”Jeg havde ikke sagt noget, jeg svarede bare på det spørgsmål, vi fik [af læreren – DDC] 
[…] og så begyndte hun at sige, at jeg hele tiden spiller klog og så noget. […] Det bliver 
værre og værre […] Hun har fået at vide, at hun skal lade mig være […], men det var 
ikke så slemt før, det var bare over stregen denne her gang […] hun sagde, at jeg spillede 
klog […] vildt mange gange”. 
Både Mikkel og Marie bliver til spillere i hinandens øjne, da de begge forbin-
der sig til processer, på måder, der tipper helt til den ene eller den anden side. 
Ingen af dem synes at kunne krydse linjen mellem de faglige engagementer og 
sociale relateringspraksisser – det bliver for dem begge et enten eller.  

                                                      
34 Lokaliseret på Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Nerd 
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Mikkel selv taler i interviewet også ofte gennem en marginaliseret position. 
Det er interessant at bemærke, at hvor Gorm og Poul taler fra et større og 
fælles ’vi’, taler Marie stort set gennem hele interviewet om sig selv ’i forhold 
til en, eller flere andre’, mens Mikkel ofte taler om et ’jeg’ og et ’de’ eller 
’dem’. ”[…]Nogen gange så er de nogle, der løber hen og banker på en dør [….] ikke for 
kloge ting at gøre […] men det er ikke alle, der gør det, - altså jeg løber ikke hen og ban-
ker på andres døre”, siger han om sine klassekammerater. ”Selvom alle de andre hele 
tiden siger, at jeg kan, at jeg er overlegen i matematik”. Dog bruger Mikkel sommeti-
der et ’vi’, men ofte i forbindelse med samarbejde om faglige opgaver: ”Ja det 
vi laver, det er også for let synes jeg også selv”.  
På en gang tager han afstand fra de andre elever: De ”gør dumme ting”, hvad 
han ikke selv kan finde på, ”Jeg gør ikke sådan noget” og således henviser han til, 
at de er mindre kloge end ham selv, hvilket han ikke har svært ved at få be-
kræftet, da både lærere og elever ser ham som utrolig klog og dygtig. De an-
dre larmer og har brug for hans hjælp i matematik: ”Det er sådan lidt et pres, jeg 
skal hele tiden hjælpe dem”, hvilket skaber en ’udenfor’-position for Mikkel. Men 
det at skulle hjælpe får han samtidig vendt til en faglig fordel: ”Jeg får også nogen 
gange noget ud af det selv ved at kunne hjælpe dem, så lærer jeg nogen gange noget, ved at 
hjælpe”. Således ser det ud til, at Mikkel, modsat de fleste andre og især de po-
pulære andre, befinder sig forholdsvis godt inden for de materielt-diskursive 
praksisser, de organisatoriske strukturer skaber inde i klassen. Mikkels flugt-
linjer kan med afsæt i hans længsler med fordel findes i de faglige processer. I 
situationer hvor Mikkel rent faktisk får mulighed for at kunne forbinde sig til 
sociale relateringspraksisser mellem de andre elever, gennem hjælpen som de 
andre gerne vil have, forbliver det for Mikkel et fagligt begær, og han lukkes 
ikke helt ind i de andres fælleskaber.  
Et andet eksempel på hvorledes Mikkel ikke oplever sig selv som en af de an-
dre, findes i en fortælling om engang, de alle blev smidt ud af klassen. Mikkel 
fortæller at: ”Det er ikke altid, det er irriterende, men det er tit irriterende, […] det er 
bare larmen, man kan ikke koncentrere sig med det”. Jeg spørger, hvem det er, der 
larmer, hvortil han siger: ”For eksempel Gorm, kan godt finde på at larme rigtig rigtig 
meget, og Søren han kan også. Der er rigtigt mange, der kan finde på at larme meget”. 
”Men får de ikke at vide, at de skal lade være?” spørger jeg. 
”Jo, men det er ikke altid, det virker […] også på et tidspunkt hvor der blev grinet, og så 
fik de at vide, at de skulle stoppe, og så blev der grinet lidt mere, og så skulle Gorm lige 
gøre sig, vise at han var der, og grinte og så blev Janni sur og smed os alle sammen ud […] 
fordi der var rigtigt mange, der grinede. Men det var ikke alle, der grinede. Det var sådan, 
mig og Erika, vi blev lidt længere, fordi vi ville se om Janni fortrød, for hun var fandme sur 
lige der. […] [så blev eleverne – DDC] sendt hjem, hele bundtet, det var vores sidste time, 
ikke?” 
At han og Erika først bliver siddende i klassen, da klassen bliver sendt hjem, 
kan tyde på, at han og Erika ikke tror på, at det også gælder dem. ”Altså, jeg 
synes ikke selv, jeg larmer”. Erika er heller ikke en af dem, der larmer. ’Hele bund-
tet’ bliver en massebetegnelse for noget, han ikke er en del af, men som han 
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modvilligt bliver nødt til at følge efter. Han er således nødt til at forholde sig 
til sig selv som elev, og som en af de andre, selvom han samtidig forsøger at 
afvise dette, og helst ikke ville være en der mænger sig, som hans lærer kalder 
det.  
 
Opsamlende 
Hos Mikkel blandes kedsomheden på andre måder og af andre kræfter, end 
dem der rammer de fleste andre elever. Kedsomheden bliver forstået på helt 
andre måder og får et andet udtryk, også selvom reaktionen på kedsomheden 
er den samme hos for eksempel Poul, der også lægger sig ind over bordet og 
sover.  
Men idet der i Mikkels måde at kede sig på ikke findes opposition til under-
visningen eller risk-taking, bliver han set som en ’anden slags’ og ’udenfor’ i 
elevernes egenverdener. Ikke at være i opposition, ikke at være rebel, ikke at 
vise tydeligt at man finder undervisningen kedelig, placerer Mikkel i en uden-
for-position, og han henvises til kategorien nørd, og en de andre dårligt læg-
ger mærke til.  
Mikkels måde at kede sig på står på den måde i modsætning til de fleste andre 
elevers måder at kede sig på. De måder de intra-agerende kedsomheds-
kræfter blander sig på hos de forskellige elever, giver bestemte retninger for 
kedsomheden og ind og ud af sociale relateringspraksisser og faglige engage-
menter og aktiviteter. Hos Mikkel tager den affektive kedsomheden en sådan 
form, at den er med til afgøre, at han dømmes udenfor klassens fælles ’vi’. 
Lidt groft sagt bliver de andres måder at udtrykke kedsomhed på det, der ke-
der ham. Mikkels krop sender affekter til de andre, der signaler at han er: ”en, 
der gerne vil være klogere end os”, som f.eks. Marie siger om ham. For hvor de an-
dre keder sig over lærere, over undervisning, over at de skal sidde stille, ikke 
må grine eller tale, at de ikke forstår meningen med opgaverne, der keder 
Mikkel, fordi han gerne vil have flere af de opgaver, de andre ikke kan se me-
ningen med. Kedsomheden rammer ham i det tomrum, der opstår, mens han 
venter på at kunne få lov til at forbinde sig med sine faglige længsler. 
Mikkels kedsomhed opstår således i spændingsfeltet mellem længsel efter 
mening i gennem sværere og derved spændende opgaver, der udfordrer hans 
faglighed, men de blander sig med kræfter fra de andres kedsomhed, der til 
stadighed forhindrer, at han kan få tilfredsstillet disse længsler gennem deres 
larm og ballade. Mikkel sukker og sætter sig ned og venter eller lægger sig ind 
over bordet og sover.  
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Kedsomhed skabt gennem intra-agerende kræfter 
Som vist i det forrige kapitel, om hvad der gør en skole til en skole, bliver den 
særlige læringskultur skabt gennem mange forskellige intra-agerende kræfter, 
der strømmer til mange steder fra. Men ligesom disse kræfter og denne læ-
ringskultur er skabt af noget større, skaber de også selv noget mere. Flere og 
andre kræfter viser sig og vokser frem i myriader af komplekse mønstre, 
handlinger og forståelser, der blander sig intra-agerende på nye måder, således 
at der opstår andre fænomener, som for eksempel kedsomhed. 
 
Selvom kedsomhed opleves individuelt og er en meget personlig følelse, sy-
nes det at være et kollektivt og rejsende fænomen, som tager form både af 
måden, den tages op på, og af den kulturelle sammenhæng den bringes ind i. 
Og derfor flyder kedsomhed også rundt inde i 7.x’s klasseværelse. Den skabes 
af og intra-agerer med læringskulturen, ungdomskulturer og andre kræfter, 
der har fat herinde. Således kommer kedsomheden både indefra den enkelte 
elev og udefra klasserummet som rejsende intensiteter, der blot strejfer nogle 
elevkroppe, gennemstrømmer andre og klistrer sig fast, så kedsomhed får 
forskellig betydning alt efter, hvordan eleverne bliver ramt, og alt efter hvad 
kedsomhed ellers blander sig med.  
 

Intra-agerende kræfter i kedsomhedsproduktioner 
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Hvad bliver da elev - kedsomhed? 
Som vist, i de fire elevanalyser, opstår kedsomhed ofte i forlængelse af aktivi-
teter, der byder eleverne, at der er noget de-skal-gøre eller det-de-gør bliver 
enten for uforståeligt, for langt fra hvad de kan genkende som meningsfuldt 
eller for let – monotont og gentagende (Lehrer 2007, Barbalet 1999). Eller det 
kan være en reaktion på en oplevelse af undertrykkelse, uden mulighed for at 
kunne komme ud af situationen i forhold til de fortættede linjer, der etablerer 
strukturen. 
Eleverne ønsker at have noget at forbinde sig til, men hvis og når de faglige 
udfordringer ikke synes at lægge op til forbindelser, opstår et tomrum i en af-
fektiv kedsomhed som længsler efter at kunne forbinde sig. I tomrummet op-
står andre muligheder for handlinger ind i flugtlinjer i andre retninger.  
Gennem elevernes flugtlinjer skaber eleverne andre, for dem, meningsfulde 
aktiviteter. Som når Maries længsel efter drama betyder, at hun ”bliver uven-
ner med nogen”. Når Gorm råber op, når Poul sover. F.eks. betyder det for 
Marie, at hun gennem handlinger, der relaterer sig til en lystfuld rettethed, 
mod sociale forbindelser, udfører handlinger, der ikke kun bliver løsrevet fra, 
men kommer til at stå i direkte modsætning til de faglige aktiviteter. Dette gør 
hun bl.a. gennem den spænding, hun kan opnå ved at larme, skaber intriger 
og drama, spille kryds og bolle, grine osv.  
Til gengæld har et fagligt engagement på mange måder relevans for elevernes 
øvrige liv og interesser og for længsler, der har afsæt i fremtiden, og alle ved 
de, at faglighed er nødvendig for at kunne klare sig godt på den anden side af 
folkeskolen.  
Men lad os se lidt på nogle af de centrale intra-agerende kræfter, der synes at 
kunne identificeres som skabende den kedsomhed, der har været belyst i det-
te kapitel. Kræfterne trækkes ud gennem de fire elev-analyser, da det er i 
intra-aktionen mellem disse kræfter, at kedsomhed har vist sig væsentlig for 
de fire elever, på fire meget forskellige måder.  

Der er kraft i sjov og mening  
Sjov bliver en modsætning til kedelig. Sjov og kedelig er dualistiske affektive 
intensiteter. Sjov giver mening, og når noget giver mening, er der ikke plads 
til kedsomhed.  
Sjov samler eleverne om noget, de kan forbinde sig til, enten i fælleskab eller 
når hver enkelt sidder med noget, de finder meningsfuld og udfordrende. 
Sjov betegner og indebærer engagement, energi og mening i de aktuelle akti-
viteter. Sjov bliver noget lidt legende, bevægende og lystfuldt, der handler om 
positiv produktivitet i forhold til de aktuelle aktiviteter. En produktivitet som 
ikke er kritisk, ikke farlig, ikke er dømmende, men noget, der kan appellere til 
flugtlinjer og/eller eksperimenterende aktiviteter, som retter sig mod spæn-
dende og uvisse horisonter ud i det endnu ikke kendte. Sjov kan være spæn-
ding og lyst knyttet til faglighed, og især når de to aspekter i sjov og lyst 
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sammenvæves er der mulighed for at kunne forbinde sig til længsel efter fag-
lige udfordringer.  
Som for eksempel når fysiklæreren Sanne lader eleverne bevæge sig rundt, 
griner med dem og lader dem eksperimentere med svar og opgaver.  
Når noget er for alvor, ligger der en høj grad af forpligtelse på forhånd, det 
alvorlige er moraliserende og appellerer til ’rigtighed’ og passende handlinger 
og tanker. En rigtighed der kan skabe angst for at være forkert.  
Da mening skabes i kulturelle sammenhænge og således bliver til kulturelle 
materielt-diskursive praksisser, kan der være langt fra det som lærere, regering 
og forældre finder meningsfuldt og sjovt, til det eleverne finder meningsfuldt 
(Barbalet 1999: 640) og sjovt.  
Så en af de kræfter, der er med til at skabe kedsomhed, er det modsatte af 
sjov. Pligt er ikke sjovt, kontrol (både over kroppen og tanken) er ikke sjovt, 
og skæld ud er ikke sjovt. De handlinger, der knytter sig til materielt-
diskursive praksisser, der lægger sig i kølvandet på dette, synes at være en 
stærk kraft ind i kedsomhed.  
 
I elevernes voksenforbudte parallelunivers bliver mening skabt som noget 
særligt, der ikke har med voksne at gøre – noget de voksne helst skal holdes 
helt udenfor. Og her søges ofte efter sjov og mening, når det ikke findes i de 
faglige aktiviteter. Derfor findes Maries, Pouls og Gorms meningsfuldhed of-
te i andre retninger, væk fra det faglige og ind i disse sociale processer med 
klassekammeraterne. Væk fra lærernes forsøg på at fortætte linjer og agendaer 
og væk fra voksen-moralske vurderende blikke. Hen mod meningsfuldhed 
der kan skabes gennem aktiviteter, der ikke har noget med faglighed at gøre – 
bl.a. gennem aktivt at opsøge og skabe intriger (Bengtsson 2012:530) og an-
den form for ”risk-taking” (ibid., Barbalet 1999:633), da risk-taking kan blive 
sjovt og meningsfuldt og give lystfulde fornemmelser, man kan mærke som 
spænding (Søndergaard 2011:51).  
Mikkels måde at forbinde sig til de faglige udfordringer på betyder, at han 
finder mening i matematik og keder sig, når han må vente på, at hans klasse-
kammerater holder op med at larme. Til gengæld kommer det for Mikkel til at 
betyde en marginaliseret position, hvor han er dømt uden for fælleskabet med 
en stigmatiserende udpegning som ’nørd’. 

Længsel efter længsler – efter sjov og efter mening 
Meningen med opgaverne bliver ofte usynlige for eleverne. De ser ikke, hvor-
for det er vigtigt at lave dem, eller hvad de skal bruge dem til. ”Det kan være 
svært at se, hvad man skal bruge det til”, siger Poul, og ”Der er meget herinde, der ikke 
giver mening”, og han kan ikke forbinde sig til de faglige agendaer. Poul venter 
på, som beskrevet, at mening skal komme senere. Men i denne venten opstår 
kedsomhed. ”Hvad er meningen?” synes Gorm at råbe. ”Gør dronning-Magrethe-
d.1.-for-ethunderedetusinde-år-siden interessant for mig, vis mig hvorfor hun er vigtig”, kal-
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der han med sine spørgsmål og rebelske handlinger, men han oplever ingen 
genkendelse eller genklang i sin søgen.  
Så for eleverne bliver det ofte en ekstra kilde til kedsomhed, når de opgaver, 
de skal lave, ikke synes at have noget formål – også selvom læreren kan have 
en ide med det. Hvis det ikke er sjovt, ikke giver mening står kedsomheden 
på lur som affektive intensiteter, der intensiveres.  
Marie finder hurtigt mening i andre handlinger – mening findes som sagt i en 
forbindelse mellem nutid, fortid og fremtid, hvor meningen skal kunne ses fra 
alle steder. Hvordan kan jeg forbinde dette til mine længsler? Hvordan skal 
jeg udfører opgaven? Og hvad skal jeg bruge det til? synes at være helt nød-
vendige forhold til meningsskabende aktiviteter.  
Alle fire elever peger på, at 9. klasses afgangseksamen er meget vigtig, og at 
det er derfor, de skal kunne løse særlige opgaver. Men når man går i 7. Klasse, 
kan 9. klasse synes meget langt væk. Det gør det tilsyneladende for disse ele-
ver, selvom den hænger som en potentiel trussel over hovedet på dem. Og 
Poul venter og venter på, at meningen skal komme. Men meningen forbliver 
fraværende, selvom en angst for ikke at klare sig til eksamen tager fat i elever-
ne som en særlig kraft. Lærernes forsøg på at skabe mening gennem at fortæl-
le, hvor vigtig eksamen er, og det at de taler om dem som afgørende, for hvad 
man kan blive til, anvendes som en form for motivation for at kunne forbin-
de sig. Men denne eksamen afstedkommer tilsyneladende en angst og en 
usikkerhed gennem dette farlige endnu-ikke, og den vækker kun kortvarig 
motivation, der ikke forbinder sig ind i lystfyldt længsel efter faglig læring. 
Angsten er således ikke tilstrækkelig til at skabe interesse og faglig mening i de 
aktuelle situationer. Det synes som om, at målet ligger gemt i tåger langt ude i 
horisonten, som en fare eleverne skyder fra sig med et, ”’der er lang tid til’.  
 Det, at man ikke kan finde mening i de opgaver, man får stillet, kan føre til 
en oplevelse af at spilde sin tid, som eleverne også peger på (Conrad 
1997:471). Det kan lede til, at der opstår en modstand mod at skulle koncen-
trere sig om meningsløse opgaver (Woods 1979:108).  
Men hvor Mikkel synes, at det meningsløse ligger i at vente på at kunne 
komme i gang med opgaverne, synes opgaverne ofte i sig selv at vække ked-
somhed hos de andre tre. Fælles er, at længslen efter mening skaber følelser af 
rastløshed, ubehag og irritation og en ubeskrivelig længsel efter, at noget an-
det må ske.  

Organisering af rum som kilde til kedsomhed  
Når Woods skriver: “[…] Boredom, itself [is] often connected with routine, ritual and 
regulations” (Woods 1990:212), og Bengtsson skriver,“[…]Boredom is the boys 
[here students – DDC] lack of control over the daily routines…” (Bengtsson 
2012:538) - beskriver de også samtidig manglen på variation i og indflydelse 
på de rutiner, der ofte opstår i for rigidt, organiserede fortættede linjer og 
mønstre. 
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Den måde timer og opgaver organiseres på sætter præmisser for, hvad der 
kan ske i klassen, og for hvad der er passende og upassende at tænke og gøre. 
Dette har som vist tilsyneladende stor betydning for elev-kedsomhed. Som i 
Stravinsky-metaforen kommer mange af de opgaver, som eleverne møder, til 
at befinde sig langt væk fra deres interesser, og det de synes, de kan forbinde 
sig til.  
Lærerens strukturering af klasserummet og timerne foregår i høj grad ud fra 
politiske dagsordener og gennem dokumenter med afsæt i skolens, forældre-
nes og lærernes krav til eleverne. Dette blander sig med forståelser af eleverne 
som råmateriale og de disciplinerende 100-vis af skal’er med pli og orden, 
som giver lærerne denne helt særlige kulturelle måde at kunne gå til undervis-
ningen på.  
I de klare og nedskrevne mål m.m. er der ikke lagt særskilt op til kreativitet og 
fantasi, hvilket de fleste elever efterspørger, og der er ikke legitim plads til at 
kede sig – hvilket de fleste elever alligevel gør. Man kan sagtens forestille sig, 
hvordan kedsomhed, set fra en lærer-vinkel, bliver en yderst upassende og 
uvelkommen affektiv intensitet. Kedsomheden spænder ben og bliver de-
struktiv for undervisningssituationen og elevernes læring. Når kedsomhed 
rammer opstår der brud i det kontrollerede organiserede rum, og mulighed 
for lærer-kontroltab opstår - både lærerpositionen, undervisningen og udbyt-
tet af undervisningen trues.  
Således bliver fantasi og kreativitet ofte sekundære i undervisningen, da målet 
først og fremmest er at leve op til ordlyden i de politiske dokumenter, ”kerne-
ydelserne”, som lærerne kalder det i mit materiale, hvorved overkodning kan 
ske i kraft af fortættede linjer (Ashley Woodward 2007:71 I Hickey-Moody 
and Malins). Der er ofte ikke muligheder for flugtlinjer ind i de faglige aktivi-
teter i relation til opgaver og krav, hvilket betyder at eleverne finder andre ve-
je og smuthuller og derved skaber andre flugt-linjer i andre retninger, når de 
keder sig.  
Gorm råber på mening ved at udfordre lærerne med spørgsmål (uden at ræk-
ke hånden op), Poul og Mikkel falder i søvn ind over bordet og Marie vender 
sig mod Sarah i sin søgen efter drama og andre og mindre kedelige udfor-
dringer tages op, når eleverne skal håndtere deres længsel efter længsler.  
Men pointen her er ikke, at man ikke skal skabe fortættede organiseringer. 
Som beskrevet er disse med til at skabe nødvendig struktur og genkendelig-
hed, som også er vigtig for både tryghed, mestring af evner og læreprocesser.  
Pointen er, at der må være balance mellem disse linjer, for at eleverne skal 
kunne forbinde sig. For stramme organiseringer i læringsrummet ser ofte ud 
til blot at føre til mere kedsomhed og større frustration og mere rebelskhed 
blandt eleverne, når de samtidig sidder med en oplevelse af, at ”det er vores 
egen skyld”, uden at de egentligt kan gøre noget. I hvert fald for de fire be-
skrevne elever og deres klassekammerater. At blive en passende og rigtig-elev, 
set ud fra en lærervinkel kommer i høj grad til at betyde, at man ikke under-
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kaster sig kedsomheden og lader den komme til udtryk, når den rammer, men 
accepterer de strukturer, som findes.  

Mangel på medbestemmelse 
I forlængelse af organisering af og forvirringen over det, som kaldes ’Ansva-
ret for egen læring’, vil jeg nævne nogle af de konsekvenser, der opstår i køl-
vandet på nogle af de måder, undervisning bliver organiseret på. I folkesko-
lens formålsparagraf står der bl.a., at: ”Folkeskolen skal forberede eleverne til delta-
gelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke 
skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati”.  
Når lærerne forsøger, som i Gorms fortælling, at lade eleverne vælge emne 
selv, for derefter at lave lodtrækning, kan det fra læreren ligne et forsøg på at 
komme disse forestillinger om f.eks. demokrati og frihed i møde. 
Gorm vil gerne forbinde sig og forsøger gennem en aktiv og lystfyldt rettet-
hed at gå til opgaven med at finde på noget, han vil arbejde med, men han 
presses tilbage i kedsomhed og frustration i det øjeblik, han får at vide, at der 
skal trækkes lod. Han efterlades med sine længsler efter længsler og en ople-
velse af ikke at have noget relevant at byde på, idet hans ide forkastes som 
ikke-interessant og ikke-meningsfuld. Så Gorm kommer til at føle sig overset, 
overhørt og snydt.  
Læreren ved, at hendes opgave er at understøtte: ”Skolens virke skal derfor være 
præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati”. I kraft af den måde disciplinering, or-
ganisering og strukturering af rummet samt i måden, hvorpå definitionsmag-
ten anvendes, sker der ofte det modsatte. Gorm oplever sig ikke hørt, ikke 
taget alvorligt og ikke lyttet til, og han må hengive sig til de beslutninger, som 
læreren træffer - det er ikke op til ham at afgøre. Så der opstår en forvirrende 
kløft imellem du-skal og du-må-selv-vælge. I ordene ’frihed’, ’åndsfrihed’, ’li-
geværd’ og ’demokrati’, ligger en forventning om, at eleverne skal lære at have 
holdninger og at forholde sig kritisk til deres omverden. Men når det kommer 
til skoleliv, får/har de ingen eller kun meget ringe indflydelse. Sammen med 
diskurser om, at der ikke er skolepligt, men ’kun’ undervisningspligt opstår 
der forvirring i de modsatrettede budskaber, eleverne hele tiden løber ind i. 
Gorm bliver rastløs og irriteret, Poul resignerer og lægger sig ind over bordet 
og sover. Mikkel og Marie har lært koderne. Mikkel er ikke kritisk og en pas-
sende elev, han har forbundet sig til det faglige projekt og regner med at 
spinde guld på sine evner for matematik. Marie finder bare på noget andet og 
er p.t. slet ikke interesseret.  
Således synes der her at kunne spores en konsekvens i forhold til det, som 
både Jensen og jeg undrer os over: fraværet af demokrati i folkeskolen (Jen-
sen 2007:130). Samtidig spores det samme i DCUMs undersøgelse (se evt. 
kapitlet: afhandlingens placering i forskningsfeltet), hvor: ”Kun 1% svarer ”al-
tid”, og 6% ”for det meste” mod 36% siger ”somme tider”, 43% siger ”sjældent” og 
15% siger ”aldrig” (Ibid.:34) på spørgsmålet: ”Må I være med til at bestemme, hvad 
I skal arbejde med i timerne?”, op mod 7% der mener, at de rent faktisk har ind-
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flydelse. Således kan man sige, at manglende demokrati i folkeskolen kan se 
ud til at have en særlig konsekvens for deltagelse i de faglige aktiviteter og 
skaber effekter gennem forskellige måder at udtrykke f.eks. kedsomhed, bal-
lade og resignation på.  
Legitim kritisk tænkning ser ikke ud til at kunne få berettigelse ind i de orga-
niserede tætheder. Eleverne, kan på den måde, ikke legitimt forholde sig kri-
tisk til undervisningen. Kritisk tænkning må bevæge sig via et parallelspor til 
skolen, som noget der udelukkende kan tænkes ind i de konkrete opgaver el-
ler verden udenfor. Kritisk tænkning bliver således legitimt, når eleven for-
holder sig f.eks. kritisk til en artikel i en avis, en historisk kilde eller en novel-
le. Når Marie kalder: ”giv mig noget, der er mere spændende at arbejde med, 
så jeg kan lære noget”, bliver hun gennem Mias forklaring henvist til: ”Så sagde 
Susanne bare noget med, det var hende selv, der ikke gjorde noget ud af det og prøvede nok, 
og det var hende, der ikke ville det”. 
Og når Poul siger til både forældre og lærere under en forældrekonsultation at 
han keder sig, og ikke synes han har noget at arbejde med, bliver han henvist 
til et ”Det er din egen skyld - tag dig sammen”. 
Det bliver således i orden at forholde sig kildekritisk til danskopgaver, disku-
tere samfundsnormer og problematikker som prostitution, racisme eller dikta-
tur i andre lande, men det er ikke muligt at få lov at forholde sig kritisk eller 
spørgende til ens egne skole- og undervisningsforhold, læring og discipline-
ringsprocesser. Dette brud ser ud til at have indflydelse på kedsomhed, da 
eleverne på en gang bliver bedt om at være kritiske samtidig med de førnævn-
te forståelser af, at de skal tage ansvar for egen læring, opføre sig modent osv. 
Det magtfelt, der skabes i kløften mellem på den ene side ideen om medbe-
stemmelse og selvstændig tænkning og på den anden en forventning om aktiv 
deltagelse i egne læringsprocesser på lærerens og systemets præmisser, synes 
at skabe en modstand, der fører kedsomhed med sig i produktionen af læng-
sel efter længsler.  
At have indflydelse på sit eget liv synes at være vigtigt for at få ting til at give 
mening. At vælge til og fra betyder mulighed for en følelse af at have denne 
indflydelse og frihed som en form for myndiggørelse af eget liv. Så når Gorm 
siger ”Ikke en skid”, om hvad de må bestemme, samtidig med at han taler om, 
at han har ansvar for sin egen læring, og at han skal lære at disciplinere sig 
selv, synes det at kunne bibringe forvirring og afmægtiggørelse for eleverne.  

Fysisk indretning og fordeling af pladser 
Som alle fire elever peger på, er måden, hvorpå klasseværelset er indrettet 
med borde, stole, tavler, plakater osv. vigtig for, hvordan de oplever kedsom-
hed. Det fysiske rum og de bestemte pladser synes således også at være en 
kraft, der kan bidrage til kedsomhed. 
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Hele verden35 skal tilegnes fra dette rum, fra denne stol, fra denne plads som 
et fikseret sted, hvortil alverdens information kan strømme ind i de stille 
elevkroppe.  
At elever bliver kropsligt fikseret til en stol kan have en fordel for lærerne. 
Gennem et panoptisk udsyn, fra stående position, forest i klassen, eller gen-
nem bevægelser gennem klassen, kan de opretholde en oplevelse af kontrol 
over de placerede kroppe. Eleverne derimod, taler om, at de oplever ked-
somhed og kropsligt ubehag over den fiksering, de oplever, når de bliver 
henvist til at sidde stille i lang tid ad gangen. 
Eleverne placeret på pladserne, på stolene ved bordene som en selvfølge sy-
nes at kunne tænkes ind i et særligt videns-regime, som understøttes af begre-
bet ’indlæring’. Indlæring som intentionel overførsel af kundskab med en sær-
lig form og et særligt formål.  
Viden om matematik, dansk, engelsk, tysk, historie osv. skal tranformeres fra 
lærerens næsten altid stående og ’mere-vidende’ position36 til de siddende og 
mindre-vidende elev-kroppe.  
Hvis man forstår læring som ’overførsel af viden og som konkrete målbare 
færdigheder’ giver denne form for kropslig fiksering mening, ind i den mate-
rielt-diskursive praksis der virker i klasserummes fortættede linjer og organi-
sering. Hvis læring ses som en overførsel af viden, der sker via en portal fra 
lærens undervisning til elevens hjerne, giver det mening at forsøge at holde 
kroppene stille, hvis de skal lære noget. I disse forståelser kan det give me-
ning, at man som lærer kan tale til fornuften og intellektet, der i denne forstå-
else er afgrænset til at sidde i hovedet. Poul sidder stille på stolen, men han 
sidder stille på en forkert måde. Men i kraft af hans tydelige mangel på inte-
resse og dedikation til det faglige bliver han genkendt som en elev med en 
dårlig attitude, selvom han er helt stille. Pouls bestræbelser på at sidde stille 
blander sig sammen med hans manglende forbindelse til det, lærerne bringer 
ind i klassen af faglige udfordringer, hvilket blot synes at øge hans længsel ef-
ter at sove og resignation, og kedsomhed får god nærring, hvilket af lærerne 
læses som dårlig attitude.  

 
Billede hentet fra www.posturereview.com.  

                                                      
35 Langt de fleste fag foregår i klasseværelset. Kun idræt og fysik synes at være flyttet til andre 
steder.  
36 I flere tilfælde er der ikke en stol i klassen til læreren.  
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Faglig kedsomhed, forventet af den cool teenager 
 
 “Boredom is in part a function of social expectations” (Conrad 1997:468).  
 
Larm, ballade og rebelskhed er alle tegn på kedsomhed, og rebelskhed for-
ventes i en elevforståelse af den cool teenager. Som Marie siger om de popu-
lære elever: ”Alle herinde larmer”, hvilket Mikkel ikke gør. Kedsomhed får såle-
des også sin kraft gennem et ungdommeligt (måske vestligt) tidløst oprør 
mod de institutionelle struktureringer, som findes i skolen. Kedsomhed bliver 
kollektivt distribueret som et socialt fænomen og en fælles oplevelse. Især 
skoleelever i udskolingsklasserne synes at kunne forvente kedsomhed.  
Det er en almindelig antagelse, at elever der starter i første klasse bringer po-
sitive forventninger med ind i skolen – samt en åbenhed for læring (Bentsen 
2010:10): Ingen sange, historier eller film beskriver for mindre børn hvor ke-
deligt det er i skolen, og hvor krævende og urimelige lærerne kan være. De 
materielt-diskusive betydninger af kedsomhed, der arbejder intra-aktivt i ’de 
små klasser’ er nogle helt andre end dem, der møder eleverne i de større klas-
ser. Kedsomheden synes at have potentiale for at flyde voldsommere, jo læn-
gere op i klasserne man kommer, og her er der utallige eksempler, både fra 
litteratur, film, teater og andre kulturelle tilbud, hvor kedsomhed beskrives 
som noget, man kan forvente.  
At være teenager betyder også, at man har et ønske om at blive til noget andet 
– ung og cool (Danesi 1994).  
At være teenager indebærer, at den søgende bevægelse mod det nye, det 
ukendte og det spændende, intensiveres. Teenageren ønsker ofte ikke at for-
binde sig til noget fra tidligere (det er barnligt), og fremtiden er som uberørt 
sne. De har sluppet det barnlige og tager aktivt afstand fra det og er på vej til 
at skabe sig selv på ny. 
Nye åbninger til et andet slags liv med større frihed, andre forventninger til 
både voksne og venner synes at trække i disse unge mennesker. Nye oplevel-
ser med lokkende og mystificerende muligheder som alkohol (Nairn et-al 
2007), sex og stoffer, fester, andre kroppe, sammen med mere eller mindre 
pludselige kropslige forandringer - synes at få større betydning end det, der 
sker i de nære og meget mere voksnes verden. At deltage i de kulturelle og 
materielt-diskursive praksisser af teenageliv betyder også, at det er nødvendigt 
at gøre oprør mod autoriteter. Idealet om rebelskhed mod autoriteter synes at 
få særlig betydning, særligt i denne periode af menneskeliv (Bengtsson 2012).  
 
“Action as a response to boredom appears particularly well suited for analyzing young peo-
ple’s lives, as young people generally occupy a social position defined by uncertainty and a 
state of becoming, with adolescence itself a period of experimenting and seeking action and 
waiting for adulthood” (Bengtsson 2012:530). 
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Det at stræbe mod ny tilblivelse, ikke som barn, men som ung, betyder, at 
ideen om rebelskhed bliver legitim ungdomskultur. Ved at fremprovokere 
kedsomhed bliver det muligt at leve op til den cool teenager, der ikke gør, 
som de voksne vil have, sammen med andre der også forbinder sig til deres 
længsler. Således ikke alene forventes kedsomhed - den kan også blive en legi-
tim og attraktiv genkendelig positionering som sej og rebelsk, i jagten på me-
ningsfuld aktivitet, genkendelser og tilblivelser.  

Egenverdener 
Ziehe beskriver, hvorledes elevernes, eller de unges, egenverdener ofte er 
præget af nutidig populærkultur.  
”Det hverdagsliv, som omgiver unge i dag, er næsten til ukendelighed smeltet sammen med 
populærkulturen” (Ziehe 2007:101). Dette indebærer, at eleverne af i dag ofte 
ikke finder det, ’der var før’, interessant og meningsfuldt for deres egne læ-
rerprocesser. ”Det der var ”før min tid” hører ikke med til ens egenverden – sådan er 
det” (Ziehe 2007:103).  
Egenverdener er de unges indbyrdes omgangsformer, særlige praksisser og 
verdensforståelser, som relaterer til deres eget liv i forhold til deres egen ge-
neration (ibid.:103). Det er de unges lokale kulturelle sammenhænge, som 
voksne ikke umiddelbart har adgang til. De unge skaber i denne egenverden 
en form for parallelverden til de voksnes verden, der sætter andre normer og 
værdier for, hvad der er passende. Et sted, hvor dette synes ganske tydeligt, 
kan være de sproglige praksisser, der ofte er ganske uforståelige eller provo-
kerende for voksne. Begreber som ’top swag’, ’fucking nederen’ og ’dope’ er 
ord og begreber, som fungerer hverdagssprogligt mellem de unge, men som 
mange voksne hverken kan eller vil forstå.  
 
Ziehe beskriver, at det, som eleverne ikke oplever som relevant for dem, 
vækker ubehag (ibid.:107), og ting og tilstande bliver hurtigt ”kedeligt, menings-
løst og overflødigt” (ibid.:105). Således fremmedgøres det, der ikke findes rele-
vant eller sjovt for eleverne i skolen. Netop gennem ’lyst til læring’ får elever-
ne deres egne standarder for, hvornår noget er sjovt. Gennem mit empiriske 
materiale ses også spor af dette, som en rød tråd. Fagene historie, dansk 
grammatik og religion ses som noget af det værste, mens især fagene fysik og 
idræt ofte ses som relevante og interessante, på grund af, som elevene beskri-
ver det, deres mulighed for selv at eksperimentere samt muligheden for be-
vægelsesfrihed og latter i undervisningen. Og emner der hænger sammen med 
hverdagsforståelser og -oplevelser bliver mere interessante, også jordbunden i 
Danmark.  
 
Så da for eksempel ”Dronning Magrethe d. 1. for ethundredetusinde år siden” ikke 
bliver vedkommende, da det vedrører ikke eleverne, og det kan ikke skabe 
forbindelsen for Gorm, da de mange intra-agerende kræfter synes at gøre 
denne dronning kedelig og uvedkommende.  
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På den måde kan det se ud som om, at det som ikke vedrører eleverne selv, 
det som ligger uden for deres egenverdener, bliver for abstrakt, og abstrakt er 
ofte kedeligt med mindre de intra-agerende kræfter blandes aktivt på en an-
den måde, som i f.eks. fysik.  
 
Det øgede fokus på det individuelle ses med udgangspunkt i lærerstrategier, 
som ofte tager udgangspunkt i en på en gang en lærerbestræbelse på at ram-
me elevernes personlige lyst ved f.eks. at ”gøgle lidt mere”, som Janni siger, og 
for at leve op til undervisning som mere ”frisættende” (Ziehe 2007:65). Dette 
støder sammen med netop lærer-kontrollen, tests, vurderinger og den mang-
lende frihed til egentligt selv at vælge noget som helst, samtidig med at det 
individuelle fokus alligevel forsvinder i regler og strukturer. 
Dette ser ud til at efterlade eleverne i et dødvande mellem skal-have-lyst-
paradokset, hvor eleverne ikke helt ved, hvordan de skal navigere i skolelivets 
modsatrettede krav. På den ene side findes her forventninger om krav, pligt 
og kontrol. På den anden side skal de have lyst til læring og være videbegærli-
ge. Når de ikke mestrer denne balance, får de at vide, at det er deres eget an-
svar, at de selv skal tage fat, vågne op, komme ind i kampen, opføre sig mo-
dent osv.  
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Opsamling på Kedsomhed del 1 og 2 
Kedsomhed som aktivt og affektivt fænomen i faglige og sociale processer 
I dette kapitel så jeg på kedsomhed på flere niveauer. Til første del af analy-
sen blev der spurgt: 
 

• Hvordan er feltet kedsomhed beskrevet i forhold til hverdagsliv af 
hidtidig forskning? 

• Hvordan kan det forstås historisk og teoretisk? 
• Hvordan kan en definition på kedsomhed se ud med inspiration fra 

hidtidig forskning, når der tænkes gennem afhandlingens teoriram-
me?  

 
Derfor så jeg på, hvordan kedsomhed har været genstand for analyse og er 
blevet teoretiseret på forskellige måder. Her synes at opstå et problem, idet 
kedsomhed i forbindelse med skoleliv ganske ofte udpeges, men sjældent un-
dersøges som relevant fænomen. I skoleliv synes der også at være en række 
genkendelige træk ved kedsomhed. Ballade og det at falde i søvn kan være 
tegn på kedsomhed.  
Gennem diffraktive læsninger blev fænomenet begrebsliggjort og hjulpet på 
vej af Deleuze og Guattaris begreb om affekter, Søndergaards og Davies be-
greb om desire, sammen med Leo Tolstojs længsel efter længsler og Lehres 
metafor om musik som meningsskabende.  
 
I anden del ønskede jeg at se på betydning af kedsomhed, hvorfor jeg spurgte 
til fire konkrete cases: 
 

• Hvordan forbinder eleverne deres forestillinger om fremtiden med 
deres nuværende skoleliv? 

• Hvad siger eleverne om at kede sig? Hvilke situationer, grunde osv. 
kæder eleverne sammen med deres oplevelser af kedsomhed? 

• Hvordan kommer kedsomhed til udtryk? 
• Hvilken betydning får kedsomhed for elevernes subjektiveringspro-

cesser? 
 
Gennem teoretiske begreber om subjektivering, affekter, intra-agerende kræf-
ter, sammen med begrebsliggørelsen af fænomenet kedsomhed, blev elevked-
somhed analyseret frem. Der blev i kapitlet set på hvordan kedsomhed affek-
ter elever, hvordan de reagere tilbage og, derved sender affekter videre til bå-
de de andre elever og lærere. Gennem disse affektive intensiteter der kastes 
frem og tilbage mellem subjekter, opstår elev-subjektiveringsprocesser gen-
nem bl.a. genkendelse af sociale kategorier, sammen med måder at forbinde 
sig til fag og andre subjekter på. Derudover blev de intra-agerende kræfter, 
der skaber de materielt-diskursive praksisser, som kedsomhed skal forstås i 
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gennem, afgørende for, hvordan flugtlinjer følges ud af de fortættede lærer 
organiserede struktureringer. Flugtlinjer der går i mange retninger og ganske 
ofte ud af faglige engagementer.  
Gorm, Poul, Marie og Mikkel har alle det til fælles, at de keder sig, men de 
keder sig på meget forskellige måder, og deres kedsomhed får meget forskel-
lige udtryk og efterfølgende konsekvenser for dem. Gennem betydningsfulde 
sociale kategorier genkendes og genkender de sig selv og hinanden (også i læ-
rerforståelser), som enten passende eller upassende, hvilket kedsomhed blan-
der sig intra-aktivt med på forskellige måder. For Gorm betyder det, at faglige 
opgaver ofte ikke giver mening. Han føler sig ofte misforstået af lærerene, når 
han spørger til, hvorfor han skal gøre dette eller hint. Han spørgsmål og kriti-
ske undren afstedkommer ofte, at han på den bagrund bliver set som en rebel 
og larmende både af sig selv og af lærerne, hvilket igen har effekt, idet han 
oplever, at lærerne ikke kan lide ham.  
Poul har givet op på skolen. Han falder ofte i søvn og venter bare på, at han 
kan gå ud af skolen. At Poul lægger sig ind over bordet og ikke forbinder sig 
til de faglige processer betyder, at han af lærerne ses som en elever med en 
dårlig attitude, men af de andre elever ofte ses som cool i kraft at de egenver-
dener, der styres af andre moralske koder, end dem der fungerer i lærer-
undervisningsforståelser.  
Marie har travlt med andre gøremål. Kedsomhed klistrer ikke fast til hende, 
og i hendes mangel på interessante aktiviteter og hendes længsel efter drama 
finder hun hurtigt andre flugtlinjer ud af de faglige aktiviteter og ind i nogle, 
der kan skabe lidt spænding.  
Mikkel keder sig mest, fordi han synes, de andre larmer, og han skal vente på 
dem.  
 
Eleverne finder således alle fire ind i forskellige former for flugtlinjer, ud af 
de faglige aktiviteter og de fortættede linjer der præger deres skolehverdag. 
Skoledagen er ofte struktureret gennem stramme, organisatorisk tilrettelagte 
dagsordener, hvori der ligger en række forventninger om passende handling, 
som muliggør særligt skoletilpassede subjektiveringsprocesser. Kedsomhed 
spænder, for tre af de fire elever, ben for de processer, idet de ikke kan for-
binde deres længsler til disse tilrettelagte dagsordener. Disse forsøg på organi-
seringer bliver de fortætninger, som eleverne forsøger at bryde ud igennem.  
 
Mikkel keder sig på en anden måde, og netop i kraft at hans skoletilpassede 
subjektposition kunne man forvente, at hans subjektivering ville have gunsti-
ge vilkår. Men sådan er det ikke. Mikkel dømmes ude med henvisning til den 
sociale kategori ’nørd’ af de andre, hvorved han står udenfor klassens sociale 
liv. Men Mikkel har ikke særskilte længsler ind i dette fællesskab. Han keder 
sig, fordi han ikke kan få mulighed for at blive udfordret nok på de faglige 
interesser, som han har forbundet sig til. I hans klasse må det nødvendigvis 
blive på bekostning af 7.x-elevfælleskabet, da de fleste andre i klassen ikke har 
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disse længsler. I stedet stiller, de andre elevers larm og ballade, sig i vejen for 
hans længsler, og Mikkel falder som Poul også ofte i søvn ind over bordet, 
men af ganske andre grunde. Men Mikkel ses ikke af lærerne som en elev med 
en dårlig attitude, netop i kraft af hans skoletilpassede position synes han at 
blive genkendt som en brillant elev, som John siger.  
 
Gennem en opsamling på de fire elev-cases så jeg på, hvilke intra-agerende 
kræfter der kunne identificeres netop på baggrund af den begrebsliggjorte 
kedsomhed, i relation til den elevkedsomhed der var genstand for empirisk-
analyse gennem de fire cases i relation til spørgsmålet:  
 

• Hvilke overordnende intra-agende kræfter synes at kunne identifice-
res i produktionen af kedsomhed med udgangspunkt i elevernes op-
levelser af kedsomhed? 

 
I denne del sås på relevante og isolerede agentiale skæringer, der gennem 
intra-agerende kræfter virkede ind i 7.x. konkrete klassekultur, som formende 
den kedsomhed der havde fat i eleverne. Dog synes disse kræfter at være 
skabt igennem større sammenhænge end blot det, der foregår i 7.x, og er 
kræfter der favner bredere end i den kedsomhed der finder sted i de enkelte 
klasser. Således kan de intra-agerende kræfter der skaber kedsomhed, udover 
at have effekt lokalt, også ses på tværs af både forskellige skoler lande, og 
gennem skolehistorien.  
De beskrevne identificerede kræfter var, kort fortalt, måden hvorpå ’sjov’ får 
mening, måden hvorpå rum og tid organiseres, elevernes manglende følelse af 
medbestemmelse i de planlagte aktiviteter, indretningen og fordelingen af 
pladserne i klassen. Effekten fra de intra-agerende kedsomheds-kræfter blev 
analyseret i forhold til elevernes muligheder for at kunne forbinde sig til sko-
leopgaver, sat i forhold til et begreb om længslen efter længsler.  
Det synes væsentligt at kunne forbinde sig til noget, gennem sine længsler, 
noget der er dramatisk og som rækker udover en selv i tid og rum, samtidig 
med at det vækker nysgerrighed og spænding mellem en selv, og det endnu-
ikke, hvis man som elev skal kunne forbinde sig til faglighed. Samtidig er ele-
vernes egenverdener med til at forme det, som ses, som sjovt og spændende 
eller kedeligt og meningsløst. At være cool teenager indebære at man kan for-
binde sig på helt bestemte måder, til helt bestemte fænomener. Ofte med ud-
gangspunkt i populærkultur, reality programmer og film, der bekræfter ked-
somhed som et vilkår, og måske endda bliver en betingelse, for coolness. De 
intra-agerende kræfter der gennemstrømmer eleverne blander sig med aktuel-
le materielt-diskursive praksisser, på forskellige måder, hvilket igen blander 
sig med f.eks. personlig historik i fortid, fremtid og nutid, sociale kategorier 
og følelser af meningskabelser. Dette kommer til at få betydning for den en-
kelte elevs måde at kede sig på, og blive set på i sin kedsomhed, hvilket igen 
afstedkommer mulige subjektiveringsprocesser.  
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Hvis vi et øjeblik husker på Søndergaards metafor med de intra-aktive kræfter 
som fosforescerende farver synes det netop tydeligt, hvordan eleverne gen-
nemstrømmes og farves i mange forskellige nuancer, hvilke giver dem for-
skellige muligheder for at blive til som elever og for at kunne forbinde sig til 
de faglige processer.  
Fænomenet kedsomhed synes, når kedsomhed skæres yderligere til, gennem 
andre agentiale snit, på den måde at være en række stærke, men yderst kom-
plekse kræfter med mange forskellige kilder og udspring. Gennem de affekti-
ve intensiteter, kedsomheden skaber, og måden hvorpå den rammer elever, 
og måden hvor på de reagerer på den, får kedsomhed mange forskellige for-
mer, styrker og farver.  
 
Fra disse afsluttende bemærkninger, vil jeg gå videre til de næste analyser, der 
handler mere om elevernes egenverdener. Her skal vi se endnu nærmere på, 
hvordan der udenfor lærerblikke findes koder og legitimeringspraksisser, som 
eleverne navigerer efter imellem hinanden. Flere af de intra-agerende kræfter, 
de sociale kategorier og måden hvorpå elevene relaterer sig til hinanden på, 
der har været beskrevet i dette kapitel om kedsomhed, vil også blive relevante 
i det næste kapitel, der handler om, hvordan begrebet social-eksklusionsangst 
blander sig med faglighed i elevernes skoleliv. 
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Kapitel 8  

Social eksklusionsangst og fagligt begær  

I dette kapitel skal vi et skridt tættere på de sociale processer, der kan stille sig 
i vejen for, eller fremme, et fagligt begær ved at se på elevernes egenverdener 
(Ziehe 2007:102). Elev-egenverdener synes at bidrage til de positionerings-
processer, der fungerer side om side med de voksnes positioneringsprocesser. 
Elevernes egenverdener skabes bagom og parallelt med de voksnes moral, 
normer og blikke. Eleverne bliver ”kulturelle selvforsynere” (Ziehe 2007:103), 
hvor forsyninger ofte hentes i ”blandingen af symboler, tegn, tolkningsmønstre og op-
førsel som populærkultur tilbyder” (ibid.). På baggrund af disse symboler mv. ska-
ber eleverne deres egne normer og moral (Ziehe 2007:103). I analysen om 
kedsomhed kom jeg ind på flere markører, der gennem de relevante materi-
elt-diskursive praksisser pegede i retning af, hvad der kunne ses som prestige-
givende, og hvad der ikke kunne. Jeg vil i det følgende forsøge at komme 
endnu tættere på nogle af disse praksisser.  
Dette vil jeg gøre i to niveauer. 
Først introduceres nogle af de fænomener og materielt-diskursive praksisser, 
der er med til at betydningssætte in- og eksklusionsprocesserne i 7.x. Disse 
praksisser og fænomener skabes også gennem agentiale skæringer og skæres 
til, som de markører der er med til at afgøre om noget og nogle bliver popu-
lære eller upopulære. Disse fænomener vil jeg i denne forbindelse kalde mar-
kører på grund af deres evne til netop at markere det (u)passende, som ele-
verne genkender sig selv og hinanden igennem.  
Til at udfolde dette vil jeg introducere et nyt begreb, som kan sættes i forbin-
delse med det affektive følelsesliv i relation til markørerne og subjektiverings-
processer, nemlig Dorte Marie Søndergaards begreb om social eksklusions-
angst (Søndergaard 2009a:21, 2011:52). Sammen med støttebegreberne for-
agtproduktion og værdighedsproduktion (ibid.) skal eksklusionsangst hjælpe 
med at lukke op for forståelser af, hvordan og hvad eleverne i 7.x navigerer 
efter, og hvorfor det giver mening for dem.  
Søndergaard beskriver gennem en analytisk observation fra hendes feltarbej-
de:  
 
”Foragtproduktion og forhandlinger af, hvad der kunne være acceptabelt og ikke-
acceptabelt, optog på den måde en kolossal mængde af børnenes tid og energi. Deres relate-
ringspraksisser var gennemsyrede af sådanne forhandlinger” (Søndergaard 2011:52). 
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Dette citat kunne ligeså godt beskrive mine iagttagelser fra 7.x. og lignende 
iagttagelser kunne sikkert gøres i mange andre klasser. For i kraft af forhand-
linger om positioner bliver enhver skoleelev til gennem de subjektiverings-
processer, der kan ske i intra-aktion mellem det, der foregår inden for de ma-
terielt-diskursive praksisser, der foregår i klasseværelset, som markerer, hvad 
der gælder og ikke gælder som prestigegivende og som ’nederen’ eller ’cool’. 
Begrebet social eksklusionsangst synes at kunne bidrage til forståelser af, 
hvordan (for)handlinger i elevernes indbyrdes egenverdener kan give mening 
og skabe betydning imellem eleverne. (For)handlinger som voksne ikke altid 
finder særlig logiske eller hensigtsmæssige, da det kan være svært at gennem-
skue, hvad der er på spil mellem eleverne (Søndergaard 2011:46).  
 
I dette kapitel vil jeg efter en overordnet analyse af klassens hierarkiske struk-
turer se på to elevers måder at være elever på. Jeg vil se på, hvordan de navi-
gerer i in- og eksklusionsprocesser, og hvilken betydning det får.  
Disse to elever er Jeppe, som vi også mødte i metodeafsnittet, og Marie, som 
vi mødte i kapitlet om kedsomhed. Jeppe bliver et eksempel på, hvordan en 
elev i en marginaliseret position kan blive forhindret i at forbinde sig til fagli-
ge aktiviteter i klassen.  
Marie skal vi møde et år efter, vi forlod hende i 7. klasse. Gennem et nyt in-
terview skal vi se på, hvordan hendes position er blevet forskudt, og hvordan 
andre og nye kræfter har skabt ny betydning for hende. Således er analysen af 
Marie en analyse på tværs af tid. Forventningen til disse analyser er, at de vil 
kunne lukke op for, hvordan sociale processer filtrer sig ind i, og er betyd-
ningsfulde for, de faglige processer. Det forventes også, at analyserne kan 
lukke op for nye refleksioner. F.eks. i forhold til spørgsmål om at det kun er 
den ’bedste halvdel’ af eleverne, der bør kunne tage en videregående uddan-
nelse, som f.eks. Niels Egelund pointerer, og som jeg også problematiserede i 
indledningen. For hvordan kan man vide, hvem det er den bedste halvdel, 
hvis det sociale stiller sig i vejen for muligheden for at forbinde sig til faglige 
aktiviteter? Hvordan kan man med den viden om elevernes måder at oriente-
re sig i de faglige processer på, gennem det sociale, overhovedet vurdere, 
hvem der er bedst egnet, når man som voksen ofte er mere eller mindre for-
ment adgang til elevernes egenverdener?  
Jeg vil i denne analyse tage udgangspunkt i nogle af de observatio-
ner/iagttagelser, jeg har gjort i klassen, samt interview-citater fra både de to 
udvalgte elever og deres klassekammerater.  
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Således befinder dette analysekapitel sig tæt på elev-niveau i et tilstræbt elev-
perspektiv. I første del på tværs af interview med flere elever, i anden del på 
langs af enkeltelever og i Maries tilfælde på tværs af tid.  
 
På bagrund af undersøgelsesspørgsmålene: 
 

• Hvordan viser og materialiseres ’temaet’/fænomenet sig væsentligt i 
empirien? 

• Hvilke betydning har det for forbindelse til faglige og sociale proces-
ser og praksisser? 

• Hvilke betydning har det for subjektet? 
• Hvilke intra-agerende kræfter synes at træde frem i forbindelse med 

fænomenet? 
 
 - vil jeg i det følgende tage udgangspunkt i nedenstående arbejdsspørgsmål.  
 

• Hvilke materielt-diskursive praksisser synes at være med til at betyd-
ningssætte produktion af værdighed hhv. uværdighed i forbindelse 
med in- og eksklusioner? 

• Hvilke kræfter er på spil i produktionen af popularitetsmarkører i 
7.x? 

• Hvilke betydninger synes social eksklusionsangst at få for eleverne?  

På bagrund af de overordnede spørgsmål vil jeg stille to arbejdsspørgsmål, 
der skal anvendes direkte til analyse af empirien i de to cases, og de vil, som i 
forrige analyse, blive besvaret i forlængelse af hinanden: 
 

• Hvordan materialiseres og forhandles passendehed for de to elever, 
og hvilke kræfter og sociale kategorier bringes i spil? 

• Hvordan viser elevpositionering sig væsentlig for elevernes mulighe-
der for at forbinde sig til faglige aktiviteter? 

At være eller ikke at være populær 
Hvilke materielt-diskursive praksisser synes at være med til at betydningssætte 
(u)værdighedsproduktionen i forbindelse med in- og eksklusioner? 
 
Som vi har set tidligere, er det i Jeppe og Maries klasse ikke populært at være 
god til fagene. Når man ser de sociogrammer igennem, som eleverne har la-
vet, viser der sig et net af komplicerede gensidige forbindelser. Sociogram-
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merne er ikke ens, men dog er der nogle betingelser for, at elever havner, 
hvor de havner, der går igen. Det er disse, jeg vil se på i det følgende. Popula-
ritet ses i denne sammenhæng som et særligt fænomen, som det prestigegi-
vende der forhandles om. At være populær er en privilegeret position, hvorfra 
man kan tillade sig meget. Man har en særlig magtfuld mulighed for at betyd-
ningssætte fænomener, og herigennem være med til at afgøre, hvad og hvem 
der skal dømmes hhv. inde og ude. Dog er positionen som populær, ligesom 
alle andre positioner, til konstant forhandling. Som andre agentiale skæringer 
forskyder og forskubber positionen ’populær’ sig og kræver konstant reetab-
lering og vedligeholdelse. Sagt på en anden måde bliver disse positioneringer 
forhandlet igennem værdighedsproducerende handlinger, hvor noget og nog-
le har mere prestige end andet/andre, og hvor andet/andre udelukkes. I pro-
cesser med popularitets-positionering får nogle subjekter gennem deres privi-
legerede position mere legitimitet end andre. I de processer, der indgår i for-
handlingen om positioner, bringes en række sociale kategorier i spil. 
Kategorier der understreger de agentiale skæringer, der konstitueres som 
egenskaber ved ’hende’ eller ’ham’. F.eks. Marie er en der”spiller dum”, Mikkel 
”er en nørd”, og Jeppe ”er skide irriterende”.  
Så lad os forsøge at se, hvordan denne proces tager form i 7.x 
Som vi også så i analysen om kedsomhed er de elever, der i 7.x bliver udpeget 
som de populære i sociogrammerne, primært dem der ikke forbinder sig ak-
tivt og målrettet til de faglige processer. Således ligger der en del værdigheds-
produktion i at vise modstand mod de faglige aktiviteter og lærerkrav. Især i 
de timer hvor lærerne synes at fortætte linjer, og hvor de forsøger at øve di-
sciplinerende kontrol over elevernes kroppe og aktiviteter, synes dette at kal-
de på ekstra modstand. Kasper, Poul, Gorm og Janus er nogle af dem, der 
ofte går igen i den inderste ring i hierarkicirklen, især i drengenes sociogram-
mer. Der synes at tegne sig en kønsopdeling af popularitet, og sociogram-
merne er ret kønsopdelte. Piger sætter ofte drenge i midten af cirklen, mens 
drengene stort set aldrig placerer piger i midten. Dog overvejer Frede det, 
idet han siger: ”På en måde, er hvad kan man sige, Sarah og Marie er meget sammen, 
det er nærmest kun de to der er sammen. Men på en måde nærmest også populære. Jeg ved 
ikke rigtig. Der er ikke nogen, der ikke kan li at snakke med dem eller noget”.  
Lærke siger: ”Altså jeg tror, de fleste af drengene i vores klasse er sådan ok populære 
[…] så af pigerne er det vist Marie, Sarah og Signe, der sådan er populære”. Og videre 
siger hun om en helt ny pige, Gina: ”Hun er på vej op”. ”Hvordan det?” spørger 
jeg.  
”Fordi, fordi det er jo hende, de populære er sammen med også”.  
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Et særligt fænomen, der kan vække en ekstra undren, er, at de drenge, der of-
te bliver sat i midten af sociogrammet sjældent selv synes, at popularitet er 
noget, de lægger mærke til eller noget, der er påfaldende i klassen. Gorm siger 
f.eks.: ”Jeg tænker bare ikke at der er nogle, der er meget populærere”. Kasper svarer: 
”Ah jeg ved det ikke…”, på spørgsmålet om hvem der er populære ”…det er 
svært det her […]. Der er der rigtig meget mange af drengene […] Men hvis jeg i hvert fald 
skriver mine venner herinde, og så kommer resten herude, tror jeg nok, det bliver”, hvor-
efter han placerer sig selv i midten til sidst. Måske skyldes dette, at magten er 
så let at anvende fra midten af ringen. Så let at den bliver indlysende og usyn-
lig for den, der handler herfra. I 7.x ser det også ud til, at en del af de popula-
ritetsmarkører, der arbejder sig ind i klassen kommer fra dominerende ma-
skulinitetskoder. Dette vil jeg vende tilbage til under næste overskrift.  
Erika, Mikkel og Jeppe bliver af næsten alle de andre placeret i eller udenfor 
den yderste ring eller på kanten af den. Men Erika selv siger: ”Jeg vil sige, at vi 
er neutrale alle sammen […] vi er alle sammen lige”, og hun skriver kun fire piger i 
en enkelt ring, hun tegner, og undlader at tegne de to andre ringe, hvorefter 
hun stopper med at skrive nogen navne. De navne, hun har skrevet, er Sarah 
ved siden af Marie, Lærke ved siden af Jill og så sig selv i midten med en sti-
plet linje op til Lærke og Jill. Dem vil hun rigtigt gerne være veninder med, 
men de to er kun veninder med hinanden og er ikke interesseret i at have 
Erika med i deres venskab.  
Flere piger er i tvivl om Jeppes position i drengegruppen, men de placerer 
ham som oftest udenfor.  
Jeppe selv svarer på mit spørgsmål, om hvorvidt der er nogle, der er populæ-
re: ”Ja, det er der da – ikke sådan at der er de populære og de ikke-populære. Det er ikke 
så markant, men der er da nogle, der er mere populære end andre”, hvorefter han siger: 
”Der er alle dem, der er gode til sport selvfølgelig”. Jeppe selv dyrker ikke sport.  
Mikkel siger: ”Jeg sidder nok selv herude”, mens han skriver sit navn yderst i den 
midterste ring. ”[…] De fleste sidder her ude, de fleste sidder der ude” siger han om 
midterringen, som han har placeret sig selv i, men han siger om Kasper: ”Og 
så Kasper, han sidder også her inde, jeg ved ikke helt hvorfor”. Mikkel skriver Kasper i 
midten af den inderste cirkel. ”Tror også Poul sidder her inde,” siger han og sætter 
Poul ind til Kasper: ”Der er også mange der følger efter ham, der er mange der følger 
efter Kasper og Poul”, forklarer han mig.  
”Marie og Sarah siger du, de er i midten?”, spørger jeg Jill, der har skrevet de to 
piger i midten. ”Altså jeg synes, de styrer meget klassen. Jeg kan egentlig godt li Marie” 
forklarer Jill. ”Nogen gange. Jeg kan bare ikke særlig godt li hende, når hun er sammen 
med Sarah, fordi Sarah gør hende på en eller anden måde anderledes”. 
”Hvordan det?” spørger jeg. 
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”Det ved jeg ikke rigtig, Sarah, altså jeg kan ikke særlig godt li Sar – øh, jeg synes, hun 
er meget dominerende og sådan”, forklarer Jill.  
Så den måde, som Marie er sammen med Sarah på i klassen, er med til at po-
sitionere hende på helt særlige måder i de andre elevers blikke.  
Videre siger Jill: ”Altså nu især Signe, hun er også her inde, men Signe er også ... er det 
bare for pigerne eller…?” Jill bliver i tvivl, om hun også skal skrive drenge i so-
ciogrammet eller kun pigerne, så jeg svarer: ”Nej, det er for alle”. 
”Altså drengene, de går ikke, der er det meget blandet, hvem der går sammen”, siger Jill 
lidt usikkert. ”Alle drengene går det meget godt med, synes jeg, ... ... jeg vil faktisk placere 
alle drengene herinde”, siger Jill og peger i den inderste ring.  
“Undtagen øh Mikkel måske“, siger hun eftertænksomt […]”Mikkel og Jeppe, dem 
vil jeg nok sætte herude”. Jill skriver Jeppe i den yderste ring og laver en stiplet pil 
ud fra hans navn og ud på den anden side af stregen. 
Marie mener selv, at hun er populær, hvilket hun begrunder med, at hun taler 
med alle de populære drenge. Hun oplever, at dette giver hende prestige og 
anerkendelse. ”Hun kunne aldrig finde på at sådan gå og slå hinanden, ligesom mig og 
Sarah”, siger hun om Signe, der ryger smøger og går med dem fra de ældre 
klasser. ”Og det synes drengene jo er sjovt”. Men Marie placerer alligevel Signe i 
den midterste ring, lige ved siden af sig selv. Så drengene og drengenes måder 
og udpegninger af, hvad der er smart, synes at trække i Marie. Og som Marie 
også siger om de populære drenge, som hun ser sig selv iblandt: ”Alle dem her-
inde larmer”, mens hun peger på de drenge, hende selv og Sarah, der befinder 
sig i midten af cirklen. Således ser det ud, som om Marie forsøger at trække 
på nogle af de samme maskulinitetskoder, som drengene anvender i deres po-
sitioneringsarbejde og som tilsyneladende fylder meget i 7.x.  

Hvilke kræfter er på spil som popularitetsmarkører i 7.x? 
I 7.x er der flere kræfter, der er med til at afgøre, hvor (u)værdig og 
(u)populær man kan være. Thomas Ziehe skriver: 
 
Det hverdagsliv der omgiver unge i dag, er næsten til ukendelighed smeltet sammen med po-
pulærkulturen (Ziehe 2007:101). 
 
Et sted hvor jeg især synes at kunne få øje på dette i 7.x, er i deres valg af mu-
sik, tøj, og sportsaktiviteter. Som Ziehe også peger på, er der nemlig ikke læn-
gere prestige i at kunne citere Goethe (Ziehe 2007:102), hvad han pointerer, 
at ’der var engang’. Det er andre kræfter, der har fat i de prestigedannende 
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markeringer blandt de unge i dag. Og det giver nye muligheder for at skabe 
sig selv som en af de seje, en af de populære.  
Noget af det der synes væsentligt for popularitet i 7.x henter kraft i en del 
kønnede og især maskulinitets-praksisser og koder, praksisser og koder der 
synes at arbejde sig ind i de prestigegivende markører i 7.x37  
Dette er, som Ziehe peger på, i høj grad kræfter, der også kan genkendes fra 
andre steder uden for klasserummet. Kampe om magt og prestige findes i 
mange af de maskulint, farvede kræfter, der virker både i og udenfor 7.x. At 
spille voldelige computerspil og se uhyggelige film er prestigegivende og med 
til at gøre seje drenge og piger sejere, når de spiller og tør se med (Sønder-
gaard 2009b). At være en dreng, der kan slås, giver prestige. At være larmen-
de, være sej og rå synes at være cool. I stort set hvert frikvarter sætter elever-
ne musik eller andre klip på smart-boardet i klassen. Men det er ikke alle ele-
ver, der kan vælge musik og klip. Mikkel kan ikke vælge musik, jeg har aldrig 
set ham prøve. Da jeg spørger ham, hvorfor han ikke vælger musik siger han 
til mig, at han ikke gider. Jeppe prøver sommetider, men han bliver skubbet 
brutalt væk fra computeren, og hans musikvalg annulleres med det samme, 
hvis han har nået at vælge noget. De videoer der bliver valgt af de andre er 
ofte musikvideoer med stærke heterosexuelle og/eller lesbiske undertone.38 
Store svulmende og hårdtpumpede mænd på motorcykler eller i store biler, 
enten i genren heavy metal eller gangsterrap. I musikvideoer med kvindelige 
repræsentanter er der næsten altid mere eller mindre afklædte kvinder, der en-
ten kommanderer rundt med mænd, kysser andre piger eller er meget forel-
skede i mænd. Disse videoer vælges som sagt oftest af den samme gruppe 
elever. Alle elever er nødt til at kigge og høre med, hvad enten de vil det eller 
ej, men ikke alle må vælge. Disse videoer synes at repræsentere en kraft ind i 
klasseværelset, der både fylder med lyd og billeder og skaber helt særlige 
stemninger. Her bliver det synligt, hvor eleverne bl.a. henter deres inspiration 
til popularitetsmarkører gennem sprog, måder at klæde sig, måder at bevæge 
sig, måder at gøre sig seksuelt attraktive på, seje osv. 
Således synes slåskampe, høje råb, slang, gangstersprog, sammenmed en mo-
derat negativ attitude over for faglighed og autoriteter som lærere, at være sejt 

                                                      
37 Der kan være stor variation i måden hvorpå værdighedsproduktioner etableres og 
forhandles (Søndergaard 2009a:30) i forskellige klasser. I de to klasser jeg har fulgt, er 
der stor variation i værdighedsproduktionen, og i den ene klasse var faglighed dømt 
mere ude end i den anden, som præstigegivende markører.  
38 Musikvideroer med kunstnere som Nate Dogg Gangsta, Snoop Dog og Twopack 
kan ses som maskuline markeringer og blandt de feminine indslag er bl.a. pop-
rocknumre med Jessie J og Rihanna.  
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i 7.x. Disse praksisser bliver en forlængelse af nogle af de kræfter, der kom-
mer fra ungdomskulturelle tilbud, når de trænger ind i klasseværelset. Kræfter 
fra netop musikvideoer, reality tv, men egentligt også mere ’virkeligt’ tv som 
f.eks. krig og naturkatastrofer blander sig sammen med andre kræfter fra 
f.eks. sportsverdenen, hvor især fodbold synes at have en særlig kraft.  
F.eks. er fodbold en maskulinitetsmarkør, der virker særligt prestigegivende i 
7.x, som også Jeppe påpeger. Idet han fortæller, at de seje dyrker sport og 
mest fodbold.  
Gennem aktive maskuline materielt-diskursive praksisser bliver fænomenet 
fodbold arbejdet ind i koderne i klassen som popularitetsmarkører. De, der er 
gode til og har lyst til fodbold, har lettere adgang til at blive blandt de mest 
populære, især når de også trækker andre kræfter ind som afvisning af faglig-
hed osv. 
At spille fodbold, og at være god til det, er med til at understrege udgangs-
punktet for gunstige forhandlinger om popularitet – især for drengene. De 
elever der er ’inde med fodbold’, er sammen om dette i frikvarterne, de taler 
om det og skriver gerne opgaver om det. Og fodbold er en væsentlig markør 
for popularitet, som også Jeppe har bemærket. Jette Kofoed har også skrevet 
om, hvordan fodbold bliver en særlig markør for maskulinitet og popularitet, 
når fodbold udøves, på den ’rigtige’ måde, i sammenhæng med elevernes po-
sitioneringsstrategier. Hun skriver bl.a. om maskulinitet:  
 
”Hegemonisk maskulinitet drejer sig om at adskille sig fra pigerne, og at være hård, at væ-
re cool, ikke at være for engageret i skolearbejde, at se godt ud og at fodbold spiller er en 
helt central rolle i drengenes konstruktioner af maskulinitet” (Kofoed 2004:169). 
 
Marie og Sarah, der plejer at efterstræbe popularitet strategisk og målrettet, 
tager disse maskulinitetsmarkører op. Gennem deres fodboldspil med dren-
gene i frikvarterene, samt deres valg af musik på smart-boardet, deres afvis-
ninger af det faglige som cool, synes de at trække på positioneringsstrategier 
der trækker i samme retning som dem, Kofoed også gør os opmærksom på. 
Og tilsyneladende lykkedes det for de to piger. Marie og Sarah er nemlig nog-
le af dem, der er privilegerede og må vælge musiknumre uden at blive slået 
tilbage. De to piger taler med de populære drenge, og de slås. Marie går for 
det meste i store hættetrøjer, jeans, og Adidas-sko. Marie blander dog sin lidt 
’drengede’ tøjstil med tydelige sexuelle femininitetsmarkører som bla. hendes 
taljelange mørke hår, helt stramme moderigtige bukser, og t-shirts, der frem-
hæver hendes spirende feminine former. Sarah har skabt en anden hybrid. 
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Hun har kort lyst hår, lange kjoler eller nederdel, gangsterkastet, sort læder-
jakke med nitter og store støvler. 
 
En anden popularitetsmarkør handler om, hvem man er sammen med i klas-
sen, hvor mange man er sammen med, og om der er nogle, der følger en og 
gør som en. Kasper, der er god til fodbold, men som ikke kan lide skolen, og 
som taler gangsterprog, er ofte placeret i midten af hierarkicirklen. At have 
mange venner er noget af det, der bliver trukket frem som noget, der kan gø-
re en populær, men som Marie peger på, er det ikke lige meget, hvem man er 
sammen med. Det ville, som hun siger, ikke gå, hvis hun var venner med 
Mikkel. Det gælder om at være venner med de rigtige. Jeppe og Mikkel er 
nogle af dem, der kan trække en i den gale retning og ud af hierarkiet. Det går 
bare ikke. Kasper er en, der kan hjælpe med at trække en ind mod midten i 
hierarkiet. Og som vi så lige før, er Gina, den nye pige i klassen, ’på vej op’, 
da hun hænger ud med de rigtige, som i dette tilfælde er Marie og Sarah. Så 
det gælder om at passe på, hvem man er sammen med og hvordan i de posi-
tioneringskampe, der foregår.  
At være nørd og en af dem, der ikke gør passende modstand mod faglige op-
gaver og lærere, er ikke noget, der gør en populær. Det er som tidligere be-
skrevet i kapitlet om kedsomhed, noget af det der stiller sig i vejen for, at man 
kan få lov at være med i inderkredsen i det sociale fælleskab. Nørderne hav-
ner i hierarki-cirklens alleryderste ring (se evt. uddybning af den sociale kate-
gori ’nørden’ i kedsomhedskapitlet i analysen af Mikkel). Således er det i den-
ne 7. klasse ikke noget, der trækker en ind mod midten, hvis man forbinder 
sig for passioneret til de faglige aktiviteter, tværtimod er det med til at skubbe 
en ud af cirklen og lige i armene på de andre nørder, der allerede befinder sig 
derude.  
 
Sociale medier som Facebook og Twitter bliver sociale arenaer, hvor eleverne 
orienterer sig om andre. Det er i høj grad steder, hvor eleverne iscenesætter 
sig selv (Kofoed 2013:161, Christoffersen & Petersen 2011:49) gennem bille-
der af sig selv og andre, tekst og links fra forskellige internetsider. Her kan, 
der skabes masse af værdighed gennem ’likes’, rosende tilkendegivelser og 
smukke billeder. Der kan lige så vel skabes uværdighed gennem bagtalelse, 
udelukkelse, fakeprofiler og direkte ubehagelige bemærkninger (ibid.). Rygter 
kan spredes, løgne etableres eller den nye kæreste vises frem. Disse medier er 
således med til at understrege, forstærke og skabe positioner som et parallel-
spor til den tid, eleverne reelt er sammen i klassen, hvilket betyder at det soci-
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ale og virtuelle liv griber ind i hinanden og skaber muligheder og betingelser 
for, hvem og hvad man kan blive.  

Hvilken betydning synes social eksklusionsangst at få for 
eleverne?  
Søndergaards begreb om social eksklusionsangst, som hun har anvendt i sine 
analyser af mobning, vil blive bragt i spil her. Dog vil jeg ikke forholde mig 
ret meget til mobning, da mobning som fænomen ikke er pointen med denne 
analyse. Jeg finder dog begrebet oplagt til udfoldelse i denne analyse, da det 
lægger sig fint ind til min subjektforståelse, der finder retning for liv gennem 
affektive intensiteter og længsler. Social eksklusionsangst skal i denne sam-
menhæng forstås som subjektets angst for social udstødelse i forhold til eksi-
stentiel afhængighed af social indlejring (Søndergaard 2009:29). Mennesker 
har brug for og længsel efter (Christoffersen & Petersen 2011:13) at høre til i 
fælleskaber, og eksklusionsangsten opstår, når denne sociale indlejring trues 
(Søndergaard 2009:29). På den måde bliver social eksklusionsangst til ’noget’, 
der findes mellem mennesker i en bestemt sammenhæng.  
I relation til skoleklasser og sociale eksklusionsangst skriver Søndergaard om 
dynamikkernes karakter:  
 
”Dette ’noget’ der indtager ’vores klasse’ og får os til at agere, ja nogen gange panikagtigt og 
destruktivt over for hinanden. Vi kan ikke gennemskue, hvad dette ’noget’ er, men vi rea-
gerer på det. Og vi kommer til at gøre ting, der i sidste ende rammer os selv, fordi det går 
ud over fællesskaber, vi ikke bare er en del af, men også socialt afhængige af” (Sønder-
gaard 2009a:22).  
 
Hertil vil jeg tilføje at, udover at gå ud over fællesskaberne, truer dette ’noget’ 
tillige fagligheden. 
I 7.x ligger angsten og ulmer, som også Søndergaard beskriver det i forhold til 
den empiri, der ligger til grund for hendes analyser af socialt liv i artiklen: 
”Mobning og social eksklusionsangst” (Søndergaard 2009a:32). Især for dem der 
ikke synes at bevæge sig inden for klassens sociale hierarkiers centrum, synes 
angsten at være aktivt tilstede i hverdagen, men den er potentielt til stede hos 
dem alle. Angsten kalder på lindring (ibid.), og lindringen etableres ofte ved, 
at eleverne forsøger at trække sig selv væk fra yderkanten ved at enten at del-
tage aktivt eller forholde sig passivt i foragtproduktionen af de, der er udsat. 
Endnu en strategi er at vende sig helt væk fra fælleskabet.  
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I 7.x holdes der øje med og passes på, selvom de fleste siger, at de går i en 
god klasse. Men alle kan se, hvordan f.eks. Jeppe er ramt af de aktive værdig-
hedsberøvende og foragtproducerende praksisser gennem hån og latter. På 
samme måde som Mikkel næsten bliver usynlig i klassen, samt hvordan Erika 
tales frem som en, der ikke kan finde ud af at indgå i sociale relationer. Igen-
nem italesættelse af en diagnose bliver dette forklaringen om Erika, i relation 
til hendes marginaliserede position. På trods af særlig Lærke og Jills afvisnin-
ger, som hun gerne vil være veninder med, søger Erika ofte denne kontakt og 
relation.  
Der er næppe nogen, der ønsker at dele disse forskellige typer af marginalise-
rede positioner med de mere eller mindre udstødte. Til gengæld vil flere gerne 
være tæt på Gorm, Kasper og Poul. Deres positioner lover prestige og tryg-
hed, da man ved at være tæt på drenge som dem, selv kan opnå en mere gun-
stig position.  
Samtidig er også Kasper, Marie og Poul nødt til at opretholde deres positio-
ner. Det er et aktivt og konstant vedligeholdesarbejde, der skal plejes både i 
timer og frikvarterer og derhjemme på Facebook.  
Gorms balance mellem en faglig interesse og popularitetspositionen forhand-
les meget nøje. Gorm laver lektier, Gorm rækker fingeren op i timerne, og 
han forsøger at deltage aktivt i de faglige opgaver, men samtidig er det ham 
lærerne ofte skælder ud på. For samtidig med at han forbinder sig til de fagli-
ge aktiviteter, sørger han for at skabe balance gennem et socialt modspil: ”Jeg 
er for rebelagtig”, og ”Lærerne kan ikke li mig”. ”Jeg er ikke så uklog”, som han si-
ger. Denne balance forsøger han at mestre, men han tipper til rebelsiden, da 
lærerne har svært ved at få øje på de faglige bestræbeler på trods af hans akti-
ve deltagelse i opgaver og timer. Tilsyneladende er det svært for lærerne at se 
positioneringskampene mellem eleverne, og hvordan den sociale eksklusions-
angst har fat. Hvis Gorm ikke skabte denne balance ville han hurtigt kunne 
havne i kategorien nørd sammen med Mikkel. Men det lykkes for Gorm at 
forblive populær. Høje protestråb til faglige opgaver, rastløse vandringer 
rundt i klassen i timerne, suk og negative spørgsmål til lærerne om deres di-
sponering af opgaver osv. virker på en måde, der trækker ham ind i midten af 
den sociale hierarkicirkel. Men den sociale eksklusionsangst affekter Gorm 
gennem et net af modsatrettede følelser, der griber ham og får ham til at rea-
gere tilbage. Ofte gennem larm og ballede. De populærere elever kan på den 
baggrund nikke anerkendende til ham, lærerne kan, som Janni udtrykker det, 
kun opgivende sige: ”Jeg oplever at vi kæmper om magten”.  
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Herfra skal vi bevæge os over i de to elevanalyser. Her skal vi se på, hvad so-
cial eksklusionsangst, de relevante popularitetsmarkører samt de materielt-
diskursive praksisser, der effektueres i 7.x, får af betydning for de to elevers 
muligheder for at deltage i de faglige aktiviteter.  
Vi starter hos Jeppe. Jeppes muligheder for at deltage i faglige aktiviteter sy-
nes at blive besværliggjort af hans position, som positioneret udenfor. 
Derefter skal vi se på, hvordan det for Marie på mange måder er omvendt. 
Hun har helt andre forudsætninger for at gå i klassen og et helt andet skoleliv. 
Selvom de begge går i 7.x, ser deres skoleliv meget forskellige ud, og deres 
muligheder og bevæggrunde for at forbinde sig til de faglige processer er også 
meget forskellige.  
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Jeppe og de stegte rødbeder 
Jeppe, Søren og Kasper sidder ved et bord i det bageste hjørne af klasseværel-
set. Alle grupperne skal lave en poster med gruppenavn samt gruppens regler, 
som skal op at hænge på væggen i klassen.  
Kasper sidder inderst mod væggen, Søren ved siden af Kasper, Jeppe på den 
anden side, han har ryggen mod klassen og kigger ind i bagvæggen. Jeg sidder 
på siden af bordet.  
”Hvad skal gruppen hedde?” er det første spørgsmål. Søren synes, de skal hedde 
’Crime riders’, og Kasper foreslår ’Kagebutikken’. Jeppe foreslår ’De glade 
fisk’, men det bliver hurtigt nedstemt af de to andre, som tamt. De kan ikke 
blive enige, så Kasper og Søren aftaler, at de venter lidt med dette spørgsmål.  
Næste spørgsmål er, hvilke regler de vil have i deres gruppe. Søren skriver og 
tegner stregerne med en sort sprit-tusch. Første regel – ”Hvis man er syg, skal 
man ringe til en fra sin gruppe”. Det er Kaspers forslag. ”Hvis man er syg, skal man 
tage kage med til sin gruppe, når man er blevet rask”, siger Kasper også. Han taler 
med en helt særlig accent, som lyder rå og gangsteragtig, og han siger utroligt 
meget fuck.39 
Jeppe foreslår: ”Man skal hjælpe hinanden”. Ingen af de to andre drenge reage-
rer. Jeppe rejser sig op, han står uroligt. ”Skriv – man skal hjælpe hinanden”, si-
ger han. ”Det er sgu’ da en fuck lorte regel”, siger Kasper. Søren skriver ikke no-
get. ”Skriv det nu!” siger Jeppe. ”Skriv selv!”, siger Søren og rækker tuschen hen 
mod Jeppe, men Jeppe tager den ikke. Han tager hænderne om på ryggen og 
træder baglæns. Susanne kommer over til gruppen. ”Skriv det nu”, siger Jeppe 
igen. Susanne siger: ”Det er da en god regel”. Søren skriver: ”Hjælpe hinanden”. De 
to andre kommer med nye bud på, hvornår man skal have kage med. Kage 
med hvis man har været syg, om fredagen - om mandagen. Kasper og Søren 
bliver enige om, at det er for uoverskueligt. Jeppe foreslår, at man skal give 
slik, hvis man kommer for sent. ”Tænk hvor meget slik, I skulle ha af mig”, siger 
han, men de to andre svarer ikke. Der bliver ikke skrevet noget ned om kage 
eller slik, men der bliver skrevet at man ”skal lave noget” 
Næste regel er: ”Folk skal lave noget”, hvilket er Sørens forslag. Der er meget 
anden snak ind imellem, mellem Søren og Kasper, som ikke handler om op-
gaven, og der er mange andre, der skal holdes øje med rundt omkring – især 
Kasper har blikket rettet ud mod resten af klassen. Flere gange forlader sin 
plads for at tale med nogle af de andre drenge for så at vende tilbage igen lidt 

                                                      
39 Gangsteragtigt er en beskrivelse de andre elever anvender om Kasper. Den 
henviser til hans sprog og hans attitude og er tilsyneladende en helt særlig social 
kategori.  
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efter. Alt dette fanger jeg ikke i detaljen, men Kasper kommer og går mange 
gange og det forstyrrer tilsyneladende de to andre. Især Jeppe virker meget 
urolig. Han står og tripper, trommer lidt på bordet med fingrene. Det er, som 
om han bliver rastløs over ikke at kunne komme igennem, men de to andre 
lytter ikke til ham, når han siger noget. ”Hvorfor står du op? Sæt dig ned”, siger 
Søren til Jeppe og slår ham i sædet med et hårdt pres på hans skulder. Jeppe 
sætter sig ned under presset, og han bliver siddende en tid. ”Vi skal også skrive 
vores mål for fagene”, siger Jeppe, han kører med sin finger henover papiret, der 
hvor han synes, der skal tegnes en linje. Han har rejst sig igen, Søren står også 
op. Kasper er der ikke, han er et andet sted i klassen. Jeppe lægger en lineal 
op på tværs af papiret. ”Der”, siger han, mens han peger. ”Nej, det skal ikke 
fylde så meget”, siger Søren hårdt til Jeppe. Der bliver talt i en meget hård tone 
til Jeppe af de to andre drenge – Jeppe forsøger at tage samme tone op, men 
det virker ikke helt på samme måde, når han siger fuck i den der gangsterac-
cent. Søren skifter hele tiden tonefald, alt efter om han taler til Kasper eller til 
Jeppe. Kasper taler hele tiden i et hårdt tonefald, men er kun direkte grov 
over for Jeppe.  
Søren rykker linealen længere ned på papiret. ”Der”, siger han. ”Nej”, siger 
Jeppe insisterende (han skifter også tonefald, mere bydende). ”Tegn selv”, siger 
Søren. Jeppe træder igen et skridt tilbage, det vil han ikke. Men han trækker 
linealen længere op på posteren. Søren lægger linealen ned igen, der hvor han 
vil have den og tegner. ”Se der er masser af plads”, siger han.  
De skal nu skrive ’Mål for Dansk’ over linjen. Det ser ud, som om Jeppe ger-
ne vil have, det går lidt hurtigere, han virker utålmodig. Kasper har igen sat 
sig på sin plads efter en tur rundt i klassen. På et stykke papir skriver han for-
slag til navne på gruppen. Jeppe er urolig, står op. Sætter sig, trommer med 
linealen. Søren siger, at Jeppe kan starte med at skrive sine personlige mål, de 
skal stå i et af planchens tre opdelte felter, som Søren har tegnet op. Jeppe 
griber tuschen. ”Jeg vil blive bedre til at stave”, skriver Jeppe.  
Susanne siger, at nu er der kun fem minutter tilbage af timen. Drengene har 
stadig ikke fundet et navn, og der er gået næsten halvanden time.  
”Jeg går ud for at spørge nogle af de andre om, hvad de andre synes”, siger Kasper, idet 
han rejser sig og forlader bordet. Jeppe virker meget utålmodig, Søren skriver 
også sine mål i sit felt: ”Holde fokus”. 
Da Kasper kommer tilbage spørger han igen om, hvad de skal hedde. Et nyt 
forslag på hans liste er: Stegte rødbeder. Jeppe siger, at det er et godt navn, og 
at han stemmer for. Søren siger, at han hellere vil hedde Crime Riders, Ka-
sper afslutter med at sige, at han også foretrækker Stegte rødbeder, da Crime 
riders er ligesom at abe efter (jeg ved ikke, hvem der hedder det, eller noget 
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lignende og får ikke spurgt). Kasper siger, at diskussionen er slut. De hedder 
Stegte rødbeder. Søren skriver dette øverst på planchen.  
Herefter udfylder Kasper sine mål for fagene. Det er de to andre færdige 
med. Timen er slut og posteren færdig.  
 

 
 
Navnene er fjernet fra posteren men i nævnte rækkefølge er det Sørens, Ka-
spers og Jeppes kolonne.   
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Hvordan materialiseres og forhandles passendehed for Jeppe, og hvilke kræfter og sociale 
kategorier bringes i spil? 
I de sociogrammer, eleverne hver især har lavet over klassens hierarkiske 
landskab, er Jeppe på nær ganske få gange blevet placeret i cirklernes yder-
kreds. Han har selv placeret sit navn i feltets midterfelt, altså hos de elever 
der er midt i mellem. Så når man ser på sociogrammerne, bliver det tydeligt, 
at Jeppes position ikke er særlig attraktiv, og at han er dømt uværdig til fælle-
skabet (Søndergaard 2009a:29, 2011:48). De fleste af de sociale kategorier, der 
er til forhandling i positioneringen af Jeppe, er præget af negative betydnin-
ger. Disse kategorier skæres til på en måde, hvorpå de er med til at fastholde 
og materialisere Jeppe i en marginaliseret position. Lad os se lidt på nogle af 
disse kategorier, og på hvordan de bringes i spil i forhold til Jeppe.  
Flere elever taler om, at de synes at Jeppe er ’irriterende’, bl.a. siger Erika om 
Jeppe: ”Han er bare SÅ irriterende hele tiden, […] SÅ irriterende […] Han tror, han 
er så sej hele tiden, f.eks. Søren lavede et eller andet der fik os andre til at grine – så gør 
han nøjagtigt det samme bagefter. Og det er så bare at efterabe Søren – helt ærligt – hvis én 
gør noget der er sjovt – så gør han nøjagtigt det samme, bare fordi han gerne vil have op-
mærksomhed, men det hjælper ham så ikke, så synes folk bare han er mere irriterende”. 
Jeg spørger: ”Så det ville ikke gå med ham i en gruppe?” 
”Nej, det ville det ikke”, siger Erika med bestemt stemme.  
At Jeppe er ’irriterende’, kommer til at handle om, at de andre ’ser irriterende’ 
som en stabil egenskab ved Jeppe, der materialiseres gennem hans handlinger, 
hans latter, hans gentagelser og hans tilstedeværelse. Jeppes position bekræf-
tes og vedligeholdes gennem affektive reaktioner på hans handlinger, der tol-
kes som irriterende. Således bliver Jeppe i kraft af sin position til en ’særlig 
slags’, hvor den kollektive affektive respons bliver irritation over, at han gør, 
som han gør, siger som han siger osv. Når andre foretager lignende handlin-
ger, mødes de ikke på samme måde af irritation. Det er Jeppe, der er irrite-
rende, ikke de andre. På grund af netop de kategorier, der skæres til som 
agentiale skæringer, bliver ’irriterende’ tolket som en iboende disposition hos 
Jeppe, i måden irritationen intensiveres affektivt på i rummet. 
Ofte genkendes Jeppe også som ’underlig’ og ’mærkelig’. ”Nogle gange så kan 
han være underlig, fordi vi ikke kender ham helt. Alle er underlige på forskellige måder 
jo”. siger Anders. Signe siger at: ”Han er meget anderledes”. 
Søren synes ikke, der er noget galt med at være anderledes, men han siger om 
Jeppe: ”Han er anderledes på en anden måde, end vi er anderledes”.  
Gennem måden Jeppe handler i klasen igennem sin latter, måde at være faglig 
på, måde at gøre som de andre på osv. materialiseres de sociale kategorier 
som synlige og tydelige markører for det upassende og det kiksede, hvilket 
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gør ham genkendeligt som anderledes på en helt særlig måde. ”Alle er anderle-
des”, som Søren påpeger, men Jeppes måde at være anderledes på trækker 
ham i retning af negative definitioner af anderledes-hed. Det gør ham ander-
ledes på en anden måde end de andre (Myong og Søndergaard 2013:323). 
Anderledes kan både være godt og dårligt, og i Jeppes tilfælde er anderledes 
ikke af det gode. Jeppe er anderledes på en forkert måde eller ”meget anderle-
des”, som Marie siger, modsat ’lidt anderledes’ som man kan forstille sig blot 
gør andre mere interessante. Så Jeppe dømmes anderledes på en måde, der 
gør, at han bliver en irrelevant deltager (Søndergaard 2011:50). Således kan 
anderledes blive en sondring mellem etik og moral. I de moralske domme, 
synes der at ligge forkastelse og som sagt illegitimitet i upassende anderedes, 
mens der i en etisk forholden sig til anderledeshed ligger nysgerrighed efter at 
vide mere om det interessante anderledes. Det upassende dømmes, mens det 
passende vækker interesse.  
Der tales på den måde i de fleste interview fra et ’vi’, der ikke inkluderer Jep-
pe, når der tales om, hvem man kan identificere sig med, både i forhold til 
hvordan man kan være anderledes, men også i forhold til andet. Poul svarer 
meget direkte på mit spørgsmål: ”Men hvordan er jeres forhold [Til Jeppe DDC]? 
Har du et godt forhold til ham”, hvortil Poul svarer: ”Der er ikke noget forhold”. 
 
Jeppes forsøg på at lave sjov er noget, der tages op gang på gang i interviewe-
ne, som der hvor han skiller sig særligt ud, og der hvor ’anderledes’ bliver ty-
deligt og til noget negativt. ”De ting han siger og gør”, siger Marie og sukker, ”og 
så griner han konstant af sig selv, lige meget hvad han siger - også selvom der ikke er nogen 
andre der griner […]. Og det er det han ikke forstår og det er det han gør hele tiden ikk? 
Det bliver irriterende til sidst”.  
Marie er ikke den eneste, der taler om dette. Det med at grine på de forkerte 
tidspunkter, hænger også sammen med en fortælling om, at Jeppe ’aber efter’ 
de andre. ”Han har det med at abe efter på en måde, dem der er herinde”, fortæller 
Lærke, mens hun peger på indercirklen i det sociogram, hun har lavet. ”Hvis 
det er drengene begynder at slås, sådan der, to der begynder at slås, eller de er tre for sjov, så 
skal han også lige være med [… ]. Han virker lidt desperat”, siger hun. Gorm fortæl-
ler: ”Så grinte vi ad ham, men så bliver han ved med at gøre det 100 gange mere”.  
Så det ser ud til, at hvis Jeppe synes, at lykkes med at få de andre til at grine, 
aner han en åbning ind i de andres fællesskab, som han higer efter, og han 
forsøger igen. Men når han i sin stræben efter værdighed og den behagelige 
følelse, der følger med de andres medlatter, forsøger at gentage succesen, 
vender de andre ham ryggen med en skuldertrækning og en tanke om, at han 
er irriterende og virker desperat. Myong og Søndergaard beskriver netop, 
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hvordan enshed og forskellighed markeres gennem forskellige former for af-
standtagen til bestemte andre, gennem f.eks. særlige artefakter som ting og tøj 
(Myong og Søndergaard 2013:32). Latter kan på den måde også blive en så-
dan materiel-diskursiv praksis, der understreger og markerer anderledeshed, 
og den anvendes på mangfoldige måder i Jeppes klasse. Der er væsensforskel-
le på at blive grinet ad og blive grinet med. At blive grinet ad bliver en mar-
kør, der understreger forskellighed, mens det at grine med andre understreger 
ensheden.  
Så det er ikke kun Jeppe, der griner. ”Vi griner for det meste kun af Jeppe”, forkla-
rer Sarah. Men hvor latteren måske findes sjov for de andre, er den eksklude-
rende for Jeppe. Den er ikke venligt ment, når de griner af det, de kalder, at 
han mumler. Latter får således mange betydninger for Jeppe og hans klasse-
kammerater og bruges på mange forskellige måder. Både til at inkludere og 
skabe fælleshed igennem og til eksklusion og understregning af udelukkelse 
(Søndergaard 2011:55).  
 
Mikkel fortæller: ”Jeppe, ret tit så følger han med […] den, som ligesom er mere popu-
lær”.  
Der er også nogle af eleverne, der har set, at Jeppe er udenfor og synes, det er 
synd for ham. ” Jeg har, jeg har været ovre ved Jeppe her for nyligt, fordi… alle siger 
efter skole sådan: ”Årh, det er synd og bla bla bla”, men aldrig tager initiativ til at gå 
over til ham eller invitere noget. Så inviterede jeg over, så inviterede jeg mig over til ham”, 
fortæller Anders. ”Jeg har været, jeg har været ovre ved ham én gang, sådan kun mig, 
hvor jeg selv øhm inviterede mig over til ham, og så har der været øh, så har jeg været derov-
re to gange, hvor det, det har været sådan halvdelen af klassen nærmest, har været derovre 
uden det var fødselsdag eller sådan noget. […] Han er lidt speciel, og så tror jeg, der er ba-
re nogle, der er, hvad hedder det… han, jeg synes, han bliver drillet, men det er ret svært at 
gøre noget, at gøre noget imod det, når man ikke er herinde”. Anders peger ind i mid-
ten af hierarkicirklen. ”Fordi hvis, hvis man er herude og prøver at gøre noget mod det, 
så, jeg ved ikke, om man bliver skubbet derop, […], hvor man så bliver skubbet derud, og 
også ryger ud af fællesskabet”. Anders trækker fingeren fra cirklens midte og ud.  
”Okay, så det kan godt være lidt farligt at begynde at forsvare dem, som er derude?” 
spørger jeg.  
”Ja”, siger Anders og henviser, uden at vide det, til den lurende sociale eks-
klusionsangst, der arbejder inde i klassens relateringspraksisser. For selvom 
Anders synes, det er synd for Jeppe, mens han er i selskab med mig i inter-
viewsituationen, er han også med til at vedligeholde den foragtproduktion, 
der finder sted rundt om Jeppe. De og kræfterne fra den sociale eksklusions-
angst trænger ind i alle kroge, og Anders undslipper ikke, selvom han forsø-
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ger at tale sig ud af dem i selskab med mig. Anders siger: ”Jamen, der er tit, når 
han siger noget, […] han mumler tit, og […] der er mange, der synes, det er sjovt. Og nog-
le gange så kan man også grine af det, fordi nogle gange, så kan man slet ikke høre, hvad 
han siger”. Anders imiterer Jeppes mumlen, som der er flere af eleverne, der 
påpeger som irriterende: ”Når han øh siger noget til lærerne, så går han bare helt kold 
på det, og så…[…] Når han sådan, nu siger vi han siger en lang sætning, og så går det 
bare mere ud i bladr, bladr, bladr, blad”. Anders imiterer Jeppes mumlen, ”bare 
mumler mere og mere, og så kan man slet ikke høre, hvad han siger. Og så er der mange, 
der… så er der nogle, der nogle gange griner af det”. 
Anders har selv en position, der skal passes på. Han kan ikke være den, der 
redder Jeppe, selvom han godt kan se, at det ikke er i orden, det der sker. 
Han er for langt væk fra midten til at kunne trække nogen den anden vej, og 
han må selv passe på ikke at miste sin egen plads. Så han griner selv med, når 
Jeppe siger noget i timerne på de måder, de finder mumlende og foragtelige.  
Da Jeppe siger ja tak til Anders’ invitation og tager ham og et par drenge me-
re med hjem, mener Anders, at de har gjort, hvad de kunne, og at de har gjort 
ham en tjeneste. Men da Jeppe ikke virker taknemmelig nok, vil Anders ikke 
tage hjem til ham igen. Igen synes foragtproduktionen at tage fat. I Anders 
forsøg på at vise Jeppe værdighed, synes Jeppes reaktion ikke at være passen-
de. Problemet er, at Jeppe ganske sjældent findes passende, ligesom i situatio-
nen med tuschen i casen, hvilket jeg kommer tilbage til igen om lidt, og det 
synes at være en umulig opgave for Jeppe at handle på måder, der producerer 
værdighed omkring ham.  
 
Når jeg spørger eleverne, om der er mobning i deres klasse, siger de alle nej. 
Og dog er der flere, der kommer til at tænke på Jeppe i relation til mit 
spørgsmål. ”Er der mobning i jeres klasse?” spørger jeg Gorm. ”Nej”, svarer han 
hurtigt, ”og hvis der er, så er det på Jeppe”.  
Jeg spørger Lærke om det samme, og hun svarer: ”Nej, det er der ikke, Jeppe han 
bliver drillet engang imellem, men det er ikke sådan mobning, vel”. 
Mia fortæller, at Jeppe ikke bliver mobbet: ”Altså jeg ville nok mere sige, at mob-
ning er - jeg ved ikke helt, når man føler sig rigtig udenfor, fordi Jeppe er jo ikke, det er jo 
ikke sådan, hvis han kommer hen, så går de andre eller sådan noget - altså de taler jo sta-
dig med ham og laver sjov med ham. Så det er ikke sådan rigtig. De driller ham bare nogle 
gange”. Så på trods af Jeppes udenfor-position kan han ikke genkendes som 
rigtigt mobbeoffer. Der mangler ligesom noget. De andre synes, at de taler 
med ham, og at han selv er uden om det, når de griner af ham eller på andre 
måder uværdig-gør ham. De mener, at han selv lægger op til balladen, fordi 
han mumler, er kikset og griner på de forkerte tidspunkter osv. Men mob-
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ning, det er noget andet. Mobning kan bedst genkendes, hvis den der mobbes 
fremstår som et rigtigt offer (Søndergaard 2008:80, Christoffersen 2009, 
Christoffersen og Petersen 2011:38). Hvis han/hun græder, er alene, ikke kan 
gøre for det, er svag og ikke kan forsvare sig. Dette er ikke tilfældet med Jep-
pe, der ikke engang selv oplever eller beskriver, at han er udenfor. Selvom 
Jeppe ikke genkendes som mobbeoffer, har eksklusionen af ham konsekven-
ser.  
 
Jeppes position er farlig, også for de andre, da den kan smitte (Christoffersen 
2009b:96, Søndergaard 2008:18). Poul forklarer mig om dette, da vi taler om, 
hvad der skal til for, at nogen kan rykke længere ind mod midten af cirklen, 
hvis man er placeret udenfor. Jeg spørger Poul: ”Kan man tillade sig at gøre flere 
ting, derinde?” mens jeg peger ind i midten af hans hierarkicirkel.  
”Ja”, svarer Poul. ”Men herude skal man langsomt kravle, men man skal passe på hvad 
man gør”, fortsætter han.  
”Ok, Er der nogle der skal passe mere på end andre?” spørger jeg.  
”Ja”, svarer Poul igen.  
”Hvis man er havnet derude”, igen peger jeg uden for cirklen, ”så skal der også mere 
til, hvis Frede gjorde noget, og Jeppe gjorde det samme?” siger jeg og peger på de nav-
ne, der står langt fra hinanden.  
 ”Ja” […] ”Jeppe ville bare blive derude”, siger Poul. 
Poul forklarer videre: ”Så ville det bare tage længere tid for ham at komme længere 
ind”. 
”Nåååå”, siger jeg og tror, jeg forstår: ”Men hvad kan Jeppe gøre for at komme 
ind?” spørger jeg.  
”Det kan man ikke sørge for. Det er det, han bliver nødt til […]Det tror jeg ikke, man 
kan svare på. […] Det kommer an på, hvad de andre gør” fortæller Poul.  
Jeg bliver lidt forvirret og prøver at få uddybet, hvad han mener ved at spør-
ge: ”Hvis nu han begyndte at hænge ud sammen med Jonas f.eks., hvis de to begyndte at 
gå sammen”, siger jeg, ”ville han så komme ind?”  
Poul svarer mig: ”Hvordan skulle han hænge ud med Jonas nu, hvis Jonas ikke kan li 
ham?” 
Jeg prøver igen at forklare: ”Hvis nu de fandt ud af, at de havde et eller andet fælles. 
[…] Så begyndte de at se hinanden. Og begyndte egentlig at være sammen”, siger jeg og 
fortsætter: ”Hvis man forestiller sig det. […] ville han så komme længere ind mod mid-
ten, hvis han var sammen med Jonas f.eks.? Det er jo bare sådan et tænkt eksempel”.  
”Ja... men han ville ikke komme særlig langt”, siger Poul bestemt.  
”Han ville ikke komme helt ind?” spørger jeg.  
”Nej”, siger Poul.  
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”Eller ville Jens måske ryge med ud?” spørger jeg.  
”Jeg tror bare, begge to ville ende i helvede”, svarer Poul.  
 
Det kan altså være svært at bryde med de mere eller mindre fastlåste sociale 
kategorier og positioneringer. De skæres til og bliver afgørende for, hvordan 
andre kan forstå og opleve Jeppe som klassekammerat, og for hvordan de ef-
terfølgende kan forbinde sig til ham. ”Man skal passe på”, siger Poul. Man kan 
ende i helvede, hvis man udfordrer positioner og hierarkier.  
Alle disse processer mellem eleverne i klassen synes både at gribe ind i Jeppes 
mulighed for at forbinde sig til de andre elever og i de faglige processer.  
Som vist i casen i starten af denne analyse besværliggøres Jeppes deltagelse i 
klassen af hans position,40 og måden positionen vedligeholdes på af de andre.  
Jeppes position bliver derved tydeligt markeret gennem fortættede fortællin-
ger, der sender ham udenfor fællesskabet. Ingen af de andre ønsker eller tør 
for alvor at være sammen med ham, hverken i gruppearbejde eller i frikvarte-
rene. Derimod forsøger Jeppe at deltage i både de sociale og de faglige aktivi-
teter, bl.a. ved ikke at tage en offerposition til sig. Han forsøger at børste de 
andres latter af sig og prøver igen. Men stort set lige meget, hvad Jeppe gør, 
bliver hans handlinger genkendt som irriterende eller (for) anderledes (Chri-
stoffersen 2009b:98). De andre oplever, at han fysisk sidder for tæt på, hvis 
han stol støder sammen med andres, de oplever, at han griner for meget og 
på de forkerte tidspunkter, at han aber efter, at han mumler, når han taler, så 
man ikke kan forstå, hvad han siger, at han har dårlig humor, at han virker 
desperat, og at han er ’ad’, som Erika siger. Alt sammen kategoriserende 
kræfter, der forstærker og vedligeholder positionen som udenfor og anderle-
des.  
 
Så når det handler om f.eks. gruppearbejde og de andre elevers åbenlyse af-
visning af at ville være sammen med Jeppe, ser det mere ud til at hænge 
sammen med en aktiveret social eksklusionsangst, end det handler om, hvad 
han kan byde ind med i opgaverne. Ingen nævner, at de ønsker at være sam-
men Jeppe, selvom han er ok til matematik, tværtimod bliver han ofte frem-
hævet som en, man ikke har lyst til at arbejde sammen med. Bare det at han 
sidder for tæt på kan affekte en irritation, som flere af eleverne nævner som 
ubehag ved at komme for tæt på ham. Men når Kasper og Søren skal være 
sammen med Jeppe i gruppearbejde, ser det ud som om, at skolens kerneop-
gaver og den faglighed, der ligger heri, blander sig forstyrrende med den eks-

                                                      
40 Også i casen fra metodeafsnittet vises det hvor svært det er for Jeppe at få adgang.  
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klusion, Jeppe er udsat for. Gennem handlinger, der relaterer sig til faglige 
processer, finder eksklusionerne andre veje med afsæt i netop de opgaver, de 
bliver sat til at lave sammen af læreren. Læreren har definitionsret, og derfor 
bliver der ikke sat spørgsmålstegn ved gruppekonstruktionerne. Så eleverne 
må komme rundt om eksklusioner på andre måder end ved at flytte sig fysisk, 
da dette ikke er en mulighed.  
 
Hvordan viser elevpositioner sig væsentlige for Jeppes muligheder for at forbinde sig til fagli-
ge aktiviteter? 
Alt i alt befinder Jeppe sig i en position på grænsen til fælleskabet i klassen. 
Han er ifølge de andre og ham selv med i klassen, men han er ikke med i fæl-
leskabet. Selv siger han til mig, at han er med, og at han er ok populær. Han 
forsøger antageligt, gennem et inklusionshåb (Søndergaard 2009a:29), at 
komme rundt om sin position ved at gøre de ting, som de andre gør, men det 
mislykkes for ham. Samtidig kan offerpositionen være meget svær at holde ud 
for den, der får den tilbudt, og dette kan betyde, at Jeppe for enhver pris vil 
forsøge at afvise den. En særlig strategi for afvisning af de farlige offerkatego-
rier, man som potentielt offer kan trækker på, er, at man:  
 
”[…] står sig bedre i forhold til håb om senere legitim deltagelse ved at insistere på et upro-
blematiseret bånd til gruppen end ved at melde sig ud gennem råb om hjælp fra folk uden 
for fælleskabet. Hellere insistere på tilhør og betale, hvad det måtte koste, end at risikere 
endegyldig irrelevans og forstødelse” (Søndergaard 2011:50). 
 
Offerpositioner kan nemlig klistre og være meget svære at komme af med. 
De kan farve subjektet, så det er svært at se andet end offerkategorien.  
 
”Kategorier farver, men de frygtede offerkategorier har det med at farve meget stærkt” 
(Søndergaard 2008:23).  
 
Jeppe prøver sommetider så meget, at han gentager sig selv hundrede gange, 
som Gorm siger, eller bliver ved at gøre det samme som de andre, men det 
lykkes ham ikke at få ændret på sin position. Tværtimod bekræfter og vedli-
geholder han den til stadighed gennem sine handlinger.  
Selvom han ikke fortæller mig direkte om sin position som ’udenfor’, bliver 
den alligevel synlig igennem hans fortællinger om sit liv i klassen.41 

                                                      
41 Af etiske grunde spørger jeg ikke til hans position som udsat, så da han ikke selv 
fortæller mig det, går jeg ikke ind i det. Jeg mener at det ville være at overskride etiske 
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Han fortæller mig bl.a. om dengang, de skulle vælge pladser i klassen, efter at 
lærerne havde fortalt, hvem de skulle være i gruppe med, og hvilket bord de 
skulle sidde ved. ”Jeg sidder nede i hjørnet med ryggen til smartboardet […] det er irrite-
rende at sidde der nogen gange - nu hvor bordene er slået sammen øh, så har jeg ikke nogen 
sidemakker […] at sidde med ryggen til – det er også irriterende”. 
”Kasper og Søren, sidder de ved siden af hinanden?” spørger jeg.  
”Mm”, svarer Jeppe bekræftende, ”det er irriterende, at jeg skal sidde sådan her”. 
”Hvem har bestemt, at I skal sidde sådan?” spørger jeg.  
”Det var, da vi kom ned – og de vurderede, og jeg vurderede, så satte vi os bare”, forkla-
rer han. Jeppe har således trukket det korteste strå med hensyn til valg af 
pladser, han sidder med ryggen mod klassen og kigger ind i bagvæggen, og 
pladsen ved siden af ham står gabende tom.  
En ting er at sidde med ryggen mod klassen, så Jeppe ikke kan se både tavlen 
og de to andre drenge i gruppen samtidig. I denne materialiserede position 
forhindres Jeppe derfor i at kunne følge med i, hvad der sker, mindst et af de 
to steder. Dette bliver hurtigt på bekostning af den faglige deltagelse, vendt 
mod tavlen, da han i kraft af sin position bliver nødt til at holde nøje øje med 
de to andre drenge.  
En anden ting, der viser sig væsentlig for Jeppes placering, er betydningen af 
at have eller ikke at have en sidemakker. For Jeppe synes det som yderst be-
tydningsfuldt ikke at have en sidemakkere, og det lader til, at han føler den 
tomme plads ved siden af som et tegn på, det aktive fravalgt han er udsat for. 
De to andre har begge sidemakker i hinanden. I Jeppes svar, ”…de vurderede og 
jeg vurderede”, inden de satte sig på de frivillige pladser i de tvungne grupper, 
glider han mellem en fortælling om, at han selv havde mulighed for at vælge, 
hvor han ville sidde, og at de to andre valgte for ham. De to andre sætter sig 
ved siden af hinanden med ryggen mod væggen med front mod klassen, og 
Jeppe henvises til pladsen alene på den anden side af bordet. Her kan han så 
vælge, hvilken af de to tomme pladser han vil sætte sig på. Dette synes måske 
ikke umiddelbart at blive set af lærerne, der ikke deltager i overvejelserne om-
kring pladserne. Ved at lave grupper på forhånd kan det tænkes, at lærerne 
netop forsøger at forhindre eksklusion og marginalisering, men dette lykkes 
altså ikke hver gang. Jeppes position og plads i hierarkiet bekræftes og tyde-
liggøres gennem fordelingen af pladserne. Jeppe ser en fordel ved at være i 
gruppe. ”Man skal ikke løbe rundt og lede efter folk […] så det er meget godt”, forkla-
rer han mig i interviewet. I kraft af de to andre drenges tilhør til Jeppe, gen-

                                                                                                                          
grænser, hvis jeg forsøgte at få ham til at tale fra en position, han ikke har lyst til at 
tale fra, også selvom det kan ses i interviewet, at han har det svært i klassen.  
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nem deres på forhånd givne gruppe, bliver de nødt til også at vide, hvor Jep-
pe befinder sig og tænke ham ind i gruppearbejdet, hvilket Jeppe ser en fordel 
i. Var der ikke grupper, var der en mulighed for, at han ville forsvinde helt, 
blive usynlig og fravalgt aktivt af de andre. Men som det viser sig i de casees, 
vi har set på, er gruppearbejdet ikke udelukkende gunstigt for Jeppe. Jeppes 
mulighed for at byde ind med noget, og blive hørt, er minimal. De to andre 
drenge lytter ikke til ham, og hvis de gør, siger de ham ofte imod i en hård 
tone. Jeppe bliver på den måde systematisk holdt på afstand, både fysisk og 
verbalt i forhold til de sociale og de faglige aktiviteter.  
I eksemplet, hvor Søren forsøger at række Jeppe tuschen med ordene ”Skriv 
selv”, bliver det især tydeligt, hvor farligt det kan være for Jeppe at fejle. Skri-
ver han forkert, fejler han, og skriver han rigtigt, fejler han højst sandsynligt 
også. Jeppe er muligvis klar over dette, idet han træder et skridt tilbage og 
lægger armene om på ryggen. Han kan ikke tage tuschen. Det er ikke en legi-
tim mulighed at skrive, og det ser ud til, at de begge er klar over dette. Og ved 
at række tuschen ydmyger Søren Jeppe aktivt. Han presser Jeppe til selv at 
tage ansvaret for sin manglende indflydelse ved, at Jeppe må afvise at skrive. 
Søren tydeliggør, at det Jeppe ønsker mest er, indflydelse demonstreret gen-
nem de andres accept og en legitim overtagelse af tuschen og materialisering 
af Sørens bud i form af mulighed for at skrive tekst på planchen. Men dette 
er ikke tilgængeligt for Jeppe. 
Så Jeppes muligheder for at gå ind i gruppearbejdet med sine to klassekam-
merater er begrænset af praksisser, der fastholder dem alle tre i en forståelse, 
at Jeppe som en der ikke har legitim ret. Jeppe selv oplever sandsynligvis og-
så, at han ikke findes værdig, og at særligt han skal passe på, hvordan han be-
væger sig, og hvad han gør og siger, når han deltager i de faglige sammen-
hænge, fordi de også er sociale.  
Han kan, som Søren, ikke bare tage tuschen og skrive på posteren. Søren kan 
gøre dette, fordi hans position ikke er truet eller udenfor, så han kan skrive 
stort set, hvad han vil, uden at det bliver fatalt.  
Selvom enten Søren, Kasper eller en af de andre ville være interesserede i at 
forbinde sig til Jeppe, på mere positive måder, ville dette kunne true deres 
egen position, og dette synes derfor ikke at være en mulighed. Social eksklu-
sionsangst afholder de andre fra at være sammen med Jeppe på en, for Jeppe, 
positiv måde. Hvis man ikke vil havne i helvede, som Poul siger, skal man 
passe på, hvem man er sammen med, og hvordan. Jeppe er en af dem, der 
kan trække en rigtigt langt ud.  
Når Kasper og Søren, af lærerne, er sat sammen med Jeppe, ligger der i denne 
gruppekonstruktion en selvfølgeliggjort legitimering af gruppen, idet lærens 
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udpegning af drengene, der er sat sammen ved et bord om faglige opgaver, 
ikke er til diskussion. Lærerens definitionsmagt bliver der ikke stillet spørgs-
målstegn ved, og grupperne accepteres umiddelbart. Men måden at indgå i 
gruppearbejdet på kan lærerne tilsyneladende ikke gøre noget ved, med min-
dre de blander sig direkte. Så en ting er, at man skal være i gruppe med Jeppe, 
en anden ting er, hvordan man så er det. Som det viste sig i casen, bliver der 
talt hårdt til Jeppe. Det er tilsyneladende vigtigt at holde ham aktivt på af-
stand og forhindre ham i at få indflydelse på den faglige proces. Selvom Jeppe 
har flere forslag og forsøger at få indflydelse, forhindres han af de andre, også 
der hvor der er gruppearbejde. Selvom Jeppe er fagligt dygtig i flere fag, bliver 
han ikke taget med ind i problemløsninger som en værdig deltager. Jeppes 
muligheder for at dygtiggøre sig gennem gruppearbejde hindres, idet han ikke 
har legitim adgang. Så Jeppes mulighed for at bruge og udvikle sin dygtighed 
gives ugunstige betingelser på grund af den sociale positionering, han befin-
der sig i, i klassen. 
I de timer hvor eleverne arbejder alene sidder de tit sammen to og to. Her 
hjælper og spørger de hinanden om svar og måder at forstå og løse opgaverne 
på. Men for Jeppe er dette meget sjældent en mulighed. Han afvises af de an-
dre, især af drengene hvis han spørger om hjælp. Ved at fastholde og vedlige-
holde Jeppes position, vedligeholder Søren, Kasper og de andre samtidig de-
res egne som ”ikke sammen med Jeppe”. Som det også viser sig, vil Jeppe 
gerne bidrage. Han forsøger at gå til opgaven i casen, men det er ikke muligt 
for ham at komme igennem med noget som helst. Først i det øjeblik læreren 
blander sig synes de to andre drenge at give efter for Jeppes ønske om at 
skrive: ”Man skal hjælpe hinanden”. Kasper fortæller mig, at han synes, det er 
noget pjat.  
 
Som det også viser sig, er fænomenet humor en væsentligt affektiv kraft, der 
ikke kun understreger sjov og sammenhold, men også udstødelse og foragt-
produktion (Søndergaard 2011:46). Når der grines ad Jeppe, er det sjældent 
venligt ment over for Jeppe, men samtidig noget som flere af de andre kan 
være fælles om og have det sjovt med (Søndergaard 2011:51).  
Og når der grines har det konsekvenser for Jeppe. Som vi så tidligere, fortalte 
Sarah, at de griner af Jeppe, og Anders uddyber dette ved at sige: ”Når han øh 
siger noget til lærerne, så går han bare helt kold på det, og så…[…] Når han sådan, nu 
siger vi, han siger en lang sætning, og så går det bare mere ud i bladr, bladr, bladr, bladr 
bare mumler mere og mere, og så kan man slet ikke høre, hvad han siger. Og så er der 
mange, der… så er der nogle, der nogle gange griner af det”. 
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Det at blive grinet af kan være fatalt for, hvordan man kan forbinde sig. At 
Jeppe får at vide, at han mumler kan blive en indikation på, at de andre ikke 
hører efter, hvad han siger, eller ikke tager det, han siger, alvorligt.  
 
”Latterliggørelse opleves tilsyneladende som særligt ubehageligt og risikabelt, når det gælder 
deltagelse i det børnefælleskab, man som skolebarn er henvist til at tilbringe en meget stor 
del af sin vågne tid i” (Søndergaard 2011:46). 
 
Men når Jeppe griner får humor en anden betydning. Jeppe griner på de for-
kerte tidspunkter og af de forkerte ting, synes hans klassekammerater, og som 
vi så lidt tidligere, er humor noget af det, der gør Jeppe anderledes. 
På den måde påvirker latter positioneringsprocesserne. Den bliver en væsent-
lig materiel-diskursiv praksis i forhold til Jeppes muligheder for at blive gjort 
værdig og hans bestræbelser på at deltage i de faglige aktiviteter. Latterliggø-
relsen af ham er med til at forstærke hans marginaliserede position og øge en 
mulig følelse af usikkerhed hos ham, i forhold til hvordan han kan 
(for)handle i de praksisser, han indgår i. Latteren understreger foragtproduk-
tion og afvisninger, der bliver meget tydelig for eleverne, både når de andre 
griner af ham, og når han selv griner, og der ikke bliver grint med. I timerne 
grines Jeppe ofte ud, ikke så ofte gennem høj latter, men mere som en stille 
fnisen efterfulgt af små mumlende kommentarer. Ikke mindst når der fnises 
af og kommenteres på hans ’mumlen’ eller hans spørgsmål. Flere gange har 
jeg set elever række fingeren i vejret og sige: ”Jeg kan ikke høre, hvad Jeppe siger, 
du mumler, kan du ikke tale lidt tydeligere?”, hvis han siger noget i plenum42. Det-
te spørgsmål synes de andre elever at finde rimeligt, og kan man få læreren 
med på, at Jeppe mumler, har man legitim mulighed for at mene lige præcis 
dette, da lærerens accept ville legitimere handlingerne. Lærerne ser somme 
tider forstødelsen af Jeppe, og somme tider ikke. Janni, der kender til Jeppes 
position, har øje for dette og kommenterer latteren over for de andre elever. 
Men det har ringe effekt. Janni fortalte mig, hvordan hun selv blev opmærk-
som på problemet en dag, hun så Johan køre en finger henover halsen, mens 
Jeppe talte i klassen, mens han så direkte på ham.  
Latteren, truslerne og afvisningerne af Jeppes tale som hørbar affekter Jeppe, 
man kan sommetider se det på ham. Det virker som om, han får sværere ved 
at formulere sig og bliver usikker, nervøs og febrilsk, men han fortsætter som 
                                                      
42 Jeg vil her indskyde at jeg ikke selv har haft særligt svært ved at høre Jeppes tale i 
klassen. Så mit forskerapparatus kan ikke følge den udpegning af mumlen, som er 
genstand for Jeppes problematik, når han taler i klassen. Men jeg har hørt ham blive 
usikker og flakkende i situationer i klassen.  
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oftest henvendt til lærerne. Ydmygelserne og afvisningerne i forbindelse med 
hans forsøg på at gøre sig gældende, rammer Jeppes faglige udviklingsproces, 
idet han forhindres adgang. Således rammes han både i de situationer, der er 
planlagt til at foregå i samarbejde mellem eleverne, og samtidig også i den del 
der foregår i dialog med lærerne i plenum. Der, hvor jeg synes at have set 
Jeppe få lov at gøre sig gældende, er i små tomandsgrupper. Det ser ud som 
om, at i konstellationen af materielt-diskursive praksisser af præcis to bliver 
det sværere for ’den anden’ at ydmyge Jeppe alene. Når de kun er to, synes 
det som om, at den anden, idet han eller hun ikke kan hente legitimitet i sine 
handlinger og få dem bekræftet gennem andre, får sværere ved at forstøde 
Jeppe. Måske er det netop i kraft af materialiseringen i ’kun to’ heller ikke helt 
så nødvendigt, da der ikke er andre, der bliver trukket ind i denne intra-aktive 
positioneringspraksis. I grupper af to bliver eleverne tilsyneladende mere åb-
ne for forbindelsen til Jeppe. Men dette kan også være farligt. Tænk om der 
var nogen, der så det? Som vi har set tidligere kan positioner smitte, og man 
skal passe på, hvem man er sammen med. Efter et gruppearbejde mellem Lau 
og Jeppe blev resultaterne fra gruppearbejdet hængt op i klassen. Over tek-
sten fra gruppearbejdet, havde Lau skrevet: ”Det var smertefuldt at arbejde sam-
men med Jeppe”. Så kunne alle se, at selvom Lau havde arbejdet sammen med 
Jeppe, og været nødt til det, havde det ikke været en fornøjelse. Således blev 
gruppearbejdet mellem Lau og Jeppe materialiseret gennem en tekstuel mar-
kering af, at det ikke var noget Lau, ville identificeres med efterfølgende. Jep-
pes position er for farlig og kan som sagt klistre. 
Læreren havde hængt resultaterne fra gruppearbejdet op, på væggen, i klassen 
uden at have lagt mærke til Laus ’ekstra’ tekst. På den måde kan elevernes 
egenverdener blive usynlige for lærerne, selvom det rent faktisk optræder lige 
for øjnene af dem. Men lærernes fokus på andre ting kan betyde, at disse pro-
cesser kan være yderst svære at få øje på.  
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Opsamling på Analysen om Jeppe 
For Jeppe kommer de forhandlede marginaliserede positioner til at betyde, at 
han ikke kan få det ud af de faglige aktiviteter, som han ønsker. Han får i 
kraft af de andres blikke, kategoriseringer, irritation og latter ikke mulighed 
for at indgå værdigt i det fagligt-sociale fællesskab i klassen. I gruppearbejdet 
med Kasper og Søren står han og tripper, men i forsøget på at byde ind bliver 
han ignoreret eller sat på plads af de andre. Hvis han forsøger at sige noget 
højt i klassen, bliver han gjort opmærksom på, gennem bemærkninger om at 
de andre ikke kan høre noget, fordi han mumler og/eller en hånlig latter, at 
ingen af de andre tager ham serøst. Således ses de affektive kræfter, der ligger 
i latteren, hånen, de hviskende lyde og truslerne at blande sig med Jeppes mu-
lighed for at blive værdiggjort. Gennem latter, tuschen, stole, borde, tomme 
pladser, sidemakkere, tegningen, skriften, osv. materialiseres den uværdighed, 
der understøtter forstødelse og foragtproduktion. Igennem den sociale ud-
stødelse gives Jeppe svære betingelser for muligheder for deltagelse i de fagli-
ge processer. I kraft af de affektive intensiteter der følger og som rammer 
Jeppe, og som han reagerer på med noget, der ligner usikkerhed og nervøsi-
tet, synes Jeppe at forstærke det billede, de andre har af ham. Disse gensidigt 
infiltrerede materielt-diskursive praksisser stiller sig i vejen for Jeppes mulig-
hed for at deltage og for at yde sit bedste, da der hele tiden bliver spændt ben 
for ham. Lærernes tilstedeværelse blander sig også i de materielt-diskursive 
praksisser og anvendes aktivt, om end eleverne i deres egenverdener forsøger 
at gøre sig fri af dem. Lærerens forståelser af Jeppe og de andre elever, deres 
manglende blikke for det, der sker mellem eleverne, i deres egenverdener, be-
tyder at de ikke har blik for de konkrete udstødelsespraksisser. Disse intra-
agerende lærer-kræfter er således også med til at skabe elevernes muligheder 
for at handle i klassen.  
Selvom lærerne ikke ser Jeppe, som specielt ikke-faglig, er det tydeligt, at de 
heller ikke ser ham som den mest kvikke elev. John siger: ”Sådan fagligt er han 
jo, i hvert fald i matematik, god. Han ligger jo bare herude, for hans timing er dårlig”. 
Hvorefter han placeres i midten fagligt. Hans dårlige timing kan henvise til de 
mere eller mindre usynlige-for-lærerblikke værdighedsberøvende materielt-
diskursive praksisser, der foregår rundt om Jeppe i timerne, og kan ses som 
effekter af måden hvorpå de affektivie intensiteter rammer kroppene.  
Men anderledes går det, når John skal placere Jeppe socialt: 
 ”Jeg tror også, det er lige i overkanten at lægge Jeppe udenfor den, for han ligger faktisk 
herinde”, siger John om Jeppes plads. ”Han er også med, han har også noget med de 
andre at gøre, en gang imellem”, siger han videre, ”så han ligger […] ja lige på kan-
ten”, forklarer John. Susanne forklarer, at Jeppe er svag i dansk.  



252 

Selvom Jeppe ikke er dårlig til alle fag er han i kraft af sin udsatte position ik-
ke i stand til at gøre sig bedre og få det ud af de faglige udfordringer, han 
gerne vil have, og som han ville kunne, hvis han ikke havde været så margina-
liseret, og popularitetskoderne i klassen ikke var så udtalte.  
På den måde kan det se ud som om, at hvis klassens, og især drengenes, hie-
rarkiske praksisser tillagde faglige interesser mere legitimitet, kunne elever 
som Jeppe muligvis nå langt længere i de faglige aktiviteter og muligvis også 
få en helt anden position i klassen. 
Humor synes at være en central del af måden, hvorpå foragten for Jeppe pro-
duceres, både når der grines af ham, og når han selv griner. I timerne grines 
der af ham, fordi, som eleverne siger, han mumler, og man ikke kan høre, 
hvad han siger. Måske produceres Jeppes mumlen af at der grines af ham. Så-
ledes bliver Jeppes forsøg på at deltage i timerne afvist med latter og et ’vi 
kan alligevel ikke høre, hvad du siger’.  
At være positioneret udenfor fælleskabet synes at have central indflydelse på, 
hvad der bliver muligt at bidrage med i de faglige aktiviteter i skolen. Det so-
ciale griber således ind i de faglige processer med en sådan kraft, at det kan 
være umuligt at komme igennem med faglige input, ideer eller holdninger, 
hvis man som Jeppe positioneres som ’udenfor’. At Jeppe gerne vil det faglige 
og forsøger at gå til opgaverne, giver ham ikke adgang til dem. Han står og 
tripper, men bliver sat ned ad Søren med en fast hånd på skulderen.  
Ved at se på hvordan de sociale relateringspraksisser kan spænde ben for fag-
lighed, kan det være svært at vurdere Jeppes faktiske faglige muligheder for at 
blive bedre til de faglige opgaver. 
Jeppes adgang til faglighed er således ringere på grund af hans position. Han 
skal passe på hvert et træk, han gør, hvis ikke han skal skubbes til. Og allige-
vel sker det. I hans forsøg på at trænge igennem de sociale koder, kikser han 
og sendes tilbage til sin position. Han træder et skridt tilbage, hvor han f.eks. 
hverken vil eller tør skrive med den tusch, der bliver rakt ham. Det er for far-
ligt.  
Når eleverne testes fagligt tages der ikke højde for de sociale processer i klas-
sen, eller for hvordan de faglige aktiviteter tilrettelægges. I forhold til elever 
som Jeppe ses der således kun på et hjørne af hans evner og færdigheder.  
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Marie - et år efter 
Der er gået et år, siden de sidste interview fandt sted. Jeg kommer tilbage i 8. 
for at se, hvordan det går med klassen og for at lave et par opfølgende inter-
view med tre af eleverne. Marie er en af dem, der bliver gen-interviewet. ”Jeg 
har glædet mig til at tale med dig igen”, siger jeg. ”Jeg har også glædet mig til at tale med 
dig”, siger Marie og smiler til mig, mens hun puffer op i sin nye frisure, men 
stadig mørke lange hår. ”Er der sket noget, siden sidst? Udover håret?” Jeg griner 
lidt til hende: ”Det er vel en del af det?”. ”Det er det nemlig!”, griner Marie tilbage.  
 
Denne analyse bliver lidt anderledes end de øvrige, da den er en analyse over 
tid. Ideen med denne analyse er at vise, hvordan Maries egen oplevelse af for-
skydninger over tid har betydning for hende. Forskydningerne har skabt nye 
betingelser, forbindelser og mulighed for positionering i forhold til hende 
selv, og til hvordan hun kan forbinde sig til det, der sker, og dem der er om-
kring hende. Så hvad er der sket? Hvordan oplever hun sig selv, sin klasse, sin 
længsel efter drama nu, og hvordan er hendes forbindelse til faglighed et år 
senere, i forhold til da interviewet der blev anvendt i analysen om kedsom-
hed, fandt sted?  
 
Hvordan materialiserer og forhandler Marie passendehed, og hvilke kræfter og sociale kate-
gorier bringes i spil? 
Hvis vi husker tilbage på analysen om Maries kedsomhed var der en del kræf-
ter i spil, som var vigtige for Marie i kedsomhedsproduktionen, hvilket havde 
effekt ind i hendes subjektiverings- og positionerings-processer. Men det er 
som om, at kræfterne har skiftet styrke, farve og retning i forhold til, hvordan 
både kategorier og tilblivelse bliver skåret fra hinanden og sammen igen, så de 
her i 8. klasse viser sig på nye måder i Maries forbindelser til de faglige og so-
ciale aktiviteter.  
Kort opsummeret så Marie i 7.x sig selv som en populær pige, der spillede 
fodbold med drengene. Hun var bedsteveninde med Sarah og råbte tit højt i 
klassen. Hun ville hellere ses som smart end klog, og hun elskede drama ger-
ne i form af intriger og ballade mellem de andre elever i klassen og parallel-
klassen. Samtidig ville hun gerne leve op til sin fars forventninger om at ’blive 
til noget’, hvilket ikke helt hang sammen med hendes indsats i skolen. Hun 
var meget optaget af reality-programmet Paradise Hotel og var vild med en af 
drengene herfra.  
Så lad os se lidt på, hvordan disse kræfter har fat i Marie et år efter, og hvor-
dan de forbinder sig til relevante kategorier.  
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Marie sidder ved et nyt bord i en ny gruppe sammen med Poul, Mikkel og 
Anders: ”De er begge to [Mikkel og Anders DDC] meget sådan den, der gerne vil be-
stemme-agtigt, ikke, og så […] mig og Poul, vi er mere sådan, ”ej, det gider vi ikke”, fordi 
de kommer altid med sådan nogle helt vildt, de vælger altid sådan det sværeste agtigt ikke, 
og det gider mig og Poul ikke, så mig og Poul vi skændes ligesom mod Anders og Mikkel, 
kan man sige. Vi er ret meget sådan delt op i gruppen kan man sige”. 
Så i hendes nye gruppe foregår der tilsyneladende nogle interessante positio-
neringskampe, for selvom hun især ser Mikkel, men også Anders, som nogle 
der er meget kloge, er hun i modsætning til året før begyndt at udfordre den-
ne kategori et andet sted fra. ”De tror, de er klogere end mig og Poul. Det tror de bare 
de er, og jeg ved, det er sådan de har det, fordi Mikkel han er jo sådan rigtig klog, ikke og 
Anders han er jo også klog, altså det er ikke, fordi mig og Poul vi er dumme, men vi ved 
bare ikke lige så meget som dem”. 
Selvom Marie stadig ikke vil tæt på nørde-kategorien og stadig udfordrer den 
aktivt og tager afstand fra den, synes der er være en bevægelse i hendes ople-
velse af sig selv som ’klog’ overfor den prestige, hun tidligere fandt i ’dum’. I 
det tidlige interview og i mine observationer fra året forinden var det langt 
mere tydeligt, at det at fremstå som klog var noget Marie passede meget på 
ikke at gøre.  
Jeg siger også til Marie: ”Jeg lagde mærke til, at det var dig, der havde fingeren 
mest oppe, og det var det ikke sidste gang jeg var der”. 
”Nej”, svarer Marie mig, som om det er det mest logiske i verden.  
”I dansktimen. Lagde du mærke til det selv?” spørger jeg.  
Marie svarer mig: ”Jeg kan faktisk godt selv mærke det, jeg siger sådan, jeg byder meget 
mere ind nu, end da Sarah hun var der, og jeg tror også, det er en fordel for mig, at Sarah 
gik ud”. 
Jeg er noget overrasket, så jeg siger: ”Er det rigtigt?” 
”Det tror jeg, det er”, svarer hun. ”Janni hun har også selv sagt det til mig her, da vi var 
i praktik, […] så sagde hun, at hun kunne se, at efter at Sarah var gået ud, at jeg havde 
forbedret mig rigtig meget. Det havde jeg, mit gennemsnit, […] hvor Sarah hun gik i klas-
sen, det var på 5,9 mit nye gennemsnit er på 7,3. [….] Det er ret meget på et halvt år at 
det ligesom er steget. […] Så jeg tror at – jo med venskab der er det gået ned ad bakke 
sådan der, for min egen skyld er det kun blevet bedre […] Det er jo ikke, fordi jeg sidder 
og beskylder Sarah, fordi jeg har været dum eller noget. […] Det er jo ligeså meget mit eget, 
for jeg kunne jo bare ha’ sagt, at hun skulle lukke røven, hvis det er, det gjorde jeg jo ikke, 
jeg var jo selv lige så meget med til det. Jeg søgte jo også hendes opmærksomhed i timerne, 
det var jo ikke kun hende, der sad og snakkede til mig”, forklarer Marie mig.  
[…]  
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Hun fortæller mig at før: ”…der fik jeg næsten kun firetaller, og syvtaller, nu får jeg 
stort set kun syvtaller og så nogen gange titaller. Og et tolv-tal – i en dansk stil der fik jeg 
tolv for indhold, og så fik jeg ti for orden i den. Det var til vores terminsprøve i dansk”. 
Så der er sket noget. Det ser det ud til, at Maries muligheder for at positione-
re sig har ændret sig, idet Sarah har forladt klassen. Nye skæringer og forbin-
delser bliver mulige i de ændrede klassestrukturer. Og det har en afsmittende 
effekt på hendes måde at gå til de faglige aktiviteter på. Men ikke nok med 
det, så har Marie skabt en ny betydningsfuld forbindelse til den ny bedsteven-
inde Mia. ”Fordi mig og Mia, vi er jo sådan bedsteveninder i klassen, ik”. For en bed-
steveninde i klassen er man nødt til at have, fortæller hun mig. Jeg spørger 
Marie, om hun forestiller sig, at det er Mia, der har trukket hende fagligt op, 
siden Mia ses som en af de dygtige og stille piger i klassen. 
Marie svarer mig: ”Jeg tror ikke sådan Mia, hun har sådan trukket mig sådan op, jeg 
tror mere, da Sarah hun gik ud af klassen, så tænkte jeg sådan lidt, ok, nu har jeg ikke 
nogen at pjatte med i timerne, så nu bliver jeg bare nødt til at koncentrere mig, også selvom 
det er kedeligt, ik? Og så tror jeg bare sådan, Mia hun er jo ikke sådan typen, der larmer 
i timerne vel, og så tænkte jeg, jeg har ikke andet at lave, jeg bliver nødt til at høre efter 
nu”.  
Men jeg har også lagt mærke til, at der er sket noget med Mia. Jeg spørger 
derfor om Mia: ”Men hun talte da også mere i mandags, end hun gjorde sidste gang?” 
(jeg var i klassen) 
”Ja, det er hun også, hun er også begyndt, jeg tror også, det har gjort, jeg tror, vi har udvik-
let os rigtig meget på det her sidste halve år faktisk”, forklarer Marie.  
Marie har på den måde bøjet kategorien, og kræfterne strømmer med en an-
den intensitet end før, nogle er blevet svagere og nogle stærkere. På trods af 
dette har Marie stadig stort fokus på, hvordan hun gerne vil ses, og hun hol-
der øje med, hvad der foregår omkring hende.  
”Selvfølgelig er jeg seriøs nogle gange, men jeg er ikke sådan en, der bare sådan sidder 
100%, så laver jeg kun det her, jeg laver også noget andet, imens jeg laver en ting, F.eks. 
hvis du er i skole, og vi skal sidde og lave matematik, så sidder jeg både med musik i ører-
ne, og jeg sidder og snakker med en og griner af noget andet, mens jeg laver matematik - 
altså min hjerne den kan ikke kun koncentrere sig, jeg tror jeg har damp, eller et eller an-
det eller at der er et eller andet galt med mig, jeg kan ikke kun lave en ting, det kan jeg 
bare ikke”. 
Så med Maries nye relation til Mia synes betingelserne at bibringe Marie helt 
nye muligheder, men hun er dog stadig nødt til at holde øje med det hele for 
at kunne få det ud af de positioneringsstrategier, hun gerne vil.  
Hun kan bedre være seriøs, men hun skal stadig passe på sin position. Hun 
vil stadig gerne være populær og smuk, og hun er glad for sig selv. ”Der er 
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mange drenge, der de kan godt li mig, og det er ikke noget, jeg bare bilder mig selv ind […] 
Jeg synes også selv, at jeg er dejlig, jeg elsker mig selv, ikk os, og så har jeg også fået at vide, 
at jeg er ret eftertragtet”. 
Med denne bemærkning skal vi se på, hvad der er blevet af Maries hang til 
drama. Denne kraft var meget stærk sidst, jeg talte med hende. Marie fortalte 
mig, hvordan hun kunne finde på at lyve og snyde over for skoleinspektøren 
og klassekammerater for at få ting til at ske, og for at få lidt spænding ind i 
hverdagen. Denne trang til drama er ikke forsvundet, men den synes at have 
skiftet spor.  
Det med drenge synes nemlig at have fået andre retninger, mere aktive og di-
rekte fysiske, idet Marie er begyndt at have kærester. Drenge og kræfter fra 
seksuelt romantiske forhold (Søndergaard 2004) synes på den måde at have 
ændret retning, og er taget til i styrke. Fra at være en der ønskede drengene 
fra klassens opmærksomhed, søgt gennem hendes høje latter, larm og delta-
gelse i fodboldkampe i frikvarterene, handler et nu mere om, hvem og hvor 
mange man har kysset, også dem fra de andre skoler, og om hvordan og hvor 
hurtigt det bliver delt på Facebook og af hvem.  
”Jo, jeg har da kysset ret mange drenge ikk, og jeg har da også haft noget med ret mange 
drenge, men så er det: ”hvorfor bliver du ikke kærester med dem, når de gerne vil være kæ-
reste med dig.?” For det første – jeg skal lige – selvfølgelig skal en dreng også være sød”, 
fortæller Marie, men hun har ikke travlt. Der er alt for mange spændende 
drenge. Dog er hun på dette tidspunkt forelsket i Palle fra en anden skole. 
Palle  som er ret populær blandt mange af de andre piger, hun går sammen 
med efter skole. Palle passer ind i hendes positioneringsstrategier, idet han er 
lige så populær, som hun ser sig selv, og han vil vist nok gerne være kæreste 
med hende, hvilket hun finder atraktivt. ”Det er lidt sejt, alle piger vil jo gerne have 
det som alle andre også gerne vil have. Det vil alle piger jo gerne”, siger hun om Palle, 
som er genstand for hendes længsel efter drama, kæresteliv og popularitet.  
På den måde ser det ud som om, at Maries længsel efter drama sendes længe-
re ud af klassen end tidligere. Drenge og fester foregår om aftenen, på face-
book og især i weekenderne, og drama i klassens sociale liv synes nedtonet og 
af mindre betydning, måske ikke mindst fordi Sarah ikke er der mere.  
 
Men der var, og er, flere kræfter. Maries fortælling om hendes forældres for-
ventninger synes stadig at være en væsentlig kraft i hendes tilgang til de fagli-
ge forventninger. Hun har dog en lidt anden fortælling om sine forældres for-
ventninger i dette interview, selvom disse fortællinger lægger sig tæt op af 
dem, der var året forinden.  
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Da vi taler om, hvad hun gerne vil være, fortæller hun, at hun stadig vil være 
kirurg. 
 
”Det regner jeg med,” fortæller hun, ”jeg elsker at være til læge, jeg har aldrig haft en 
skræk for læger, jeg har aldrig været rigtig syg, jeg kan godt lide lugten af hospitaler. […] 
Min mor hun er ret glad for det. Min mor hun var 18 år, da hun fik mig, min far var 16 
[…] Min far han er brolægger, og min mor er kantinedame, så det er sådan, de er begge to 
ret glade for, at jeg gerne vil noget ambitiøst agtigt og ikke sådan vælger elektriker eller pæ-
dagog. Det er jo sådan ret let at blive, det kræver jo ikke det vildt store arbejde. Især min 
far er glad for det, og det er ikke, fordi jeg har sådan en gammeldags far eller noget, […] at 
jeg må heller ikke gøre noget, at jeg ikke må gå med drenge, sådan er min far overhovedet 
ikke. Men han er rigtigt glad for, at jeg tager min skole seriøst. Han er meget bange for, at 
jeg også skal få barn i en ung alder, fordi min mormor hun var 18 år, da hun fik sit første 
barn, min mor var 18, min oldemor var 19 år, da hun fik min mormor. Og så tænker jeg, 
jeg har overhovedet ikke planer om, at jeg skal have et barn så tidligt. Men også fordi jeg 
har haft et meget underligt forhold til min far. Jeg så ham ikke. Max en gang om måne-
den. Det er, fordi det er min mor, der har haft forældremyndigheden, og jeg kan også godt 
forstå det. Min far er ikke den heldigste mand, han har også siddet i fængsel for en del bil-
tyverier og sådan noget, jeg kan godt forstå min mor, så hvis det stod til min mor, så kendte 
jeg ikke min far nu. Og selvfølgelig vil min far rigtig gerne se mig, og jeg vil også gerne, nu 
hvor jeg er blevet ældre og kan bestemme mere over mig selv. […] Min mor siger også: ”Jo 
du må gerne se din far, jeg er overhovedet ikke sur over det, men hvis du ved, at han gør et 
eller andet, så lad være med det, så sig det til mig”. Men jeg ved også, at min far kan ikke 
finde på det, fordi han har det rigtigt godt lige nu. Han har haft det rigtig svært”. 
Marie fortæller videre om sine forældre: ”De har aldrig været kærester”, og hun 
fortæller, at hun blev undfanget ”til en julefrokost, de arbejdede begge to i Silvan, da 
de mødte hinanden”, og Maries mor har sagt til hende: ”Jeg vil råde dig til at du al-
drig gør, som jeg har gjort”, fortæller Marie.  
Så det synes som om, at der er stærke kræfter i spil fra forhistorien. Historier 
der har aktiv indflydelse på Maries drømme for fremtiden og for, hvad hun 
skal passe på og rette sig imod og væk fra.  
 
Ikke nok med det så har Marie flere drømme for fremtiden end blot at blive 
kirurg. En anden kraft, der heller ikke synes at have taget af i styrke, tværti-
mod er den blevet tilføjet ny kraft, er drømmen om at være med i yndlings tv-
programmet Paradise Hotel. Maries hår er en tydelig markering af hendes fa-
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scination af Susanne43. Hendes hår ligner til forveksling reality-stjernens frisu-
re. Og måden Marie purrer op i det på ligner en bevægelse, hun har set i tv.44 
 
”Jeg elsker Paradise”, fortæller Marie med stjerner i øjnene. ”Det var min far, der 
lærte mig at se Paradise, og så min mor hun synes ikke sådan rigtig om det vel, men nu her 
hvor jeg er begyndt at se det, og er blevet ældre og sådan noget ikk, så ser hun det også 
sammen med mig, så nu er det bare sådan en Paradise familie ikk, og hvert år, så er der en 
jeg holder med, I år var det virkelig Susanne, altså jeg elsker virkelig Susanne så meget, 
både i den første og i den ny. Jeg kan godt lide hendes måde at være på, jeg kan godt li hen-
des udseende, jeg kan godt lide hendes personlighed, jeg kan godt lide alt ved hende. Og også 
fordi jeg ser så meget af mig selv i hende, jeg synger rigtigt meget, også selvom folk de synes 
det er irriterende, jeg ved godt at jeg ikke synger godt. Det ved Sussanne jo også godt. Alle 
folk de siger også, at jeg snakker ligesom Susanne og sådan noget, og jeg har samme attitu-
de. Hellere dårlig opmærksomhed end ingen opmærksomhed, og sådan har jeg det også. Jeg 
elsker bare Susanne. Jeg kan bare så godt tænke mig at være med i Paradise. Det er min 
største drøm”. 
”Hvorfor?” spørger jeg. 
”Jeg synes, det ser så sjovt ud og spændende ud, og jeg tror, jeg ville være rigtig god til at 
spille det. Nu har jeg set så mange sæsoner, så nu har jeg min egen taktik inde i hjernen 
ikke også, så jeg tror jeg ville være en rigtig god Paradise-deltager, så det har jeg tænkt mig 
at melde mig til, castingen. Jeg kan godt, når jeg bliver 17”. 
”Hvad er det fede?” spørger jeg igen, meget nysgerrig på denne fascination.  
”Jeg kan godt li sådan der, selve ideen i det, jeg kan godt li sådan der måden, de er på, jeg 
synes, det ser dejligt ud og hyggeligt ud, og jeg fik det der: Jeg kan jo godt lide drama, og der 
er jo altid drama på Paradise. Og der er drenge på Paradise, og jeg kan godt lide drenge, og 
det er bare det oplagte sted for mig at være, ikk. Altså. Og så kan jeg godt lide, det der 
med at jeg tænker så meget, jeg tror faktisk, at jeg ville være rigtigt god, til det dernede”. 
Herefter spørger jeg hende, om hun slet ikke synes, der er noget problematisk 
ved programmet, hvortil hun svarer: ”Altså det er lidt en ulempe, hvis man bare 
bliver stemplet som sådan en dum en – men du kan sagtens være med i Paradise uden at 
være dum. Det kan du jo godt, og der er jo ikke nogen, der gider at se på sådan en kloge-
Åge, der sidder og læser op fra en eller anden bog, ikke. Så er det sådan: ”Det går ud over 
din fremtid”. Nej, det gør det ikke, det kommer an på, hvordan du opfører dig derinde, om 
det går ud over din fremtid. Men ikke hvis du lader være med at gå i seng med andre, så er 
der ikke nogen, der får fordomme om dig, det er jo kun, når det er du går i seng med nogen. 

                                                      
43 Navnene på deltagerne fra Paradise Hotel er også anonymiseret. 
44 Jeg fulgte selv det år dagligt med i tv-programmet, og jeg har haft mange og lange 
samtaler med Marie om hvad der skete.  
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F.eks. med Susanne, folk de tænker jo ikke på Susanne som sådan en luder, de tænker 
bare, hun er irriterende”, forklarer Marie mig.  
Som det ses er forskydninger i Maries forståelser af hendes muligheder og til-
blivelse en aktualitet gennem de konkrete kræfter, der har fået ny energi. An-
dre baner blander sig på andre måder, derfor får disse kræfter central betyd-
ning for, hvordan Marie har kunnet reetableret sin forbindelse til faglighed i 
skolen. Marie selv fortæller, at ”det er nok, fordi vi er blevet ældre”, men som vist 
synes der at være flere kræfter på spil i hendes om-kategoriseringer af betyd-
ning og betydningsfulde andre. Så lad os med disse ord gå til næste spørgs-
mål.  
 
Hvordan viser elevpositioner sig væsentlige for Maries muligheder for at forbinde sig til fag-
lige aktiviteter? 
Marie forhandler passendehed som i et strategisk spil om at undslippe social 
eksklusion. I hendes referencer i interviewet henviser hun ofte til, hvordan 
hun navigerer efter regler, som ligner dem, der gælder i Paradise hotel. Hun 
holder nøje øje med, hvad der sker omkring hende. ”Selvfølgelig er jeg seriøs nogle 
gange”, siger hun og forklarer, hvordan hun samtidig bliver nødt til at tale med 
andre, holde øje og sidde med musik i ørene for at pleje sin position som po-
pulær. Popularitet er vigtig, hvis man ikke vil risikere at blive stemt ude. Så 
vigtig at kategorien ikke er til at gå på kompromis med. Men Marie har fundet 
andre veje, der kan trække hende over i mere faglige orienteringer, uden at 
det går ud over den eftertragtede popularitet, således at hun ikke behøver at 
gå på kompromis. Men det er en svær manøvre, der kræver orientering i 
mange retninger på samme tid.  
”Jeg tror, jeg har DAMP eller et eller andet”, siger hun med henvisning til netop 
den konsekvens, hun må tage, idet hun forsøger at leve op til forskellige krav 
og forventninger fra både hende selv og andre, så hun hele tiden må være 
opmærksom i forskellige retninger, både indenfor og udenfor af skolerum-
met.  
Her bliver det både hendes egen, men også hendes far og mors, for ikke at 
tale om lærerens forventning om en tilgang til det faglige, der kan bane vejen 
for en akademisk lang og svær uddannelse. Hendes fars tidligere glidebane i 
kriminelle miljøer. Hendes forældres, mormors og oldemors tendens til at få 
børn i meget tidlig alder, og for hendes mors vedkommende med en mand 
der ikke havde passende kærestepotentiale. Dette synes at affekte Marie på en 
sådan måde, så hun bliver skræmt og vil gøre, hvad hun kan for at bryde 
cirklen med f.eks. at få børn tidligt, og de konsekvenser der kunne følge, ved 
f.eks. at kun kunne få en, i hendes øjne, mindre prestigefyldt uddannelse. 
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Hun vil være noget, og kategorien kirurg både fagligt og socialt har en anden 
kraft end kategorien kantinedame, brolægger, kassedame eller elektrikker.  
Det ser således ud som om, stærke intra-agerende kræfter strømmer fra hen-
des families fortid og gennem Marie som et eksempel på en vej, hun ikke vil 
gå. Marie er nødt til at tænke familiens historie aktivt ind i sine strategier og 
planer for sin fremtid. Hun vil ikke være som dem i forhold til muligheder for 
en uddannelse. Samtidig er farens glidebane noget, hun må forholde sig aktivt 
til. Kraften fra kriminalitet og den mangel på uddannelse, han tilsyneladende 
har, synes at skræmme Marie i forhold til hendes fremtidsplaner. Faderens 
samtaler med hende, om at hun skal blive til noget andet, synes på den måde 
at få kraft fra både hans aktuelle situation, og hendes angst for at havne i en 
der ligner. Han har sagt, at han ikke har kunnet opnå det, han ville på bag-
grund af den måde, han har levet sit liv på. Marie ønsker at gå andre veje. 
Hun skal ikke nyde noget.  
Samtidig må hun passe på sin position som pæn, sjov, attraktiv, populær, som 
en de andre seje og populære godt vil være sammen med.  
Alle disse mange og forskelligartede typer af intra-agerende kræfter trækker i 
hende på samme tid, men de trækker ikke i samme retning og lader meget 
forskellige typer af kategoriseringer arbejde sig ind i Maries subjektiverings-
processer. Derfor må hun balancere, og balancekunsten er svær at mestre. 
Det er meget svært ikke at tippe, miste balancen og falde til en af siderne, så 
Marie passer på. Da hun gik i 7., så det ud til, at hun tippede for meget mod 
sjov og ballade, på grund af kedsomhed og længsel efter spænding og drama. 
Men efter Sarahs exit, mestrer hun bedre balancen, da hun tilbydes nye posi-
tioner gennem både andre relationer i klassen og nye længsler ud af klassen. 
Faglighed er ikke helt lige så truende for hendes position som tidligere i kraft 
af hendes nye måder at forbinde sig til de bevægelige og for tiden relevante 
materielt-diskursive praksisser på.  
Så gennem de nye måder at skabe forbindelse til de faglige aktiviteter, som 
noget hun nu kan se en mere direkte mening med, trækker hun sin egen posi-
tioneringer i en lidt anden retning. 
F.eks. beskriver hun i det andet interview, hvordan en anden og anderledes 
følelse af glæde, tryghed og stolthed ved at få de - før så ukendte - høje karak-
terer giver ny mening, og hvordan dette synes at være med til at skabe nye og 
attraktive muligheder. Karakterer synes at være en kraft, der fodrer Maries 
længsler på en ny måde, og som giver længslerne andre retninger end de have 
tidligere. Muligheden for en lang uddannelse kommer tættere på gennem dis-
se nye typer af længsler.  



 
 

261 

Fordelen ved at leve op til lærerkrav og forventninger, samt at løse de opga-
ver der stilles, er hun ikke længere i tvivl om, og hun kan se meningen med at 
koncentrere sig om opgaverne. Men samtidig spøger kategorien som nørd 
stadig som et skræmme-eksempel på, hvad hun i hvert fald stadig ikke vil væ-
re. Så meget at fire-mandsgruppen er delt i to lejre, med Mikkel og Anders på 
den ene side, og Marie og Poul på den anden. Mikkel har i den nye gruppe-
konstellation tilsyneladende farvet, eller smittet af på Anders over mod en 
nørdet kategori, hvilket betyder, at Marie sammen med Poul må opponere 
mod deres, i Maries øjne, ret til at blive set som de klogeste. For Marie ser ik-
ke længere sig selv som ’ikke så klog’, ”altså det er ikke, fordi mig og Poul vi er 
dumme”, siger hun vel vidende, at hun ikke er så klog, at hun falder i nørde-
kategorien, selvom hun også er begyndt at stræbe efter gode karakterer og 
bliver meget glad for de nye 10 og 12 taller, som hun ikke har prøvet at få før. 
Men for at skabe balance i sine ændrede længsler efter gode karakterer og fag-
lige kompetencer ser det ud til, at dette gøres ved f.eks. at skrue op for kær-
ligheden til Paradise Hotel, fester, stort, næsten sort hår og alkohol. Hendes 
største drøm er at blive deltager på Paradise Hotel. Her kan hun anvende sine 
evner til at spille strategisk og tænke, her er masser af søde drenge, hun kan 
pleje sin længsel efter opmærksomhed, og hun kan feste og slippe for at være 
”kloge Åge” med bøger og andre artefakter, der trækker hende i retninger, som 
kan true den position, hun befinder sig så godt i. Men positioner er vigtige at 
afstemme indenfor de umiddelbart tilgængelige dikotomier mellem klog og 
dum. Paradise-deltagelse associerer til dum, men smart, sej, sexet og sjov, 
hvilket stadig for Marie er vigtigere end klog, som kan resultere i uattraktive 
kategorier som nørdet og kedelig. Men med dygtigt strategisk spil og tilpas 
balance kan hun undgå at tippe til det ene sidde. Når hun spiller spillet rigtigt 
i skolen, kan hun balancerer på linen med faglighed og egenverdener på en 
måde, så de kan bringes aktivt i spil samtidig.  
 
Forskydningerne over tid er på den måde til at få øje på. De nye relationer, 
der giver nye muligheder, ikke kun for Marie, men også for Mia. Marie får 
mere legitim tilgang til de faglige aktiviteter gennem forbindelsen med Mia 
frem for Sarah, mens den før så stille og ret generte Mia, tilsyneladende gen-
nem forbindelsen til Marie pludselig kan tillade sig, og tør, at sige og gøre no-
get mere i klassen. Mia er ikke tilfældigt blevet Maries ven. Marie har nøje ud-
valgt hende. At være alene uden en bedsteveninde kan true muligheden for at 
længslen og behovet for tilhør bliver opfyldt, især en position som Maries kan 
blive truet, hvis hun ikke har nogen bedsteveninde i klassen.  
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”Jeg har altid godt kunne lide Mia, jeg har aldrig haft noget imod hende vel, hun har altid 
været meget stille, og så vidste jeg jo godt, at Sarah skulle til at gå ud og sådan noget, og så 
mig og Sarah vi var jo hele tiden sammen ikk. […] Det er ikke, fordi jeg overhovedet har 
brug for, fordi at jeg ville have Mia som en reserve, eller noget vel, men jeg var sådan, jeg 
skal også bare få nogle venner nu, så de ikke tænker, at jeg kun vil være venner med dem, 
fordi Sarah går ud. […]Så begyndte jeg at snakke med hende, og så var hun rigtigt sød, og 
så begyndte vi at være meget sammen ikk”.  
Strategi og planlægning af både forbindelser til faglige aktiviteter og andre 
mennesker bliver der på den måde tænkt meget over. Begge dele skal af-
stemmes i god tid og med de rigtige personer, der kan passes ind i positione-
rings strategier og processer. Selv siger Marie om dette: ”Jeg tror, det er en fordel, 
fordi jeg tænker rigtigt meget over tingene, men det kan virkelig også være en ulempe for mig 
nogle gange”. Fordelen er, at Marie kan holde i trådene, styre spillet og langt 
hen ad vejen slippe godt af sted med at etablere og vedligeholde den position, 
hun gerne vil se sig selv i. Ulempen bliver, at hun ”bliver for lækker til love”, som 
hun siger. For lækker til Love er et andet reality tv-program, som Marie også 
ser. I dette program følge man en række unge smukke mennesker, der er på 
jagt efter, men har svært ved at finde kærester, fordi de aldrig synes, der er 
nogen, der er gode eller lækre nok.  
 
Opsamling på analysen om Marie – et år efter 
Marie er stadig den smarte, den populære, den lattermilde og den smukke pi-
ge, som hun også beskrev sig selv som året før. Men der er også sket noget 
andet. Marie har i kraft af nye måder at forbinde sig til de faglige aktiviteter på 
fået nye åbninger mod sine drømme for fremtiden om en lang og prestigefuld 
uddannelse, der på den måde kommer til syne, bag tågerne der begynder at 
lette i horisonten. I stedet viser sig, et reelt mål, som hun pludselig kan se tyd-
ligere, og som hun derfor kan sigte efter.  
Det nye bliver tydeligt, idet vi over tid kan se, hvordan der kan opstå noget 
andet, andre muligheder, forståelser og åbninger, når forbindelser blander sig 
på andre måder, hvormed mening bliver til på ny. 
For Maries vedkommende bliver hendes tilgang til faglighed reetableret bl.a. 
gennem hendes forbindelse til Mia og hendes manglende forbindelse til Sa-
rah. Dengang Marie var bedsteveninde med Sarah, trak de konkrete forbin-
delser, sociale koder og kategorier hende i særlige retninger, væk fra de faglige 
forbindelser, på andre måder end de gør, når hun er bedsteveninde med Mia. 
Og det er ikke kun, fordi Sarah havde ’dårlig indflydelse’. Det handler om, 
hvordan forbindelsen mellem Marie og Sarah gav særlige muligheder for at 
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blive passende og for at slippe udenom den sociale eksklusion gennem be-
stemte strategiske træk og bevægelser.  
For Marie kom skiftet til at betyde, at hendes gennemsnit steg fra 5,9 til 7,3 
altså en karakterfremgang på 1,4 karakterpoint henover et halvt år. Dette er 
en meget markant fremgang, som nationale tests og andre måleapparater al-
drig ville kunne være i stand til at forklare – eftersom de stærke sociale kræf-
ter, og deres intra-aktioner med elevernes faglige præstationer, ligger helt 
udenfor måleapparaternes erkendelseskapacitet. Måleapparaterne og testene 
er ganske enkelt blinde overfor kompleksitet i de kræfter der frembringer re-
sultater af denne art. ”Det er vildt”, siger Marie selv og tilskriver ændringen 
dels det, at Sarah har forladt klassen, dels det at hun ikke vil gøre som hendes 
forældre, bedstemor og oldemor har gjort, dels det at hun er blevet ældre, 
dels det at hun har fået en anden bedsteveninde, og dels det at fester og ven-
ner uden for klassen fylder mere nu end tidligere.  
At ’blive ældre’ betyder for Marie, at hun er blevet bedre i stand til at se for-
delen ved at forbinde sig mere aktivt til de faglige aktiviteter, og ’ældre’ kom-
mer også til at betyde mere moden, mere bevidst og mere smart for Marie. I 
denne omgang tillægges det at blive ældre positive følelser og rationelle over-
vejelser, der skaber nye længsler og andre muligheder for at forbinde sig til 
længslerne på.  
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DEL 4 Afslutninger 

Kapitel 9 Afslutning  

 
“If Karen Barad is right that being and knowing cannot be separated, and that we learn to 
know the world in intra-action with our being and the material reality around us, this must 
have consequences for how we teach, perform and evaluate learning processes […]. From the 
perspective of immanence and thinking in terms of an onto-epistemology” (Taguchi 
2009:61). 

Hvad har jeg undersøgt?  
Afhandlingens overordnede problemformulering lød: 
 
Hvordan møder de faglige og sociale aktiviteter og engagementer hin-
anden i en konkret 7. klasse, og hvilken betydning får disse møder for 
elevernes muligheder for at forbinde sig  til disse aktiviteter? 
 
På den baggrund var ambitionen med afhandlingen, at se på, hvordan skole-
elever skaber mening eller mangler mening i deres hverdag i skolen, og hvor-
dan de faglige og sociale processer mødes. Spørgsmålet blev til på baggrund 
af en generel nysgerrighed med afsæt i en undren, der var blevet affødt af mi-
ne mange samtaler og interview med, og observationer af, børn og unge. 
Denne undren, blev også vakt, i forhold til de videnskabelige, politiske under-
søgelser og projekter om skolen og elever. Undersøgelser og projekter der ik-
ke altid synes at have indblik i elevernes perspektiver. Så det var i dette spæn-
dingsfelt, mellem disse nysgerrigheder, mellem elevsamtaler/interviews, sam-
fundsmæssige problemstillinger og debatter samt videnskabelige biddrag, at 
afhandlingen tog sin begyndelse. 
Det næste skridt i arbejdet med afhandlingen handlede om at rekruttere sko-
ler, og derefter formulere spørgsmål, primært til elever, men også til lærere. 
De svar som elever og lærere gav mig blev, kombineret med med observatio-
ner af elevernes skoleliv, samt skolerelevante dokumenter, det empiriske 
grundlag for min afhandling. Der er genereret empiri fra to klasser. Ved gen-
nemlæsninger af det empiriske materiale dukkede en række centrale temaer 
op, hvoraf tre blev valgt: skolen som betingelse for elevsubjektivering, ked-
somhed samt social eksklusionsangst.  
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Gennem refleksioner over problemfelt og problemformulering og empirien, 
sammen med en overordnet poststrukturalistisk og ny-materialistisk metateo-
retisk ramme, er de relevante teoretiske begreber og analysestrategien vokset 
frem, og de efterfølgende analyser genereret.  
 
En teoretisk rød tråd, der har været trukket gennem hele afhandlingen, er tre 
centrale teoretiske greb, der således har været bærende for analyserne. Det 
første gennemgående greb vises i figur 2, der er genereret med inspiration fra 
Barad (figur 2). Figuren understreger, hvordan de sociale relateringspraksisser 
og de faglige processer intra-agerer som en dobbelt proces. Denne figur er 
grundlaget for min analyse af elev-subjektiveringsprocesser.  
Det andet greb er måden, hvorpå subjektivering gøres gennem materielt-
diskursive praksisser, samtidig med at dette skal ses ind i en større sammen-
hæng af andre materielt-diskursive praksisser . Disse praksisser skaber også 
det sammenhængsapparat, som bliver til den konkrete læringskultur. En kul-
tur, der formes af både processer inde i skolen, og af de intra-agerende kræf-
ter der kommer som præ-definerede kræfter udefra, og som gør processer, 
handlinger og derved også elevsubjektivering mulig. De intra-agerende kræf-
ter er afhandlingens tredje gennemgående greb. I hver analyse har der, udover 
de tre gennemgående greb, været hentet flere andre begreber ind til udfoldel-
se af de konkrete analyser, alt efter hvad analyserne har kaldt på. 
 
 

 
Figur 2 - Subjektiveringspræmisser for deltagelse i skoleliv 
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Resume af de tre analyser 

Analysedelen består at tre selvstændige analysekapitler.  
I den første analyse Hvad gør en skole til en skole? er især begrebet om de 
intra-agerende kræfter bragt i spil. Gennem disse kræfter tager en materiel-
diskursiv praksis form som konstruktionen ’skole’ hvilken bliver skåret til, 
som en genkendelig institution med særlig funktioner og samfundsmæssig be-
rettigelse. De relevante intra-agerende kræfter, udmøntede sig i analysen i 7 
identificerede og konkret genkendelige intra-agerende kræfter, der skaber sær-
lig betydning og muligheder for (for)handlinger i skolen.  
Kræfterne, der blev identificeret var: eleverne set som råmateriale, de skole-
politiske dokumenter, opdeling af tid og fag, historiske kræfter, ny-liberale 
kræfter, de fysiske steder og skolepligt.  
Disse intra-agerende kræfter, der kan ses som om de kommer fra steder uden 
for skolen selv, blander sig med konkret levet skoleliv. Gennem de måder, 
kræfterne blander sig på, får de og skolen betydning og legitimitet som en 
kulturel genkendelig institution. Kræfterne skaber forudsætninger for, hvor-
dan den konkrete, unikke og bevægelige læringskultur, kan tage form i hver 
enkelt klasse, i sammenhænge med den måde de tages op og bringes i spil på, 
af de subjekter der befolker den. I læringskulturen opstår elevernes egenver-
dener, som etableres både i lyset af og i skyggen af disse overordnede og di-
sciplinerende kræfter.  
De to efterfølgende analyser tager deres afsæt herfra og bliver set i forhold til 
netop læringskultur som medskabende af både kedsomhed og social eksklusi-
onsangst, som er fænomener, der identificeres som særligt betydningsfulde 
for elevernes faglige læring og subjektivering, med skolen og klassen som 
overordnet ramme.  
 
Den anden analyse er I kedsomhedens tegn. I diffraktion mellem alle de 
intra-agerende kræfter, der skaber skolen, skabes der flere og nye kræfter. 
Kedsomhed synes at være en af disse kræfter. Analysen er delt i to dele. Før-
ste del handler om, hvordan kedsomhed virker ind i konkret læringskultur. 
Kedsomhed ses her som et fænomen med en affektiv kraft, der arbejder sig 
ind i disse processer. I kapitlet ses først på, hvordan kedsomhed har været 
genstand for analyse og er blevet teoretiseret på forskellige måder i forskellige 
tider. Her stødte jeg på et teoretisk problem, idet kedsomhed i forbindelse 
med skoleliv, ganske ofte udpeges som fænomen, men sjældent er gjort til 
genstand for empirisk-analyse. Derfor valgte jeg at læse kedsomhed diffrak-
tivt gennem forskellige tekster, der beskæftiger sig med kedsomhed. På bag-
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grund af disse læsninger udarbejdede jeg et længselsbegreb, der kunne anven-
des videre i denne afhandlings empiriske analyser.  
I kapitlets anden del ses på kedsomhed gennem fire case-personer: Gorm, 
Poul, Marie og Mikkel. Her i beskrives hvordan kedsomhed griber ind i de 
faglige lærings- og subjektiveringsprocesser, gennem affektive intensiteter. 
Gennem et affekt-begreb sammen med begreber om positionering, intra-
agerende kræfter, sociale kategorier og subjektivering ses på, hvordan ked-
somhed fik meget forskellige udtryk og konsekvenser for de fire elever.  
 
For især tre af de fire elever bliver flugtlinjer ud af faglighed, en udvej for 
kedsomheden. Ballade, søvn og drama er nogle af de handlinger, der fører 
eleverne ud af kedsomhed, men samtidig også ud af faglighed. Den fjerde 
elev keder sig mest, fordi han skal vente på de andre, mens de keder sig, da 
dette ofte afstedkommer larm og ballade.  
En række intra-agerende kræfter synes at blande sig i produktionen af fæno-
menet kedsomhed, men disse kræfter får igen meget forskellig betydning for 
de fire elever i kraft af måden, de intra-agerer på i de materielt-diskursive 
praksisser, de intra-agerer med. Sammen med disse kræfter er elevernes egen-
verdener med til at forme det, som ses som sjovt, spændende, kedeligt og 
meningsløst.  
Således har kedsomhedens udspring mange kilder, og de blander sig og tager 
form på mangfoldige måder i de enkelte klasser hos de enkelte subjekter. 
 
Den tredje analyse er Social eksklusionsangst og fagligt begær.  
Gennem begrebet om social eksklusionsangst og (u)værdighedsproduktion 
sammen med et situeret moral- og etikbegreb ses på, hvordan eleverne navi-
gerer i de egenverdener, som etableres i og sammen med den aktuelle læ-
ringskultur. Der ses på, hvad der dømmes inde, og hvad der dømmes ude i 
forhold til, hvordan man kan blive til som (u)værdig elev i 7.x. i forholdet til 
de andre elever. Der ses på, hvilke kræfter der er med til at producere de po-
pularitetsmarkører, der indikerer popularitet og udstødelse, og der ses på, 
hvordan disse kræfter har fat i eleverne inde i klassen. Markører som ofte 
genkendes i forlængelse af kapitlet om kedsomhed, og i høj grad aktiveres 
gennem attraktive ungdomskulturelle tilbud sammen, og udmøntes i f.eks. en 
afvisning af undertrykkende påbud, som en modstand mod at ’gøre, som læ-
reren (eller andre autoriteter) siger’. 
Gennem to elevcases vises, hvordan faglighed og relateringspraksisser kan 
stille sig i vejen for, eller fremme, hinanden i forhold til den sociale eksklusi-
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onsangst og gennem (u)værdighedsproduktioner, der opererer på forskellige 
niveauer, igennem, og i forhold til, forskellige elever.  
De affekter og materielt-diskursive praksisser, der arbejdes intensivt sammen 
i klasserummet, får betydning for niveauet af den sociale eksklusionsangst, 
der griber alle eleverne, og udpeger her Jeppe gennem uværdighedsproduce-
rende sociale kategorier. Eksklusionsangsten betyder, at Jeppe får meget svært 
ved at navigere i klassens liv, hvilket får fatale konsekvenser for ham både 
fagligt og socialt. Han fremtræder ofte usikker og kejtet, hvilket blot synes at 
understrege de eksklusionsmønstre, der produceres og vedligeholdes. Marie 
har helt andre og langt mere gunstige muligheder for både at navigere i de 
faglige og i de sociale relateringspraksisser, på grund af hendes mere privilege-
rede position. 
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Konklusion 

Centrale pointer 
Hvilke vidensbidrag og kundskabstilbud er blevet genereret gennem denne 
afhandlings analyser? 
 
Med udgangspunkt i problemformuleringen, og de deraf følgende tre analyser 
og de dertil genererede arbejdsspørgsmål, træder syv overordnede pointer 
frem. Dem vil jeg herunder redegøre for som de væsentligste overordnede 
vidensbidrag og kundskabstilbud denne afhandling har genereret.  
 
Hvordan møder de faglige og sociale aktiviteter og engagementer hin-
anden i en konkret 7. klasse, og hvilken betydning får disse møder for 
elevernes muligheder for at forbinde sig  til disse aktiviteter?  
 
De 7 pointer er: 

• I skolen møder eleverne dobbelte budskaber mellem forventninger, 
om at de ’skal have lyst’ til skolen. ’Lyst’ som krav, bliver en dobbelt-
hed, der synes at forstyrre elevernes muligheder og engagement i 
forhold til mulighed for faglige forbindelser. ’Skal’ synes at kalde på 
modstand, kedsomhed og resignation og give oplevelser af mangel på 
mening og medbestemmelse i deres eget skoleliv. 

• Manglen på oplevelse af medbestemmelse og elevdemokrati i under-
visningen, synes at afstedkomme manglende lyst til, og ansvarsfølelse 
over for, egne læreprocesser og puste til følelser af kedsomhed.  

• Elevernes egenverdener vokser frem mellem læringskultur, ung-
domskultur og klassekultur. Klassens popularitetsmarkører bliver 
skabt gennem materielt-diskursive praksisser, der synes at være afgø-
rende for, hvordan man som elev har mulighed for at forbinde sig til 
både relateringspraksisser og faglighed. 

• Kedsomhed møder eleverne i skolen som en selvfølgelighed med 
stor kraft, der skabes af mangel på motivation og lyst og engagement 
i undervisningen. Mangel på mening og længsel efter længsler og 
drama synes at kunne genkendes som kedsomhed. Kedsomhed kan 
skabe andre aktiviteter gennem flugtlinjer, ud af faglighed og ind i 
f.eks. intriger, mobning, ballade og/eller dagdrømmeri.  

• Social eksklusionsangst blander sig i mødet mellem faglige og sociale 
processer, og er med til at skabe (u)muligheder for, hvordan man kan 
positioneres, og hvordan subjektivering kan ske. Det viser sig afgø-
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rende, hvordan struktur og popularitetsmarkører effektueres hierar-
kisk, og hvor i det sociale klassehierarki hver enkelt befinder sig, for 
hvordan man som elev kan forbinde sig til fag og undervisning. 

• Skolen møder elever med krav om at sidde stille, hvilket afstedkom-
mer mangel på fysisk aktivitet. Forsøget på at kontrollere elevernes 
kroppe synes at afstedkomme en oplevelse af manglende mulighed 
for medbestemmelse og en oplevelse af tab af kontrol over egen 
krop/tanke hos eleverne. Dette kan skabe modstand, rastløshed, re-
signation og vrede overfor skolerelaterede krav, opgaver og lærere.  

• Elevernes muligheder for selv aktivt at undersøge mulige svar, gen-
nem mere eksperimenterende undervisning, synes at skabe mindre 
modstand mod både fag og undervisning. Gennem mere nysgerrig-
hed og større bevægelsesmulighed i denne eksperimenteren synes der 
også at blive mulighed for bedre forbindelse til længsler efter læring 
og bedre forhold til lærerne.  

 
I det følgende vil jeg uddybe disse syv del-pointer. 

1. Skolens dobbelte budskaber  
I forhold til spørgsmål om, hvordan skolen bliver til skole, synes en paradok-
sal dobbelthed at komme til udtryk. 
I spændingsfeltet mellem de identificerede intra-agerende kræfter viser dob-
beltheden sig, i skolens krav til eleverne om at de skal have lyst til læring. 
Gennem på den ene side krav om elevernes aktive og engagerede deltagelse, 
på den anden side krav om at de skal være mere eller mindre passive aktører 
og genstande for ’indlæring’ (som overførsel af viden), skal eleverne finde sig 
til rette i skolen. Det synes således som om, at eleverne skal kunne finde me-
ning i de paradoksale krav: de skal en masse, som reguleres direkte på deres 
kroppe, deres udfoldelsesmuligheder, og deres handlinger, tanker osv. og de 
skal samtidig have lyst til det.  
Dette viser sig bl.a. gennem forståelser af elever som råstof, gennem under-
visningspligt som tilbud samt disciplineringsdiskussioner om hvad børn og 
unge bør, og skal leve op til. På samme tid bliver eleverne gjort moralsk an-
svarlige for deres egne handlinger gennem kravet om lyst. Lyst til læring, som 
ses i formålsparagraffen, findes som et væsentligt styringsredskab i de mere 
nyliberale styringsformer, disse blander sig med ældre og andre styringsfor-
mer, der strømmer fra ældre skolehistorieske disciplineringsstrategier. Disse 
divergerende styringsformer kræver forskellige typer af disciplin. Sammen-
smeltningen mellem de ny-liberale og de ældre kræfter, viser sig f.eks. i minu-
tiøse mål og retningslinjer, planlagt og formuleret i detaljer, for hvilke aktivi-
teter eleverne skal gennemføre, samtidig med at demokrati og virkelyst er i 
fokus.  
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På den ene side forventes således underkastelse og kropslig og tankemæssig 
disciplin af eleverne, på den anden side kræves der ansvar for egen læring og 
lyst til undervisning gennem et personligt engagement og initiativ.  

2. Mangel på medbestemmelse og elevdemokrati 
I spændingsfelt mellem de paradoksale og modsatrettede kræfter, synes de 
divergerende disciplineringsprocesser, der vokser frem i møderne mellem alle 
kræfterne, at skabe et fravær af oplevet medbestemmelse for eleverne. Deraf 
følger elevernes manglende oplevelser af at have ansvar for sig selv, og de 
modsatrettede processer synes at kunne forvirre både lærere og elever i en 
grad, så det kan være svært at finde ud af, hvem der har ansvar for hvad. 
Idet eleverne efterlades uden oplevet medbestemmelse, forsvinder også ejer-
skab over faglig nysgerrighed, kreativitet og mulighed for egne initiativer ind i 
faglige forbindelser. Skolen bliver dermed primært et pligtsted fremfor et til-
bud om spændende og relevant læring, der vækker længsel efter mere viden.  
Eleverne tager dette op på meget forskellige måder. Det er i høj grad de ele-
ver, der ikke formår at navigere passende mellem disse dobbeltheder, som 
ikke ses som skoletilpassede. De gør modstand eller trækker sig, mens de ele-
ver, der mestrer og balancerer mellem dobbelthederne, bedre kan finde sig til 
rette i de indrettede skolepraksisser.  
I manglen på elevdemokrati træder en anden dobbelthed frem. Det ser ud 
som om, at jo mere man forsøger at stramme grebet gennem kontrol og di-
sciplin fra politisk/lærer hold, for at få mere faglighed ind i og ud af eleverne, 
jo mere synes man at forhindre lyst til læring – og dermed vanskeliggøres læ-
ring. Jo mere lærerne synes at skulle kontrollere og forsøger at gøre det, jo 
mere kalder de på modmagt fra eleverne. 
Kvantitative målinger som evalueringer og tests er nogle af de redskaber, der 
anvendes politisk til at føre tilsyn med skolen som en del af konkurrencesta-
ten. Hvis resultaterne af disse målinger peger i retninger, der sender Danmark 
bagud i den globale konkurrence, træffes nye foranstaltninger og ideer til for-
bedringer af skolen. De tiltag, der gennemføres, får konkret betydning for 
elever og læreres muligheder og betingelser. Det synes at bibringe frustration 
og modstand fra eleverne (og lærerne). Således synes f.eks. flere matematik-
timer i skolen ikke at være svaret på mere faglig viden om matematik. For 
mange elever kan det tværtimod betyde en oplevelse af mangel på medbe-
stemmelse og demokrati, og koste mere frustration, mere kedsomhed, mere 
modstand og mere skoletræthed, hvilket ikke synes at bibringe læring gunstige 
vilkår.  
Der stilles både krav og forventninger til, at eleverne skal tænke kritisk, inno-
vativt og selvstændigt, samtidig med at de skal underkaste sig, sætte sig ned 
og høre efter. I en Foucaultsk forståelse af magt som en dobbelt proces, 
sammen med en Baradsk tænkning om materialitet og diskurs, synes struktu-
rer og magt at være væsentlige agenter for, hvordan elever kan blive til elever 
gennem de forventninger, der ligger præ-defineret til dem, samtidig med at de 
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rent faktisk handler og handler tilbage på dem. At de ikke altid handler pas-
sende i lærer- eller samfundsperspektiver, da kravende samtidig er modstrid-
ende, bliver et vilkår. At lyst til læring og demokrati er skrevet ind i formåls-
paragraffen synes på den måde ikke at være tilstrækkeligt til, at lyst kan pro-
duceres, da dette støder frontalt sammen med fortættede krav og 
forventninger.  

3 Elevernes egenverdeners betydning for faglighed 
I mellemrummene mellem ’skal have lyst’, undervisningspraksisser og frikvar-
terer, musik, tv og anden ungdomskultur, opstår elevernes egenverdener. Dis-
se egenverdener fungerer som parallelle spor til den praksis, de voksne forsø-
ger at etablere. I disse egenverdener gælder helt andre regler, koder, etiske og 
moralske ordener end i lærernes og forældrenes forståelser, og de bliver såle-
des skabt af mere end det, skolen tilbyder.  
Coolness og popularitetsmarkører skabes gennem materielt-diskursive prak-
sisser fra især ungdomskultur, og igennem disse praksisser opstår forståelser 
af, hvordan man bliver (u)passende mellem de andre elever. Disse markører 
og praksisser er med til at skabe de hierarkiske mønstre i de enkelte klasser alt 
efter, hvordan de anvendes og bringes i spil. ’Nogle’ og ’noget’ får på den 
måde mere legitimitet end andre og andet. Det, der genererer popularitet, va-
rierer i forhold til de enkelte klasser. F.eks hvordan man forholder sig til lære-
re, til undervisning, til de forskellige fag og til kedsomhed, hvordan man be-
væger sig, sidder på stolen, hvem man er sammen med, og ikke er sammen 
med, hvad man ser i tv, hvad man går til i sin fritid, bliver med-afgørende for, 
hvordan man kan forbinde sig til fag og faglighed.  
Ifølge mine analyser af elevernes faglige forbindelser gennem sociale proces-
ser ser det ud til, at faglige præstationer således ikke kun har med indre dispo-
sitioner at gøre. Det ser ud til, at det i høj grad handler om, hvordan der for-
handles om passendehed i forhold til positionering i elevernes egenverdener, 
bag om lærerblikke. Disse forhandlinger får betydning for elevens mulige 
strategier for hvordan de kan skabe forbindelse til faglighed. Bl.a. bliver det 
vigtigt, for eleverne, at overveje hvem, man kan blive til som, i forhold til, 
både hvad og hvem der giver adgang til prestige, og deres oplevelser af, hvad 
skolen skal, og kan tilbyde, hvad de vil med den, og hvordan den kan give 
mening. 

4. Betydning af kedsomhed 
Afhandlingens analyser om kedsomhed viser, at en forklaring på manglende 
elevpræstationer kan findes i en mangel på mening med undervisningen og en 
efterfølgende kedsomhed, der kan få stor betydning for det faglige udbytte og 
måden, skolepraksisser tages op på af eleverne.  
Det ikke at kunne forbinde sig til meningsgivende aktiviteter, som rækker ud-
over én selv i tid og rum, samtidig med at fag og undervisning vækker nysger-
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righed, og spænding mellem ens egne længsler og det der skal gøres, skaber 
længsler efter noget andet. Så når de faglige tilbud er tømt for spænding, rele-
vans og mening, finder eleverne inspiration til handlinger andre steder, gen-
nem flugtlinjer, der giver handlinger andre retninger end ind i de faglige akti-
viteter. 
Kedsomhed synes således at kunne skabe aktiviteter, der får betydning på an-
dre måder end dem, der var lærernes hensigt. Længslen efter drama kan skabe 
flugtlinjer, der bliver farlige for stemningen i klassen, idet denne længsel kan 
føre til øget eksklusionsangst. Længslen efter længsler og eller mening, kan 
betyde, at elever må opgive at tro på, at de kan få noget ud af skolen, og at de 
kan lære noget fagligt. Længslerne kan derfor skabe uro, mangel på mulighed 
for koncentration, drama, ballade og resignation.  
Når elever rammes af kedsomhed og gør opmærksom på dette, mødes de of-
te af et ’det er din egen skyld - du skal tage dig sammen’ af lærerne, hvilket 
ikke synes at give håb og muligheder eller vække nysgerrighed og interesse. 
Tværtimod lades eleverne alene tilbage med deres længsler sammen med en 
oplevelse af mangel på skole-legitime muligheder for forbindelser - med op-
levelsen af at de voksne ikke vil dem noget godt.  
Noget af det, der skaber kedsomhed, er træge, gentagne og monotone opga-
ver. De samme kopiark om og om igen. Opgaver, der ikke giver mening, og 
som eleverne ingen indflydelse har på.  

5. Betydning af social eksklusionsangst  
En væsentlig intra-agerende kraft i elevernes egenverdener er tilstedeværelsen 
og graden af social eksklusionsangst. Måden hvorpå de hierarkiske mønstre 
etableres og vedligeholdes, synes at afstedkomme en angst for social eksklu-
sion. Dette skal ses i lyset af en teoretisk overbevisning om, at mennesker, og 
derved også skoleelever, er eksistentielt afhængige af fælleskaber. Afhandlin-
gens analyser viser, at denne afhængighed tilsyneladende går foran skolens 
overordnede formål, og at overblikket over hvem, der er udsat, hvem der ikke 
er, og på hvilke betingelser, må bevares af hver enkelt elev, før de kan forbin-
de sig til de faglige aktiviteter. Den sociale eksklusionsangst får således direkte 
betydning for de faglige aktiviteter idet, den privilegerer nogle, mens den ef-
terlader andre i periferien eller udenfor fællesskabet og herved også udenfor 
f.eks. gruppearbejde. 
Analysen om social eksklusionsangst viser, at betydningen af fænomenet, kan 
forhindre nogle elever i at forbinde sig optimalt til faglige processer. I kraft af 
de mulige positioneringsprocesser og i kraft af elevernes egenverdener for-
menes og forhindres legitim adgang for nogle elever til faglige forbindelse og 
derved udbytte af undervisning. 
Andre elever vil på baggrund af en privilegeret social position have større rå-
derum og muligheder. De, der har privilegeret adgang til at markere og be-
tydningssætte prestigegivende aktiviteter og artefakter, gives lettere adgang til 
faglige aktiviteter i kraft af den gunstige position, samtidig med at positionen 
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må balanceres gennem et konstant strategisk vedligeholdelsesarbejde af de 
popularitetsmarkører, der samtidig kan modarbejde forbindelser til faglighed. 
For på trods af de privilegier, der ligger i popularitet hos de socialt hierarkisk 
privilegerede elever, favner den sociale eksklusionsangst også dem, da man 
aldrig kan vide sig helt sikker på positioner.  
Ved at forbinde sig på bestemte måder med bestemte andre, kan det betyde 
en medkategorisering, af enten det populære eller det upopulære, for den der 
forbinder sig. Således kan der ske forskydninger i de hierarkiske mønstre alt 
efter, hvem eleverne hænger ud med, arbejder sammen med eller blot sidder 
ved siden af.  
Den sociale eksklusionsangst ser derfor ud til at udgøre en central kraft ind i 
mulighederne for at kunne forbinde sig til det, lærerne kalder en skoletilpasset 
elev og faglig dygtig eller ikke dygtig. Det kræver mod, prestige og overvin-
delse at forbinde sig aktivt og nysgerrigt til de faglige aktiviteter i en klasse, 
hvor prestige kommer fra andet end faglighed, og hvor social eksklusions-
angst lurer.  
I kraft af forskydninger i tid og rum og relationer, som giver andre mulighe-
der for konstellationer i klasserummet, ændres betingelser for positionering 
og subjektivering, og derved læring, sig løbende. Det samme gør sig gældende 
for de popularitetsmarkører, der aktiveres i in- og eksklusionsprocesserne i 
klassen. 
Faglige evner og dispositioner synes igen ikke alene at være et spørgsmål om 
noget iboende subjektet, men faglige kompetencer skabes i høj grad i mellem-
rummene mellem de gensidige positioneringsprocesser, den sociale eksklusi-
onsangst, popularitetsmarkørerne, længsler, sammen med undervisning, fag 
og lærerblikke.  

6. Kroppe i bevægelse som åbning til faglighed 
I forlængelse af kedsomhed og mangel på medbestemmelse synes en væsent-
lig kraft at tage fat i eleverne - kravet om at de skal sidde stille, både når de 
skal lytte til læreren, og når de skal arbejde med opgaver. Eleverne sidder ofte 
på bestemte pladser, ved bestemte borde, med bestemt kropslig placering 
(forrest i klassen, med ryggen mod tavlen osv.), i op til halvanden time ad 
gangen. Denne kropslige fiksering synes at kunne forstærke både kedsomhed, 
træthed, arbejdsuvillighed og oplevelsen af mangel på medbestemmelse. Såle-
des synes den ofte ufrivillige siddende position at gribe ind i elevernes ople-
velser af både tro på og respekt for fag, lærer og ikke mindst deres egen lære-
proces, som noget de ”kan tage seriøst”. Eleverne kan føle sig ikke-hørt og som 
ikke-mennesker, idet de bliver presset tilbage i en passiv stillesiddende positi-
on på stolen, hvor medbestemmelse og indflydelse på egne læreprocesser ikke 
synes at være en mulighed – medmindre det kan gøres stille. Den passive 
krop uden mulighed for bevægelse synes således ikke at være et optimalt ud-
gangspunkt for al slags faglig læring. 
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7. Mulighed for eksperimenterende aktiviteter 
Det viste sig også i analyserne, at eleverne i de timer, hvor de fik mulighed for 
selv at undersøge og eksperimentere med svar, var mere aktivt forbundne til 
de faglige opgaver. I disse timer var bevægelse og lyde altid en mulighed, da 
eleverne skulle bevæge sig rundt i rummet, på skolen eller uden for skolen. 
Det viste sig, at mulighed for bl.a. latter, fysiske eksperimenter, forsøg på 
egen hånd eller i selvvalgte grupper, og bevægelse rundt i klassen gav eleverne 
andre oplevelser af både læreren og af faget. I de timer, der indebar denne ty-
pe undervisning, så det ud til, at eleverne oplevede sig mere anerkendte af læ-
rerne og derved heller ikke som ikke-set eller som ikke-mennesker. Idet 
kroppene/tankerne blev sat mere fri, og opgaverne var mere åbne, synes 
flugtlinjer ind i de faglige aktiviteter at kalde på mindre modstand, vække nys-
gerrighed og længsler og derved at give lettere adgang ind i de faglige aktivite-
ter.  
 
Dette var således de overordnede og centrale pointer. Herfra vil jeg bevæge 
mig videre over i en perspektivering i forhold til, hvilke spørgsmål der evt. 
kunne diskuteres på baggrund af denne afhandlings resultater.  
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Perspektivering  

I det følgende vil jeg kort beskrive nogle af de perspektiverende spørgsmål 
der rejser sig i kølvandet på denne afhandlings analyser og pointer. Spørgsmå-
lene jeg vil nævne tænkes at kunne blive udgangspunkt for diskusioner, der 
kunne tages med både skole-relevante politiske-, forsknings- og praksisfelter. 
Jeg vil ikke gå langt ind i diskussionerne her, men blot lukke op for, hvad der 
kunne være relevant at bringe videre, i bestræbelser på, at skabe de bedste be-
tingelser for elevernes meningsfulde skoleliv.  
 
Et ben to ben - og spørgsmål om elevdemokrati 
 
”Åh jeg synes at elevdemokrati er en rigtig, rigtig svær størrelse”, siger læreren Janni”. 
Fordi det ofte ikke er særligt muligt, altså det lyder rigtigt pænt, men hvis det er inde for 
selve undervisningen, de kan ikke vælge mellem så mange ting når det kommer til stykket 
[…] Men jeg synes, den er svær, den er rigtig svær. Er det så, hvis vi har demokratiuge, 
sådan at en uge om året lærer man om demokrati?” 
 
Mangel på elevdemokrati som barriere for mulighed for at forbinde sig til læ-
ring, undervisning og faglighed gennem flugtlinjer og kreative-
læringsprocesser, synes at være en diskussion der kunne tages både med et 
politisk felt og med praksis.  Tal, der også understøttes af bl.a. DCUMs ter-
mometertal fra 2012,  viser at kun 7% af eleverne mener, at de har direkte 
indflydelse på demokratiske processer i deres skoleliv (se evt. side 31 for ud-
dybning). Analyserne i denne afhandling viser, at netop en oplevelse af mang-
lende indflydelse på, faglige aktiviteter, og manglende kontrol over tan-
ke/krop kan afstedkomme resignation, kedsomhed træthed, larm og ballade. 
Således kunne det være interessant at diskutere hvorledes elevdemokrati kun-
ne integreres og aktiveres mere i praksis i elevernes hverdagsliv. Demokrati, 
ikke som når eleverne skal lære om Gadaffi eller Mao i en emneuge en gang 
om året, men som indarbejdet lærings-proces, som en del af folkeskolens po-
litiske dokumenter, praksis og undervisning.  
Ser man på formålsparagraffen, kan den tolkes derhen, at den kalder på de-
mokratiske processer, der således griber helt ind i klasseværelset og ikke kun 
er noget, eleverne skal skrive opgave om. Således kunne det muligvis være en 
fordel at inddrage eleverne mere i tilrettelæggelse af deres egne processer i 
skolen, hvor der tages højde for motivation, mening, længsler og virkelyst i 
forbindelse med elevernes læring. Dette ville måske kunne svække kedsom-
hed og forskellige former for upassende ro eller uro, der synes at være væ-
sentlige barrierer for elevernes faglige udbytte og dedikation. Men det ville 
muligvis koste kontroltab for lærere og politikere, idet det kunne betyde, at 
eleverne ville vælge ikke at skulle sidde stille i lang tid ad gangen, i det samme 
rum.  
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’Du skal have lyst’ 
 
”Du bestemmer jo selv, hvordan det skal være - Vil du være sød og rar, sidde stille og lave 
dine lektier for eksempel” (lærer fra 7.x). 
 
Både lærere og elevere er med til at opretholde de materielt-diskursive prak-
sisser, på hver deres måde i forhold til forventninger, opgaver og målsætnin-
ger i hverdagen. F.eks. synes kræfter, der bevæger sig mellem at forstå skolen 
som et privilegeret tilbud til forældre og børn, overfor den undervisningspligt, 
mødepligt og skolepligt eleverne oplever, at støde sammen. At se skole og 
undervisning som et privilegium man får tilbudt frem for en tvang, man ikke 
kan undslippe, synes at få mærkbart forskellig betydning alt efter, om man er 
voksen eller skolebarn. Således kunne man med fordel se på, hvordan formel-
le formål og mål hænger sammen med forståelser af hverdagspraksis som til-
bud med krav om lyst. At eleverne ’skal have lyst’ til undervisning, og til at nå 
de mål, andre har sat for dem, synes ikke at skabe sammenhæng og længsler 
efter at nå disse mål.  Tværtimod tyder det på, at kravene kalder på modstand, 
resignation, kedsomhed og forvirring. Derudover opstår en angst for bl.a. 9. 
klasses afgangseksamen, som eleverne ved kommer. Men idet de ikke kan 
forbinde sig fagligt bliver afgangseksamen ofte set som en trussel. Denne ek-
samen kan blive noget nær de eneste drivkraft for at forbinde sig til faglige 
aktiviteter, men det synes ikke at være tilstrækkeligt til at skabe den nødven-
dige forbindelse og dedikation til faglige emner. Konsekvenser  afstedkom-
mer og giver tilsyneladende anledning til en del uro og utryghed.  
 
Retorik om de gode og de dårlige elever 
Lad os igen et øjeblik vende tilbage til et af de citater fra den offentlige debat, 
som jeg bragte i indledningen45: 
 
”En ny undersøgelse fra tænketanken DEA viser at hver fjerde af de mindst motiverede 
elever i folkeskolens ældste klasser har drømme om at blive akademikere” (Windstrøm 
og Gormsen 2013),46 siger Windtrøm og Gormsen under overskriften ”Profes-
sor: Færre skal i gymnasiet”. Professoren, de henviser til, er Niels Egelund, som 

                                                      
45Det er ikke kun Niels Egelund, der taler om gode og dårlige elever, dygtige og 
ikke dygtige elever når der henvises til dansk og matematik. Det er en helt almin-
delig praksis i den offentlige debat, Så sent som idag, (Radio 24/7 morgen d. 16. 
oktober 2013) hørte jeg samme retorik anvendt af formand for lærerforeningen 
Anders Bondo og en Journalist på Radio 24/4 godmorgen. Debatten handler om, 
at man ikke gør nok for de fagligt dygtige elever og, at man f.eks. kunne sende 
dem over på gymnasierne for at lade dem følge nogle fag der. Se også evt. Ken 
Robinsons bog ’Kreativitet og læring’, hvor han også følger denne pointe.  
46Lokaliseret d. 1.okt. på Berlingske tidenes hjemmeside på: 
www.b.dk/nationalt/professor-faerre-skal-i-gymnasiet 
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de citerer for at sige: ”Gymnasierne skal kun være for den bedste halvdel, og der skal 
gøres mere for at få de unges studiedrømme gjort realistiske”. 
 
I lyset af pointerene fra denne afhandling kunne det blive interessant at disku-
tere, hvordan gode og dårlige elever selekteres, og hvilke konsekvenser det 
har, at de opdeles på den måde. Dette skal ses i lyset af,  hvordan faglighed 
etableres og, hvordan elevernes nysgerrighed og længsler imødekommes, 
sammen med en politisk interesse for, at forbedre elevernes faglige kompe-
tencer. For hvorfor giver det mening at tale om gode og dårlige halvdele? Og 
hvem er den dårlige halvdel? Og hvorfor?  
Som det ser ud, drejer offentlige debatter sig ofte om, at ’den gode halvdel’ er 
de skoletilpassede elever. Det er de, der er gode til højprestige fag som dansk 
og matematik, de der kan  tilpasse sig skolens dobbelte budskaber mellem 
’skal’ og ’lyst’, de der kan sidde stille, være søde og rare og lave deres lektier 
f.eks. Men hvad med de, der er gode til f.eks. sløjd? Sløjd, som statsministe-
ren gjorde os opmærksom på i sin åbningstale, i indledningen til denne af-
handling. Skal sløjd i folkeskolen ’kun’ være en måde at lære Pythagoras sæt-
ninger på, eller kunne det tænkes, at sløjd i sig selv kunne blive et fag med 
prestige, der skaber værdighed, gennem en samfundsmæssig respekt for hån-
dens arbejde? Og hvad med kritisk tænkende elever? Elever der formår at ud-
fordre skolesystemet og som kan stille undrende spørgsmål? 
Dansk og matematik er vigtige fag, men de er ikke alt. Har man som elev ikke 
evner, interesser, længsler eller muligheder i lige præcis den retning, bør det 
være muligt alligevel at kunne blive set, og se sig selv, som en betydningsfuld 
og værdig medborger, der i høj grad også kan have noget væsentligt at bidrage 
med til samfundshjulenes store maskineri. Også uden at man skal ses og se 
sig selv og sit liv som ikke ”en af bedste halvdel’ eller ’et mindre godt råstof’. 
I denne diskussion åbnes for nye spørgsmål, der kunne være værd at under-
søge. Spørgsmål, der bl.a. vedrører dette dilemma, er måske en af grundende 
til, at så mange elever, på trods af både manglende interesse for akademiske 
fag, skoletræthed og manglende akademiske evner alligevel vælger gymnasiet.  
 
Faglighed og sociale processer som gensidigt intra-agerende 
 
”Janni hun har også selv sagt det til mig her, da vi var i praktik, […]at hun kunne se, at 
efter at Sarah var gået ud, at jeg havde forbedret mig rigtig meget. Det havde jeg, mit gen-
nemsnit, […] hvor Sarah hun gik i klassen, det var på 5,9 mit nye gennemsnit er på 7,3. 
[….] Det er ret meget på et halvt år at det ligesom er steget. […] Så jeg tror at – jo med 
venskab der er det gået ned ad bakke sådan der, for min egen skyld er det kun blevet bedre 
[…] Det er jo ikke, fordi jeg sidder og beskylder Sarah, fordi jeg har været dum eller noget. 
[…] Det er jo ligeså meget mit eget, for jeg kunne jo bare ha’ sagt, at hun skulle lukke 
røven, hvis det er, det gjorde jeg jo ikke, jeg var jo selv lige så meget med til det. Jeg søgte jo 
også hendes opmærksomhed i timerne, det var jo ikke kun hende, der sad og snakkede til 
mig” (eleven Marie). 
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I det historisk/neoliberale forsøg på at reducere skolen til et sted, primært 
med blik for faglighed og et deraf følgende fokus på et elev-fagligt præstati-
onsniveau, reduceres blikke for kompleksitet. Noget går tabt, når faglige 
kompetencer ses som effekt af noget der primært opstår af disciplin som 
kommer til udstryk som ro i klassen. Og det ser heller ikke ud til, at projektet 
lykkes helt efter hensigten, hvilket både de debatterende citater og tal fra min 
indledning, og afhandlingens empiriske grundlag, peger mod. Analyserne i 
denne afhandling viser, at man med fordel kan indtænke kedsomhed, mening, 
elev-egenverdener, popularitetsmarkører og social-eksklusionsangst, også når 
man ser på faglige resultater.  
Det kunne derfor at være en fordel, når der skal ses på skoleliv og fagligt ud-
bytte, både politisk, forskningsmæssigt og i praksis, at have blik for de gensi-
dige komplekse processer, der skaber, og skabes, gennem konkret læringskul-
tur. Mennesker kan ikke reduceres til ’råstof’ eller rationelle hjerner løsrevet 
fra krop, følelser og fælleskaber, som man kan forme, som man vil.  
At se nærmere ind i klassens sociale liv og se på, hvad der rører sig i de hie-
rarkiske mønstre, hvad og hvem der giver og har prestige og popularitet, hvad 
og hvem der dømmes inde og ude, og på baggrund af hvad, kunne måske gi-
ve andre muligheder for svar i de f.eks. kvantitative undersøgelser om læring. 
Dette ville højst sandsynligt også kunne ses i målinger i f.eks. PISA undersø-
gelsen, ligesom Marie gør os opmærksom på i citatet ovenfor.  
 
Elever som afhængige af fæ lleskaber 
Hvad eleverne præsterer fagligt, hvor engagerede de er fagligt, hvordan de 
forbinder sig med faglighed, hvordan de scorer karaktermæssigt hver for sig, 
hænger nøje sammen med netop den måde den enkelte elev bliver forstået på 
som en enhed hvor faglighed kan isoleres, fra sociale processer.  
Ifølge mine analyser og gennem min figur 2, vil denne isolerede vurdering ik-
ke kunne sige ret meget om elevens isolerede evner for hverken det ene eller 
det andet. Elevernes vurderinger af nødvendigheden af faglighed, er ikke altid 
den samme som de voksnes, og faglighed kan vise sig at være direkte farligt i 
kraft af, at f.eks. hvordan social eksklusionsangst arbejder i klassen, og hvilke 
populratitsmarkører og koder der virker herinde.  
Dermed kan test og vurderinger på faglighed alene, være misvisende, da må-
linger på evner og standpunkter ikke tager højde for, niveauet af social eks-
klusionsangst, kedsomhed og de situerede moralske koder og markører der 
gælder i de enkelte klasser.  
 
Medietilbuds betydning for ungdomskultur 
 
”Og grænser? Ja – de rykkes hele tiden – men vigtigst er, at man handler inden for både 
lovens og moralens rammer – og det gør vi. Programformatet ”Fristet” sætter moral og etik 
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til debat – og det gør man ikke bare ved at diskutere det – i reality-tv får man debatten til 
at køre ved at handle og så diskutere ud fra folks handlinger”.47 
 
En af de kræfter, der bliver identificeret i analysen, er den tydelige intra-
agerende kraft, der strømmer fra medier og især tv og anden ungdomskultur, 
som musik, bøger, mode, teknologi, sociale medier og film. En nysgerrighed i 
forhold til betydningen af disse medietilbud trænger sig på her i den afslut-
tende tekst. Tager vi udgangspunkt i tv, vil vi kunne se, at mange tv pro-
grammer, der retter sig mod unge, har særlige budskaber.  
For lækker til love, De unge mødre, Fristet, Divaer i Junglen, Paradise hotel, 
Sunny Beach, Kongerne fra Rømø, Amalies Verden osv osv. Programmer, 
som alle handler om unges liv med hinanden men med lidt forskellige temaer. 
Det, der i alle programmerne er gennemgående, er intriger mellem deltagerne, 
druk, skænderier og (u)venskab, kærlighed og sex.  
Det, der ikke er meget af i disse programmer, er tanker om fremtiden, faglig-
hed, eller skolen for den sags skyld som et sted, man også kan tage alvorligt.  
Pointen med at udpege medie-kulturelle tilbud som et diskussionsemne er, at 
det er ganske svært at finde et alternativ til, såkaldte, ’rollemodeller’. Fremstil-
lingen af de unge i de fleste af disse Tv-programmer, fremstiller unge og ung-
domskultur, som noget der skal forherliges gennem de ovennævnte temaer, 
som f.eks. druk, sex, og uvenskab, ofte med udstemninger af andre som kli-
maks.  
TV målrettet til unge, om unge, der har f.eks. faglige interesser er stort set 
fraværende i mediebilledet. En interessant diskussion kan derfor være, hvad 
dette betyder for elevernes egenverdener, som i høj grad etableres gennem 
netop ungdomskultur, og hvem der skal tage ansvaret for det. Det kunne væ-
re interessante at undersøge nærmere, hvordan de intra-agerende kræfter fra 
disse medier kan spores og følges ind i subjektiveringsprocesser hos eleverne. 
 
Dette var de afsluttende ord i forbindelse med afhandlingen. Jeg vil nu vende 
tilbage til eleverne og vise, hvad der skete under mit sidste besøg i klassen i 
slutningen af deres 9. skoleår.  
 
  

                                                      
47Dette skrev tv 3 pressechef Søren Hedman i en mail til mig efter at jeg havde 
stillet spørgsmålstegn ved de etiske og moralske linjer i forhold til en episoder i 
tv-programmet Fristet. Fristet er et reality-tv program der handler om at få unge 
mennkeser til at gå udover deres personlige grænser. Hedman har givet tilsagn om 
at jeg må bringe citatet i forbindelse med denne perspektivering forbindelse.  
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Epilog 

Nye veje - Nye åbninger 
Det var en sommerdag i 2013. Jeg gik ind i 9.x klasselokale. Eleverne sad 
rundt omkring på borde og stole. Marie kom hen til mig: ”Hej, hvor er det længe 
siden, du har været her”. Det var et år siden, jeg var der sidst. Jeg så, at Marie var 
blevet ret tynd, og hendes før så store og mørke viltre hår var klippet helt af. 
Nu var det lagt ned, farvet lysere og var blevet kort. Men fregnerne på næsen 
sad, hvor de sad sidst, jeg så hende. Lau havde fået endnu længere hår, men 
hvor hans sorte pandehår før faldt ned foran øjnene, sad det nu redt tilbage i 
en hestehale bag ørene.  
Lærke kommer ind sammen med en ny pige, jeg ikke har set før.  
Gorm kommer ind i klassen. Han går lige hen til mig: ”Hej, hvordan går det med 
ph.d.én?” siger han og hopper op og sætter sig på bordet ved siden af mig. 
”Hvad skriver du om lige nu?” spørger han. ”Lige i øjeblikket skriver jeg om kedsom-
hed”, svarer jeg, griner lidt og siger: ”Det er ret spændende”. ”Så må du skrive om 
mig!” svarer han. Jeg griner til ham.  
Klokken ringer, jeg må flytte mig fra den stol, jeg har sat mig på, da det er Jo-
hans plads. Jeg sætter mig for enden af Jeppes og Jens’ bord. 
 
Under dette sidste besøg i klassen, delte jeg flødeboller ud. Mens eleverne 
spiste deres flødeboller, skrev de breve til mig om, hvad deres planer var, når 
de nu gik ud af niende klasse, og hvorfor de havde valgt netop det.  
 
For eleverne længes videre. De fortsætter med at drømme om og håbe på en 
lys fremtid. Og i det nu, i hin dansktime, fik jeg et indblik i de længsler, som 
eleverne havde for deres liv på den anden side af folkeskolen.  
Derfor vil jeg her lade nogle af eleverne fra det empiriske materiale få de sid-
ste ord i denne afhandling og bringe nogle af de breve, jeg fik af dem, ca. en 
uge inden eksamen i niende klasse.48 
 
Kasper 
Jeg skal på (x) efterskole, fordi jeg har hørt at man laver mange damer på efterskole.  
 
Mikkel 
Jeg skal på (x) gymnasiet. Jeg skal have matematik, Fysik, Kemi og spansk Jeg skal på 
gymnasium, fordi alt andet ville være spild. Jeg har valgt de fag, fordi jeg godt kan li dem, 
og jeg er god til dem. Jeg valgte spansk, fordi jeg ikke vil have tysk mere. 
 Jeg er ikke sikker på, hvad jeg vil efter det.  
 

                                                      
48Jeg har af anonymiseringshensyn udeladt navne på byer, skoler og gymnasier. 
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Simon 
Jeg skal i 10. klasse på musiklinje. Jeg har valgt at tage et år i 10. klasse, så jeg kan lære 
lidt mere, inden at jeg skal i gymnasiet. 
Og jeg spiller guitar og skal have 12 timers musik om ugen i min 10. klasse. Det bliver 
skønt.  
 
Erika 
Jeg skal på efterskole for at udvide min sociale kendskaber. Og til en masse castinger for at 
leve drømmen ud som skuespiller  
 
Lau 
Næste år skal jeg på (x) gymnasium på en klassisk sproglig linje (latin + græsk)  
Jeg er meget sprogligt interesseret, og jeg tror denne linje vil hjælpe mig med at udfolde den 
interesse. Efter det regner jeg med at tage på universitetet, men jeg ved det ikke endnu.  
 
Anders 
Jeg skal på (x) gymnasiet fordi jeg gerne vil til et lokalt gym der har gode lærere og det er 
kun derfor jeg tager på (x)  
Jeg har bagefter planer om at læse til ingeniør. Har ingen ide om mit speciale.  
 
Signe 
Sportsgymnasiet i Sverige!  
Fordi det er megafedt at der findes et sportsgymnasium  

• Man har mulighed for at lære et nyt sprog svenskaaaa… 

• Kender mange der går der, der siger det er for fedt. 

Jeppe 
Næste år: Jeg skal på efterskole i Sønderjyland (x) derefter HTX. Jeg har valgt denne ef-
terskole, fordi den havde en science linje jeg gerne ville have.  
 
Gorm 
Hej Jeg hedder Gorm, og næste år skal jeg på efterskole. Jeg skal på musiklinje, fordi jeg 
synes det er meget fedt.  
Jeg har været meget i tvivl om hvad jeg ville, tre ting har været en mulighed. Udvekslings-
student, gymnasieelev, eller efterskole, men min bror som også har været på efterskole over-
beviste mig.  
Efter efterskole skal jeg på (x) Gymnasium, men jeg ved ikke hvilken linje. Held og lykke 
med P.H.D.’en og vi ses  
 
Lærke  
Jeg tager 10 klasse på idrætsefterskole fordi jeg ikke føler mig parat til gymnasiet endnu – 
hvis jeg skal på gymnasiet – jeg ved ikke helt hvad jeg gør efter endnu, da der er så mange 
muligheder. Idrætsefterskole fordi jeg godt kan lide at være i form.  
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Poul  
(Har Jonas skrevet), da Poul er gået ud af klassen, og går i en anden 9. Klasse. 
Poul skal 3 år på (x) Gymnasiet. Han har valgt idrætslinje da han kan lide at motionerer 
sig. Han er stadig lidt i tvivl om hvad han vil efter gym. Hans største drøm er at åbne sit 
eget firma som skiinstruktør, da han elsker at stå på ski. Han vil ikke på universitetet da 
han er skoletræt.  
 
Jill 
Jeg skal på efterskole og have kunst som linjefag. Jeg har valgt (x) efterskole fordi de har 
mange naturfaglige fag, og efter efterskole skal jeg på HTX og så flymekaniker uddannelse.  
 
Janus 
Hej Mit navn er Janus. 
Næste år skal jeg på (x) Gymnasie. (Musik linje) Jeg er ikke helt sikker på hvad jeg vil 
efter, men noget med musik ville være rart. Måske en pædagog uddannelse efter, men nu får 
vi se. Muligvis også uddannelse i hæren  
 
Sarah 
(Marie skrev for Sarah), da hun gik ud af klassen i slutningen af 7. klasse. 
Sarah skal i 10. Klasse, hun valgte det pga. hun ikke ved hvad hun vil endnu, og at hun 
ikke blev egnet til gymnasiet, som var hendes plan.  
 
Marie  
Jeg har valgt gymnasiet fordi jeg vil være læge og derfor valgte jeg specifikt (x) på grund af at 
de har en naturfaglig linje. Og hvis jeg hellere vil være noget andet i fremtiden så har jeg en 
stx uddannelse hvilke kan bruges til det meste.  
 
Jens 
Jeg skal på (x) Gym efter sommerferien. Jeg ser frem til mere specifik undervisning i fag jeg 
kan lide. Altså mere historie – samfundsfag hvor man kan gå dybere med emnerne. Jeg 
håber så også at få nogle kloge og passionerede lærere. Og så håber jeg at få noget mere mo-
tivering i gymnasiet. Jeg glæder mig.   
 
Jens. 
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Resumé af: 

Meningsfuldt skoleliv? 
Imellem faglige og sociale aktiviteter og engagementer 

 
I denne afhandling undersøges det, hvordan 7. klasses skoleelever skaber me-
ning, eller mangler mening, i deres hverdag i skolen. Analyserne, som er af-
handlingens grundlag, er genereret på baggrund af en række analyse - og ar-
bejdsspørgsmål, der alle tager udgangspunkt i den overordnede problemfor-
mulering der lyder:  
 
Hvordan møder de faglige og sociale aktiviteter og engagementer hin-
anden i en konkret 7. klasse, og hvilken betydning får disse møder for 
elevernes muligheder for at forbinde sig  til disse aktiviteter? 
 
Afhandlingen består af fire dele.  
I den første del indledes afhandlingen. Her beskrives min personlige motiva-
tion for at skrive samt afhandlingens berettigelse og relevans. Ligeledes be-
skrives det konkrete problemfelt, som munder ud i problemformuleringen, 
der går igennem hele afhandlingen. Herefter findes afhandlingens placering i 
forskningsfeltet, hvor der ses på forskning og undersøgelser om sociale og 
faglige processer i skolen både hver for sig og på tværs.  
Anden del indeholder det teoretiske grundlag og derefter de metodiske over-
vejelser for afhandlingen.  
Det teoretiske afsæt er poststrukturalistisk og ny materialistisk inspireret. Med 
tekster fra overordnede teoretikere som Dorte Marie Søndergaard, Karen Ba-
rad, Michel Foucault, Deleuze & Guattari og andre arbejdes det teoretiske og 
begrebslige afsæt frem. Afhandlingen er således primært funderet inden for 
en social psykologisk ramme. 
Efter den teoretiske gennemgang følger de metodologiske og metodiske 
overvejelser. Afhandlingen er et kvalitativt studie. Den er empiribåret og byg-
ger på interviews med og observationer af elever i en klasse samt en række af 
deres lærere. Fremgangsmåder, overvejelser og empiriproduktion reflekteres 
og behandles i denne del af afhandlingen. Slutteligt gennemgås den anvendte 
analysestrategi, hvori der rejses en række analyse- og arbejdsspørgsmål til ud-
foldelse af analyserne. 
Tredje del udgøres af afhandlingens tre analyser: Hvad gør en skole til en 
skole?, I kedsomhedens tegn og Social Eksklusionsangst og fagligt begær. 
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Disse analyser går både på langs og på tværs af det empiriske materiale, og 
handler alle om, hvordan faglige og sociale processer gensidigt intra-agerer.  
I den Fjerede del og afsluttende del, findes afhandlingens konklusion og 
analysernes centrale pointer. Disse bliver efterfulgt af forslag til diskussioner 
med et politisk felt, et forskningsfelt og et praksisfelt. Slutteligt ses på, hvor 
afhandlingen slutter og, hvordan den kunne føres videre. 
De tre analyser udgør afhandlingens midtpunkt. Jeg vil derfor kort redegøre 
for resultaterne af analyserne herunder. 
 
I den første analyse Hvad gør en skole til en skole? vises, hvordan intra-
agerende kræfter skaber skolen som en materiel-diskursiv praksis, der tager 
form og bliver skåret til som en genkendelig institution med særlig sam-
fundsmæssig berettigelse. Dette udmønter sig i en række identificerede og 
konkret genkendelige intra-agerende kræfter, der gennem magtfulde mønstre, 
strukturer, bevægelser og trægheder er med til at skabe den særlige betydning, 
som skolen har i almindelighed. Disse kræfter synes at have betydning for 
(u)muligheder for, hvordan elevsubjektivering kan foregå konkret i skolen.  
I analysens anden del analyseres, hvordan de ovennævnte udefra kommende 
kræfter blander sig med konkret levet liv i klassen. Der ses på, hvordan kæf-
terne er med til at skabe både de unikke og almene læringskulturelle betingel-
ser, der skaber mulighederne for subjektiveringsprocesser. I læringskulturen 
mødes de formende kræfter med andre typer af kræfter, der skaber andre fæ-
nomener, der igen skaber ny betydning.  
I kedsomhedens tegn er den anden analyse. Kedsomhed synes at være en af 
de kræfter, der vokser ud af mødet mellem de mere overordnede kræfter og 
konkret praksis. Kedsomhed ses som et fænomen med en stærk affektiv kraft 
med stor betydning for både elevernes muligheder og subjektiveringsproces-
ser. I analysen ses på, hvordan kedsomhed tidligere har været teoretiseret og 
analyseret. Gennemgående er det, at længsel efter mening, drama og andre 
længsler står i tæt forbindelse til kedsomhed, hvilket også bliver analysens te-
oretiske kedsomheds-begreb. Gennem fire elevfigurer beskrives, hvordan 
kedsomhed kan have meget forskellige udtryk og give forskellige muligheder 
og derigennem får meget forskellige konsekvenser for elevere hver især. Bal-
lade, søvn, larm og drama er nogle af de handlinger, der fører eleverne ud af 
kedsomhed, men samtidig også ud af faglighed, hvilket er med til efterfølgen-
de at positionere dem på forskellige måder hver især. 
I den tredje analyse: Social eksklusionsangst og fagligt begær ses på, 
hvordan social eksklusionsangst intra-agerer med de faglige og de sociale pro-
cesser, og på hvilke konsekvenser dette får for elevernes faglige lærerproces-
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ser. Intra-aktionerne ses i forhold til de popularitetsmarkøer, der virker i klas-
sen og, hvordan elever på bagrund af popularitetsmarkører og materielt-
diskursive praksisser, hierarkiseres og dømmes. I mødet mellem de intra-
agerende kræfter og elevernes praksisser vokser elevernes egenverdener frem 
som parallelle spor til de voksnes dagsorden og moral. Således skal disse 
egenverdener ses både i lyset af og i skyggen af de overordnede og discipline-
rende kræfter. Gennem begrebet om social eksklusionsangst og 
(u)værdighedsproduktion, sammen med et situeret begreb om moral og etik 
belyses, hvordan eleverne navigerer i de egenverdener, som etableres i og 
sammen med den aktuelle læringskultur. Her ses på, hvad der dømmes efter, 
når der dømmes noget eller nogen ’inde’ eller ’ude’.  
Gennem to elev-cases gives bud på, hvordan faglighed og social eksklusions-
angst er forbundet. Gennem relateringspraksisser kan social eksklusionsangst 
stille sig vejen for eller fremme faglige og sociale processer igennem forskelli-
ge (u)værdighedsproduktioner. Processerne opererer på forskellige niveauer 
igennem de to elever, hvilket medfører stor variation i forhold til både deres 
muligheder og begrænsninger for deltagelse i klassens sociale liv og for det 
faglige udbytte. 
I konklusionen fremhæves syv centrale hovedpointer, som fremstår som svar 
på afhandlingens problemformulering:  
 

• I skolen møder eleverne dobbelte budskaber mellem forventninger, 
om at de ’skal have lyst’ til skolen. ’Lyst’ som krav, bliver en dobbelt-
hed, der synes at forstyrre elevernes muligheder og engagement i 
forhold til mulighed for faglige forbindelser. ’Skal’ synes at kalde på 
modstand, kedsomhed og resignation og give oplevelser af mangel på 
mening og medbestemmelse i deres eget skoleliv. 

• Manglen på oplevelse af medbestemmelse og elevdemokrati i under-
visningen, synes at afstedkomme manglende lyst til, og ansvarsfølelse 
over for, egne læreprocesser og puste til følelser af kedsomhed.  

• Elevernes egenverdener vokser frem mellem læringskultur, ung-
domskultur og klassekultur. Klassens popularitetsmarkører bliver 
skabt gennem materielt-diskursive praksisser, der synes at være afgø-
rende for, hvordan man som elev har mulighed for at forbinde sig til 
både relateringspraksisser og faglighed. 

• Kedsomhed møder eleverne i skolen som en selvfølgelighed med 
stor kraft, der skabes af mangel på motivation og lyst og engagement 
i undervisningen. Mangel på mening og længsel efter længsler og 
drama synes at kunne genkendes som kedsomhed. Kedsomhed kan 
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skabe andre aktiviteter gennem flugtlinjer, ud af faglighed og ind i 
f.eks. intriger, mobning, ballade og/eller dagdrømmeri.  

• Social eksklusionsangst blander sig i mødet mellem faglige og sociale 
processer, og er med til at skabe (u)muligheder for, hvordan man kan 
positioneres, og hvordan subjektivering kan ske. Det viser sig afgø-
rende, hvordan struktur og popularitetsmarkører effektueres hierar-
kisk, og hvor i det sociale klassehierarki hver enkelt befinder sig, for 
hvordan man som elev kan forbinde sig til fag og undervisning. 

• Skolen møder elever med krav om at sidde stille, hvilket afstedkom-
mer mangel på fysisk aktivitet. Forsøget på at kontrollere elevernes 
kroppe synes at afstedkomme en oplevelse af manglende mulighed 
for medbestemmelse og en oplevelse af tab af kontrol over egen 
krop/tanke hos eleverne. Dette kan skabe modstand, rastløshed, re-
signation og vrede overfor skolerelaterede krav, opgaver og lærere.  

• Elevernes muligheder for selv aktivt at undersøge mulige svar, gen-
nem mere eksperimenterende undervisning, synes at skabe mindre 
modstand mod både fag og undervisning. Gennem mere nysgerrig-
hed og større bevægelsesmulighed i denne eksperimenteren synes der 
også at blive mulighed for bedre forbindelse til længsler efter læring 
og bedre forhold til lærerne.  
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English Summary  

Meaningful school life? 
Between social and academic activities and engagements  

 
This thesis explores how meaning-making processes take place or are lacking 
in the school life of year seven pupils. The analyses are generated through a 
number of analytical and procedural questions, all of which have their basis in 
the overall research question: 
 
How do academic and social activities meet in a year seven class, and what significance do 
these meetings have for the pupils’ opportunities to connect to those activities? 
 
The thesis consists of four parts.  
The first part is the introduction. Here my personal motivation for the topic 
is described, together with the justification for and relevance of the thesis. Al-
so presented is the general problem area leading to the research question that 
runs throughout the thesis. Then follows an outline of the position of the 
thesis in the research field, where studies of academic and social processes in 
school, both separately and jointly, are considered.  
 
The second part contains the theoretical and methodological approaches. 
The approach used focuses on empirical material, consisting of interviews 
with pupils and teachers, together with classroom observations. The analyses 
are informed by a theoretical approach inspired by post-structuralism and 
new materialism. The thesis is inspired by general theoretical authors like 
Dorte Marie Søndergaard, Karen Barad, Michel Foucault and Deleuze & 
Guattari. This approach provides the theoretical and conceptual framework 
to be used in the empirical analysis. After the theoretical section follow con-
siderations of methodology and methods. The thesis is a qualitative study 
based on empirical material such as interviews and observations. Methodo-
logical procedures, reflections and the empirical data are addressed in this 
part. Finally, a number of analytical and procedural issues are raised in the 
presentation of the analytical strategy.  
 
The third part consists of the three analyses of the thesis, entitled ‘What 
makes a school a school?’, ‘In the name of boredom’ and ‘The anxiety of so-
cial exclusion and the desire to learn’. These analyses run both through and 
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across the empirical material and are all based on the intra-action of social 
and academic processes. 
 
The fourth part is the final part, which contains the conclusion and sums up 
the main analytical points. This is followed by suggestions for relevant further 
discussion from the perspectives of politics, research and practice. Finally, the 
extent of the thesis is pointed out and how its findings can be built upon in 
future studies.  
 
Since these three analyses are central to the thesis, I will elaborate on them 
here:  
 
The first analysis ‘What makes a school a school?’ shows how intra-active 
forces create the school as a material-discursive practice and how it is shaped 
and formed as a recognisable institution with societal justification. All forces 
intra-act with (im)possibilities for how pupils’ subjectivities can be formed. 
The analysis shows how some forces come from outside the classroom and 
intertwine with the pupils’ lives and subjectivity processes. Through this in-
tertwining the intra-active forces are manifested as a concrete and changeable 
learning culture, which is formed both by these forces and by the way the 
pupils in the classroom negotiate. In the meetings between all the intra-active 
forces, such as the school, the pupils and the teachers, the pupils’ ‘world of 
their own’ is created as a parallel track alongside the adults’ tracks and agen-
das and thus appears at the same time in the light of and in the shadow of the 
intra-active forces.  
‘In the name of Boredom’, is the second analysis. Boredom seems to be a 
new intra-active force that grows out of the meeting between the overall in-
tra-active forces and concrete practice. Various forces are at play to produce 
boredom as a typical school phenomenon. How boredom matters to the pu-
pils is the topic of this analysis. Here boredom is seen as an affective phe-
nomenon, with considerable significance for what is (im)possible for the pu-
pils and their subjectivity processes in the classroom. Boredom seems to have 
particular importance in the meetings between social and academic processes 
during the lessons. In this chapter, boredom as a phenomenon is analysed 
and conceptualized as a desire for meaning and excitement. Four case studies 
describe how boredom is expressed in different ways and leads to different 
possibilities each with its own consequences in relation to how the various 
pupils tackle boredom. Rebelliousness, sleepiness and noise and dramatic 
events are some of the actions following in the wake of pupils’ boredom. 
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These actions lead them away from the general academic conformity and into 
social categories like cool, funny, lazy, clever, or studious, which may or may 
not be appropriate in the teacher’s eyes.  
The third analysis “Anxiety of social exclusion and the desire to learn” 
shows how fear of social exclusion is intertwined with both the desire to 
learn and social intra-active processes. On this basis, possibilities are created 
for the pupils in relation to what marks them out as popular or unpopular in 
the specific classroom. In the meetings between the intra-active forces and 
the pupils’ practices, the “world of their own” of the pupils develops in paral-
lel with the adult agendas and morals, both in the light of and in the shadow 
of the overall disciplining forces. Through the concept of anxiety of social 
exclusion leading to self-esteem or the lack of it, and the situated concept of 
morality and ethics, it is shown how the pupils navigate in the parallel worlds 
of their own, created in and together with the particular learning culture. In 
the light of this, it is shown on what basis people or things are judged to be 
“in” or “out”, and the possibilities this provides for connecting to either aca-
demic or social processes. Through case studies of two pupils, suggestions 
are made as to how academic skills and anxiety of social exclusion are related 
in that the anxiety can hinder, or promote, academic and social processes 
through self-esteem or the lack of it. The processes operate at different levels 
for the two pupils, leading to considerable variation in their respective possi-
bilities for both learning and socializing at school. 
 
The most significant findings of the study as presented in the conclusion are 
as follows:  
 

1. In school the pupils are met with ambiguity, as they are simultane-
ously being told that they “must” do school work and that they 
“must want to” do it. This seems to disturb the pupils’ possibilities 
to apply themselves to their studies, as “must” and “want to” con-
tradict each other, and call for resistance, boredom and resignation. 

2. Lack of participation in decision making and student democracy re-
lated to the teaching seem to lead to a lack of desire and responsibil-
ity for the learning processes and create good conditions for bore-
dom. 

3. In the pupils’ relational practices, worlds of their own are created in 
the interface between learning culture, youth culture and class cul-
ture. The popularity markers, created through material-discursive 
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practices, seem to be crucial for how individual pupils relate to their 
school work.  

4. Boredom meets the pupils as a self-evident condition that has great 
influence in creating a lack of motivation and involvement in the 
learning situation. Boredom leads to other activities through lines of 
flight away from schoolwork and into for example intrigues, bullying, 
making troublemaking or daydreaming. 

5. Fear of social exclusion arises in the meeting of academic and social 
processes, and helps to define the (im)possibilities for positioning 
and subjectivity. A pupil’s position in the social hierarchy can be cru-
cial for how he or she connects to subject matter and teaching. 

6. The school meets the pupils with demands of sitting still, which leads 
to a lack of physical activity and a feeling of losing control over one’s 
bodily functions. The attempts to take control of pupils’ bodies also 
seem to result in a feeling of a lack of opportunities for decision 
making, which again is connected to a general lack of control of both 
body and mind. This creates resistance, resignation and anger di-
rected at school rules, school work and teachers.  

7. Where pupils have the possibility of self-directed learning and exper-
imenting in class, the result seems to be less opposition to the subject 
and the teaching and more fertile ground for the desire to learn and a 
good relationship to the teacher.  

  



304 

Bilagsliste 

 
Bilag 1. Folkeskolens formålsparagraf 
 
Bilag 2. Trinmål for faget dansk 
 
Bilag 3. Første spørgeguide for elever  
 
Bilag 4. Anden spørgeguide for elever 
 
Bilag 5. Spørgeguide for lærere.  
 
Bilag 6. Brev til skoleledere og derefter lærere 
 
Bilag 7. Brev til forældre 
 
Bilag 8. Godkendelse fra datatilsynet 

 

 



 
 

Side 1 af 1 

 

Bilag 1. Folkeskolens formålsparagraf 
 

Kapitel 1 

Folkeskolens formål 

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give elever-
ne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre ud-
dannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med 
dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og 
kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med 
naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. 

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe ram-
mer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler er-
kendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for 
at tage stilling og handle. 

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, med-
ansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. 
Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og 
demokrati. 

§ 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolen, jf. dog 
§ 20, stk. 3, § 44 og § 45, stk. 2, 2. pkt. Kommunalbestyrelsen har 
ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri un-
dervisning i folkeskolen. 

Stk. 2. Den enkelte skoles leder har inden for rammerne af lov-
givningen og kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslut-
ninger ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkesko-
lens formål, jf. § 1, og fastlægger undervisningens organisering og 
tilrettelæggelse. 

Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve 
op til folkeskolens formål. 
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Bilag 2. Trinmål for faget dansk 
 
Trin mål for dansk fra 6. Klasse.  
 
Fælles Mål 2009 – Dansk 
Faghæfte 1 
 

Det talte sprog 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tileg-
net sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand 
til at 

• bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samar-
bejde og diskussion og fungere som ordstyrer 

• udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd 

• argumentere, debattere og informere 

• udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i 
sammenhængende form 

• læse op med tydelig artikulation og fortolkende betoning 

• lytte aktivt til andre og følge op med analytiske spørgs-
mål 

• bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpas-
set efter genre og formål 

• forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryks-
former og kende til nogle ligheder og forskelle mellem na-
bosprogene. 

 
Det skrevne sprog – læse 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tileg-
net sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand 
til at 
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• beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til 
læsning af kendte og nye ord i forskellige teksttyper 

• læse sprogligt udviklende tekster og bruge varierede læ-
seforståelsesstrategier 

• søge forklaringer på ord og fagudtryk i trykte og elektro-
niske ordbøger 

• anvende forskellige læseteknikker 

• udvikle læsehastighed og tilpasse læsemåde til genre og 
sværhedsgrad 

• fastholde hovedindholdet af det læste i skriftlig form 

• læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale 
tekster hurtigt og sikkert med god forståelse og indlevelse 

• læse sig til danskfaglig viden 

• læse med øget bevidsthed om eget udbytte af det læste 

• udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner og 
oparbejde læsekultur 

• søge skøn- og faglitteratur på bibliotek og internet til 
egen læsning og opgaveløsning 

• læse lette norske og svenske tekster. 

 
Det skrevne sprog – skrive 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tileg-
net sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand 
til at 

• strukturere og skrive tekster i forskellige fiktive og ikke-
fiktive genrer 

• indsamle og disponere stof før skrivning samt skrive fra 
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ide til færdig tekst 

• strukturere og variere eget skriftsprog og skabe sam-
menhæng mellem sætninger og afsnit 

• skrive kommenterende, forklarende og argumenterende 
med et ordforråd tilpasset forskellige teksttyper 

• stave alle almindelige ord sikkert, bruge korrekte bøj-
ningsformer og anvende afsnit og hensigtsmæssig tegn-
sætning 

• layoute tekster til bestemte formål og modtagere 

• skrive med sammenbundet og funktionel håndskrift 

• skrive på computer med funktionel skriveteknik 

• kunne søge hensigtsmæssigt på internettet og bruge 
tekstbehandling varieret i egne skriveprocesser 

• bruge skrivning bevidst som støtte for tænkning. 

 
Sprog, litteratur og kommunikation 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tileg-
net sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand 
til at 

• bruge sproget til kommunikation, argumentation, pro-
blemløsning og formidling af viden 

• vise kendskab til sprogets spændvidde fra hverdagssprog 
til kunstneriske udtryksformer 

• kende forskelle og ligheder mellem det talte og det 
skrevne sprog og kunne karakterisere dem 

• skelne mellem hel- og ledsætninger, kende de vigtigste 
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sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og de-
res funktion i sproget 

• kende betydningen af tekniske og abstrakte ord og fag-
termer 

• forklare samspillet mellem genre, sprog, indhold og si-
tuation 

• vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne 
og andres tekster 

• karakterisere og kunne anvende forskellige genrer inden 
for fiktion og ikke-fiktion 

• fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster og andre 
udtryksformer ud fra både oplevelse og analyse 

• kende betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler 

• vise kendskab til både genrers og enkelte forfatterska-
bers særpræg 

• finde og forholde sig til udtryk for værdier i andres ud-
sagn og i tekster og andre udtryksformer 

• kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og 
til, at litteratur afspejler den tid, den er blevet til i 

• udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede pro-
duktioner samt i dramatisk form 

• søge information på en systematisk og kritisk måde 

• forstå samspillet mellem sprog og kultur og betydningen 
af sproglig mangfoldighed. 
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Bilag 3. Første spørgeguide for elever  

 
Hvor sidder du i klassen? 
Hvordan er det at sidde der? 
Hvor vil du helst sidde - Hvorfor? 
Hvis du kunne indrette et klasserum – hvordan skulle det så se ud. Hvis du 
måtte lave skolen om, hvordan skulle den så være?  
 
Hvordan har du det i klassen? 
Har du venner? 
Hvem vil du helst arbejde sammen med? 
 
Hvad synes du om klassen? 
Er der noget der er smart nogen der er smarte i din klasse? 
Er der nogle der er populærere/upopulærere? 
 
Hvordan lærer du bedst? 
Hvornår og hvor lærer du bedst? 
(Grupper alene)  
Hvilke fag kan du li/ ikke li Hvorfor?  
 
Skal man holde øje med de andre i din klasse? 
Er der noget du er bange for / nervøs for?  
 
Hvad er sjovt i din skole? 
Fortæl om engang det var sjovt at lærer? 
Hvad er aller sjovest i dit liv.  
 
Hvad er en god/ dårlig 
Lærer, Elev, Kammerat 
Er der noget man skal (er tvunget til) selv må bestemme (frihed)? 
 
Hvad er et godt skoleliv? 
 
For hvis skyld går du i skole?  
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Bilag 4. Anden spørgeguide for elever 
 
Spørgeguide til kvalitative interview 7. klassetrin. 
Fokus på relationer, fag, fysiske rammer, skolen som ramme egne 
lærerprocesser, og drømme for fremtiden.  
 
Fysiske rammer 
 
Hvor sidder du i klassen? (tegn)  
 
Hvorfor sidder du der? (Må i selv vælge, hvor tit skifter i pladser, 
faste pladser?)  
 
Hvad betyder det for dig?  
 
Hvor vil du helst sidde/ikke side? Hvorfor? 
 
Passer i på tingene i klassen? Pynter i op, smadrer, bruger rummet? 
(hvem gør/gør ikke)  
 
Hvordan ser skolen/klassen ud?  
 
Hvordan kunne du godt tænke dig at en skole skulle se ud, hvis du 
kunne bestemme?  
 
Hvad skulle man lave? Og hvor?  
 
K lassen, kammeraterne terne og vennerne 
 
Hvordan er det at gå i din klasse? 
 
Har du venner i klassen? 
 
Hvem er de – hvordan kan det være at det er dem?  
 
Hvad laver i, i frikvarteret? 
 
Hvad laver i, i timerne? 
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Hvad er vigtigt i jeres klasse? 
 
Hvem vil du helst arbejde sammen med/ikke sammen med?  
 
Hvad er smart, og hvad er ikke smart? 
 
Er der nogen der bestemmer i din klasse? Hvordan kan du vide det?  
 
Er der nogen der er udenfor i din klasse? Hvordan kan du vide det? 
 
Hvor er du henne? Hvordan kan du vide det? 
 
(Tegne et sociogram)  
Er der mobning i klassen? 
 
Fagene og timerne 
 
Hvad er dit ynglingsfag? - Hvorfor?  
 
Har du et hadefag? Hvorfor? 
 
Betyder det noget hvad de andre gør i timerne? 
 
Hvordan er stemningen i timerne? Hvad for nogle timer?  
 
Skolen og lærerne 
 
Hvad er en god lærer? - Har du en? 
 
Hvad er en dårlig lærer? – Har du en? 
 
Hvad synes du om skolen generelt? 
 
Hvad synes du er vigtigt at lærer? (Hvorfor)  
 
Hvad bestemmer lærerne? 
Hvad bestemmer eleverne?  
Hvad bestemmer du selv? 
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Hvordan kunne du godt tænke dig at det skulle vær at gå i 
skole hvis du selv måtte bestemme?  
 
Hvad er vigtigt ved at gå i skole? (hvad kan du bruge til no-
get?) 
 
Hvad er ikke vigtigt ved at gå i skole? (Hvad kan du ikke 
bruge til noget?)  
 
Egne lærerprocesser og drømme for fremtiden 
 
Hvad vil du gerne have ud af at gå i skole? 
 
For hvis skyld går du i skole? (og hvilke forventninger tror 
du de har/har du, til din skoletid?)  
 
Hvad vil du gerne efter skolen? Hvad vil du gerne være? 
 
Hvad vil dine venner gerne?  
 
Hænger det sammen med dit liv i klassen? 
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Bilag 5. Spørgeguide for lærere.  
Spørgeguide lærer  
 
Hvad er det for en slags klasse? 
 
Er der noget de er gode til? 
 
Er der noget de ikke er så gode til? 
 
Hvad ser du som dine egne vigtigste opgaver med eleverne? 
 
Hvilke betingelser har du for at udfører dit arbejde 
 
Hvilke muligheder har du for selv at bestemme? 
 
Hvilke begrænsninger?  
 
Hvordan hænger det sammen med daglig praksis i klassen? 
 
Hvad er forældrenes opgave? 
 
Hvad er elevernes? 
 
Hvad er skoleledelsens? 
 
(Herunder indsat folkeskolens formålsparagraf til samtaleemne) 
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Bilag 6. Brev til skoleledere - og derefter lærere. 
 
Kære (Navn på Skoleinspektør) (Navn på lærere) 
 
Tak for den interesse du har vist forskningsprojektet 
 

”Det meningsfulde skoleliv” 
 
Det meningsfulde skoleliv er et forskningsprojekt om motivation og læreprocesser 
blandt udskolingselever i folkeskolen. Projektet forløber over tre år, og vil involvere 
ca. 60 – 70 elever, på ca. tre forskellige skoler. Projektet er forankret på Roskilde 
Universitet, Institut for pædagogik og uddannelsesforskning.  
 
Projektet er på jagt efter elevernes egne refleksioner og tanker om deres skoleliv. 
Hvad finder de meningsfuldt? Hvad motiverer dem? Og hvad mener de er væsent-
ligt i forhold til deres egne læreprocesser?  
 
På baggrund af PISA undersøgelserne (der viste at Danmark er langt fra den place-
ring man ønsker at have), nedsatte regeringen foråret 2010 et rejsehold der skulle 
kulegrave fordele og ulemper i den danske folkeskole, samt komme med forslag til 
tiltag til forbedringer.  
 
I rejseholdets rapport, ”Fremtidens folkeskole”, bliver der peget på flere indsatsom-
råder, for at gøre den danske folkeskole til en af verdens bedste. Rejseholdet kon-
kluderer, at der allerede i mange skoler er et fokus på god trivsel som en forudsæt-
ning for styrket faglighed. Men i rapporten nævnes også, at der er brug for mere sy-
stematisk forskning i undervisning og læring.  
 
Nærværende forskningsprojekt vil i forlængelse af blandt andet ovenstående under-
søge:  
  

• Venskaber og relationers betydning for skoleliv og skoletrivsel, for den en-
kelte elev, også når det gælder faglige præstationer, motivation, koncentra-
tion, senere valg af uddannelse osv. 

 
• Skoletrivsel via in og eksklusionsprocesser i klassen, især i forhold til de 

andre elever men også i forhold til lærere.  
 

• Hvad er faglighed for eleverne? Hvad siger de selv om evt. motivation, uro 
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og kedsomhed – og om fagene? 
 

• hvornår synes eleverne at undervisning er effektiv, og hvornår er den ikke i 
forhold til det de gerne selv vil have ud af deres skoleliv – og tid.  

 
• De fysiske rammers betydning for lærerprocesser og trivsel. 

 
• Hvad er deres drømme for fremtiden? 

 
Forløbet forventes at kommer til at se nogenlunde således ud:  
 
1. fase (7. klasse i indeværende skoleår)  
 

• Der indhentes tilladelser fra alle forældre 
• Interview med elever i en 7. klasse en ad gangen  
• 2 Interview i fokusgrupper to til fire elever 
• Interview med to faglærere (over ca. tre måneder) 

 
2. fase (8. klasse efterår 2011) 

• Ca. tre til fire interview med udvalgte elever  
 
3. fase (9. klasse efterår 2012)  

• Ca. tre til fire interview med udvalgte elever.  
• Interview med to faglærere 
• Opfølgning efter afgangseksamen. Hvad vælger de enkelte elever efterføl-

gende?  
 
Derudover vil jeg gennem alle faser gerne deltage i undervisningen i klassen, en 
gang i mellem (Ca. 15 – 20 timer i alt over alle tre år) Dette vil blive aftalt nærmere 
med de lærere det kommer til at involvere, og vil på den måde blive planlagt så det 
passer ind i deres skema. Denne deltagelse vil være fra en stol i klassen, og jeg 
skal ikke forstyrre lærerens arbejde, men iagttage indbyrdes samspil og lærepro-
cesser. 
 
Hvis i vælger at deltage giver jeg gerne et oplæg om projektet for udskolingslærerne 
 
Et umiddelbart udkomme kunne være: 
 
Eleverne kan få en øget indsigt i egne lærerprocesser og refleksioner over eget liv 
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Lærerne vil kunne få en større indsigt i elevernes motivation 
Udvidet indsigt i lærerprocesser som andet end overførsel af viden 
 
Alle personer sikres fuld anonymitet, og der vil blive inddraget elever fra andre sko-
ler, hvilket betyder at alle personer blive lette at sløre efterfølgende.  
 
Hvis i vil hører mere om projektet er i velkommen til at kontakte mig på ddc@ruc.dk 
eller telefon 46743046  
 
Hvis i ønsker at se mere om forskerskolens program kan i se dette på 
http://magenta.ruc.dk/paes/forskerskolen/ 
 
Jeg håber I vil være med og jeg glæder mig til at hører fra jer.  
 
Mange hilsner 
 
Ditte Dalum Christoffersen 
Kort om mig  
 
Jeg er pt. Ph.d. stipendiat ved Roskilde universitet.  
 
Jeg har tidligere beskæftiget mig med forskning på et forskningsprojekt om mob-
ning. (www.eXbus.dk), hvor jeg har talt med mange elever om deres skole. Det er 
især her i gennem at min interesse for projektets problemstillinger omkring trivsel og 
læring er blevet vagt.  
 
Derudover har jeg virke som antimobbekonsulent, i netværket AMOK som fore-
dragsholder. 
 
Jeg er cand.pæd.pæd.psyk. fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) 
Århus universitet.  
 
Jeg har en baggrund som pædagog, hvilke betyder at jeg kender praksisproblem-
stillinger indefra, hvilket jeg ser som en stor fordel når man arbejder med praksis.  

mailto:ddc@ruc.dk
http://www.exbus.dk/




 
 

Side 1 af 2 

Bilag 7. Brev til forældre 
 
 

Kære forældre til elever i 7.x 

Jeg er ph.d. studerende ved Roskilde Universet, hvor jeg er i gang med et forskningsprojekt 
der handler om meningsfuldt skoleliv, set fra elevernes perspektiv.  
 
Projektets formål er at gøre os voksne klogere på, hvordan elever ser på deres eget skole-
liv, og hvad de finder meningsfuldt og motiverende i forhold til f.eks. relationer til deres 
kammerater, trivsel og lærerprocesser. Ambitionen med projektet er at kunne bidrage med 
ny viden om læring, som kan komme især fagfolk inden for skolen til gode, og derigennem 
eleverne i folkeskolen. Om dette skal jeg skrive en større afhandling og artikler til fagblade 
mm.  
 
Skolebestyrelsen, skoleinspektøren og klasselæreren har givet tilsagn om, at skolen og 
nærmere bestemt 7.x, godt vil deltage i projektet. Projektet løber over tre år, og i denne pe-
riode vil jeg følge eleverne gennem observationer, og interviewe alle elever der har mod på 
at være med. Min tilstedeværelse i klassen vil begrænse sig til særlige perioder, og jeg skal 
ikke undervise eleverne, men iagttage hvordan livet udfolder sig i klassen. Nogle elever vil 
jeg interviewe en enkelt gang, andre to til tre gange i løbet af de tre år.  
Når jeg taler med eleverne er jeg nysgerrig efter at vide hvad de synes om deres skole, 
hvad der giver mening for dem, i forhold til bla. relationer til klassekammerater, ambitioner, 
motivation og læring. Derfor vil jeg ikke komme med råd og vejledning, men mest bare lytte 
til deres egne fortællinger.  
Alle elever er fuldt anonyme efter aftale med datatilsynet, der har godkendt projektet. Der 
deltager også elever fra andre skoler, hvilke vil medvirke til en yderligere anonymisering. 
Således vil ingen personer efterfølgende kunne blive genkendt.  
Derfor vil jeg gerne bede om jeres tilladelse til at interviewe jeres barn.  
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Mange hilsner  
 
Ditte Dalum Christoffersen (ddc@ruc.dk)  
 
 
 
 
Barnets navn: ____________________________________ 
 
Må gerne deltage i projekt ”meningsfuldt skoleliv”  
 
 
Dato:            Forældres underskrift 
 
 
 
 
 
 

mailto:ddc@ruc.dk
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Bilag 8. Godkendelse fra datatilsynet 
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