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TEMA
UNGES ULIGHED 
I UDDANNELSE
– ET PROBLEM AF STIGENDE KOMPLEKSITET

U nge og uddannelse hænger i 
dag sammen. Sat på spidsen 
er de to ord nærmest syno-

nymer for hinanden: Man er ung, når 
man er under uddannelse, og man er 
under uddannelse, når man er ung. 
Ungdom og uddannelse er således 
blevet en livsfase, alle forventes at gå 
nogenlunde lige og problemløst igen-
nem med henblik på senere vellykket 
udtræden på arbejdsmarkedet.

Imidlertid er det ikke alle lige 
forundt at gå glat igennem denne 
‘normalbiografi’. På trods af velfærds-
statens lighedspolitik og efterfølgende 
konkurrencestatens vækstpolitik 
og ræsonnementer om, at det kan 
‘betale sig’ at få uddannet hele 
arbejds styrken, konkretiseret ved 
bl.a. globaliseringsstrategier, 95 pct. 
målsætninger, aktiveringspolitik og 
brug af evidensbaserede metoder, er 
der stadig ca. 20 pct. af en ungdoms-
årgang, som ikke opnår en kompe-
tencegivende uddannelse, og som i 
forlængelse heraf har en svag eller 
usikker tilknytning til arbejdsmarke-
det (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 
2013). En såkaldt restgruppe, man 
har kendt til siden 1970’erne, og som 

ikke synes at kunne inkluderes, uanset 
hvad der forsøges.

Tidligere tænkte og talte man for-
holdsvist simpelt om denne gruppe. 
Man regnede med den som den 
gruppe af individer, der ikke var plads 
til på arbejdsmarkedet, og man ind-
kalkulerede den følgelig som en del af 
bistandspolitikken. Samtidig tænkte 
og talte man forholdsvis simpelt – el-
ler nogen vil måske sige klart – om 
skolens medvirken til at skabe denne 
restgruppe. Dvs. skolens sorterende 
funktion.

I dag er problemstillingen mere 
kompleks. Spørgsmålet er, hvordan og 
hvorledes samtidens sortering tager sig 
ud? Hvordan produceres restgruppen, 
og hvem knyttes til denne? Sådanne 
spørgsmål lader sig ikke entydigt 
besvare. Sortering og eksklusion af 
noget/nogen finder sted i skolen på 
mange, ofte ubemærkede og subtile 
måder.

På den ene side lægges forskellige 
slør over sorterings- og ulighedspro-
blematikken i skolen. De førnævnte 
politikker og pædagogiske metoder 
betyder, at man taler anderledes eller 
endog vildledende om sagen. At der 
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DpT #2 2018 • TEMA 3

ikke er plads til alle, bliver til diskus-
sioner om, hvilken gulerod eller pisk 
der er mest effektiv i det, der i dag på 
en og samme tid er en beskæftigelses-, 
social-, integrations og uddannelsespo-
litik. At skolen sorterer gøres til diskus-
sioner om frafald, uddannelsesparat-
hed, inklusion, synlig læring, Big data 
osv. Kort sagt har man særdeles travlt 
med at komme op med løsninger på et 
problem, som man ikke for alvor for-
står endsige forsøger at forstå beskaf-
fenheden af. Det betyder, at mange af 
de løsninger, man tyer til, ikke løser 
problemet. Snarere – og på paradoksal 
vis – forstærker mange af løsningerne 
problemet, fordi de simpelthen bliver 
en iboende del af problemet.

På den anden side kompliceres ulig-
hedsproblematikken af det forhold, 
at stadig større dele af middelklassen 
er i risiko for at synke ned i det, Guy 
Standing (2017) har kaldt prekariatet: 
En ‘farlig’ klasse bestående af bl.a. tid-
ligere industriarbejdere, migrantarbej-
dere og højt uddannede akademikere 
uden et tilsvarende arbejdsmarked. 
Hvor man før kunne hævde, at skolens 
ulighedsproblematik kunne knyttes 
entydigt sammen med elevernes so-
cioøkonomiske baggrund, eventuelt 
med køn, tager det sig anderledes ud i 
dag. Udsathed og ulighed er nu noget, 
alle kan rammes af, fordi det sociale 
sikkerhedsnet er blevet mere gennem-
hullet. Politiken referer bl.a. en nyere 
undersøgelse fra Det Nationale Forsk-
nings- og Analysecenter (Vive), der vi-
ser, at halvdelen af børn og unge, der 
kategoriseres som udsatte, ikke kom-
mer fra socioøkonomiske udfordrede 
familier (Jakobsen 2018). Dermed er 
skolen ikke bare en stige til social mo-
bilitet, men et hjul, man nødvendigvis 
må træde rundt i, hvis man ønsker 
at undgå social deroute. Således kan 

samtidens unge ikke “learn to labor”, 
som unge på Paul Willis’ (1977) tid 
havde mulighed for. Dvs. sige fra over 
for skolen og i stedet blive ufaglært 
arbejder – ligesom deres fædre og/
eller mødre typisk var det. På godt 
og ondt er der ingen i dag, som kan 
undsige sig skolen. Alle er nødsaget til 
at underlægge sig imperativet: “Ud-
dannelse til alle” og dermed indgå i de 
identitetspolitiske og følelsesmæssige 
spil, der finder sted i skolen på godt og 
ondt.

Med dette nummer af DPT sættes fo-
kus på den måde, ulighed og udsathed 
i dag skabes i et uddannelsessystem, 
hvor en del af sorteringen er rykket 
opad til udskolingen og ungdomsud-
dannelserne, og hvor den tilsløres af 
nye ‘velmenende’ politikker, pædago-
gikker og organiseringer i og af skolen. 
Endvidere beskrives unges reaktioner 
og handlinger i dette skolesystem i 
form af f.eks. ambivalenser, skærm-
ning, udstilling, marginalisering, in- 
og eksklusion m.m.

Artiklerne i temanummeret afspej-
ler den oven for omtalte kompleksitet 
og bidrager samlet set til at belyse 
denne gennem forskellige perspektiver 
og indfaldsvinkler. De første tre artikler 
af henholdsvis Jakob Ditlev Bøje, Dion 
Rüsselbæk Hansen og Christian Helms 
Jørgensen falder i en sektion, vi kalder 
overordnede perspektiver på skolens sorte-
rings- og dannelsesfunktion. Jakob Ditlev 
Bøje kommer i sin artikel ind på det, 
der i dag synes at være skolens glemte 
sorteringsfunktion. Denne funktion er 
for længst erkendt, hvilket den kritiske 
uddannelsessociologi, reform- og erfa-
ringspædagogikken og mange nyere 
forsknings- og udviklingsprojekter er 
tydelige tegn på. Alligevel synes der 
ikke at være draget de nødvendige 
konsekvenser af denne erkendelse, og i 
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4 TEMA • DpT #2 2018

dag synes funktionen nærmest at være 
glemt eller fortrængt af en ny tale om 
og bestræbelser på at bekæmpe frafald 
og skabe inklusion for alle. Det fører 
til en række absurditeter i skolen, fordi 
sorteringen opretholdes, samtidig med 
at den forties, tabuiseres og glemmes. 
I næste artikel peger Dion Rüsselbæk 
Hansen på, hvordan der er en uddan-
nelsessociologisk og –didaktisk tendens 
i samtiden til at gå neoliberalismens 
ærinde og dermed forstærke uligheds-
problematikken i skolen. Dette ved at 
man tilskriver visse elever bestemte 
identiteter og klassificerer dem på for-
skellige måder. Således antages det, at 
demokratisk (ud)dannelse ikke er for 
alle elever, men derimod kun er nogle 
elever forundt. Visse elever synes så-
ledes bedre tjent med kun beskæftige 
med det, der forekommer at have en 
instrumentel nytteværdi, og som kan 
forøge hin enkeltes arbejdsduelighed. 
På den måde fastholdes og produceres 
ulighed i skolen. Den tredje artikel af 
Christian Helms Jørgensen sammen-
ligner ungdomsuddannelserne i Dan-
mark og Sverige og beskriver derigen-
nem en modsætning mellem at sikre 
lighed i adgang til de videregående 
uddannelser (Sverige) og at sikre lig-
hed ved at give alle unge mulighed for 
at gennemføre en ungdomsuddannelse 
og få adgang til beskæftigelse (Dan-
mark). Dette formuleres også som et 
uddannelsespolitisk dilemma mellem 
at sikre lighed i toppen af uddannel-
sessystemet (‘lige adgang til videregå-
ende uddannelser’) og lighed i bunden 
af uddannelsessystemet (‘uddannelse 
til alle’). Gennem sit historiske og 
komparative snit beskriver artiklen 
endvidere nogle af de mangfoldige, 
utilsigtede og modsatrettede effekter af 
politiske reformer i de to landes ung-
domsuddannelsessystemer.

De to næste artikler af henholdsvis 
Rikke Brown og Pia Susanne Frede-
riksen trænger dybere ind i skolens 
praksis og beskriver, hvordan ulighed 
stadig skabes omkring de klassiske ka-
tegorier: klasse og køn. Dette sker dog 
på nye og subtile måder, hvor blandt 
andet en ny tendens til at organisere 
folkeskolens udskoling i valgfrie linjer 
ser ud til at have betydning for de 
unges måde at gøre klasse og dermed 
genskabe den ulighed, der findes uden 
for skolen. Således beskriver Rikke 
Brown i sin artikel, hvordan unge fra 
relativt velstillede familier på ‘magisk’ 
vis er i stand til at orientere sig mod 
og vælge den valgfrie linje, der er for-
bundet med højest symbolsk kapital 
(og karaktergennemsnit), nemlig den 
internationale linje. Omvendt ori-
enterer unge fra svagere familier sig 
typisk mod Arts-linjen, der er forbun-
det med lavere symbolsk kapital (og 
karaktergennemsnit). På den måde 
medvirker begge grupper til en effektiv 
selv-sortering, der reproducerer ulighe-
den uden for skolen. Pia Susanne Fre-
deriksen supplerer klasseperspektivet 
med kønsperspektivet og tager afsæt i 
den såkaldte drengeproblematik, der 
har fået særlig bevågenhed i de senere 
år. Denne problematik handler kort 
fortalt om, at drenge generelt klarer 
sig dårligere i uddannelsessystemet 
end piger. De får lavere karakterer, er 
længere tid om at komme i gang med 
en videregående uddannelse, vurderes 
som vanskelige at undervise af lærerne 
osv. Artiklen peger på en væsentlig 
grund til dette, nemlig at ‘boys will 
be boys’. Mere præcist vil drenge, som 
trækker på stærke versioner af ma-
skulin identitet, ofte forbinde populær 
maskulinitet med kropslige kompe-
tencer frem for boglige, hvorfor de 
udvikler en læringshæmmende adfærd 
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og en modstand mod skolens lærings-
dagsorden.

I den tredje og sidste sektion går ar-
tiklerne af henholdsvis Jens Christian 
Nielsen og Helle Rabøl Hansen samt 
Tekla Canger og Lise Aagaard Kaas 
tættere på de unges kultur, deres møder 
med ‘systemet’, individuelle livshistorier 
og marginaliseringsprocesser. Artiklerne 
påpeger, at der bagom fænomener så-
som frafald, sortering og ulighed altid 
findes individuelle, komplekse og le-
vede liv, som skolen også må forholde 
sig til. Her peger Tekla Canger og Lise 
Aagaard Kaas i deres artikel blandt 
andet på, at et blik på unges kom-
plekse livshistorier kan bidrage til en 
forståelse af unges marginaliserings-
processer i det almene skoletilbud. De 
viser, hvordan skolen, set fra de unges 
perspektiv, kan fremstå som utryg og 
farlig, og dermed også som margina-
liserende. Med henvisning til den livs-
historiske kompleksitet illustrerer de 
ligeledes, hvordan forskellige arenaer 
udgør forskellige rammer for unges 

oplevelser af mestring og inklusion, og 
hvordan disse arenaer er betinget af 
hinanden. Jens Christian Nielsen og 
Helle Rabøl Hansen diskuterer i deres 
artikel, hvordan dansk og interna-
tional ungdomsforskning, samt egen 
forskning i sårbare unge, kan bidrage 
til at skabe viden om, hvordan krav 
til og betingelser for unges deltagelse 
i skole og uddannelse kan medvirke 
til at producere og reproducere sociale 
forskelle og udenforskab.

Jakob Ditlev Bøje, Dion Rüsselbæk 
Hansen  og Tekla Canger
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D en kritiske uddannelsesso-
ciologi havde sin storhedstid 
i 1960’erne og 1970’erne. 

Gennem såkaldt demaskerende ana-
lyser hev den masken af uddannelses-
systemet og fremstillede det i sin rå 
og brutale form. Skolen var præget 
af en meritokratisk ideologi, der ikke 
gav lige chancer til alle, men tværti-
mod slørede det spil, som forfordelte 
de elever, der i forvejen var habitueret 
til skolens kultur og omgangsformer. 
Dermed bidrog skolen indirekte til re-
produktion af de herskende klasser og 
til symbolsk vold mod de beherskede 
klasser.

Denne udlægning af skolen og 
uddannelsessystemet er siden blevet 
kritiseret og modificeret ad flere om-
gange. Dels har mange påpeget, at der 
sker andet i skolen end reproduktion 
og symbolsk vold – f.eks. kvalificering 
og almendannelse. Dels har centrale 

aktører i skolen taget reform- og er-
faringspædagogikken til sig og via 
den forsøgt at gøre skolen til en mere 
demokratisk og lighedsskabende insti-
tution. Ungdomsoprør, kulturel frisæt-
telse, projektarbejde, tværfaglighed, 
samfundsrelevans, erfaringsdannelse 
og deltagerstyring har været nogle af 
nøgleordene. Dels har der i nyere tid 
været kritik af reform- og erfaringspæ-
dagogikken for ikke at leve op til de 
mål, den selv formulerede (Hansen, 
2003; Øland, 2007). I det store hele 
har denne pædagogik ikke formået at 
mindske uligheden, men derimod gjort 
det mere vanskeligt for børn af de la-
vere klasser at regne koden ud, lyder 
kritikken. Som det seneste synes denne 
kritik af kritikken at være blevet taget 
til efterretning blandt nye aktører i 
og omkring skolen. De argumenterer 
for en art tilbagevenden til en synlig 
pædagogik – eller synlig læring – ikke 

Jacob Ditlev Boje

SORTERINGENS 
FORGLEMMELSE – OG HERAF 
FØLGENDE ABSURDITETER
GALGENHUMOR, HYKLERI, BENÆGTELSE 
OG BORTFORKLARING
Denne artikel omhandler skolens sorteringsfunktion og mere præcist måden, hvorpå denne 

i dag synes glemt. Hvor sorteringen tidligere blev tilsløret i form af en meritokratisk ideologi, 

også udtrykt som en ide om chancelighed, synes tilsløringen i dag at ske gennem en tale 

om og aktiv bestræbelse på at skabe inklusion for alle. Dermed glemmes, at skolen stadig 

sorterer. I forlængelse af denne forglemmelse beskriver artiklen, hvordan undervisning af fra-

sorterede unge kan udvikle sig til absurditeter præget af galgenhumor, hykleri, benægtelse 

og bortforklaring. Artiklen er baseret på erfaringer og projekter i folkeskolen og ungdomsud-

dannelserne, og teoretisk bygger den på den kritiske uddannelsessociologi.
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for igen at reproducere de herskende 
klasser, men for at hæve præstations-
niveauet blandt alle skolens elever, 
herunder de svage af slagsen (Hattie, 
2013; Qvortrup, 2015). Det gælder ikke 
mindst efter fremkomsten af konkur-
rencestaten og den hermed forbundne 
økonomisering af uddannelse, lærere 
og elever.

Alt i alt er skolen og specielt hånd-
teringen af spørgsmålet om ulighed/
lighed altså blevet til en kompliceret 
affære. At skolen 
stadig sorterer 
eleverne og der-
med genskaber 
den ulighed, der 
findes uden for 
skolen, tror jeg, 
de fleste stadig 
har en fornem-
melse af. Men 
samtidig har 
der som sagt 
været ihærdige 
bestræbelser på 
at komme dette 
problem til livs, og i dag giver den 
evidensbaserede forskning nye løfter. 
Spørgsmålet er: Hvordan håndterer 
elever, lærere og ledere i dag denne si-
tuation? I denne artikel vil jeg forfølge 
en tese, der siger, at dels glemmes eller 
ignoreres sorteringen, og dels resulterer 
denne forglemmelse i absurde situa-
tioner, hvor elever på den ene side 
sorteres og på den anden side søges in-
kluderet i skolen. Dermed hævder jeg, 
at på trods af den eksplicitte tale om 
og de mange forsøg på at sikre inklu-
sion frem for eksklusion er indsigterne 
fra den kritiske uddannelsessociologi 
om skolens sorteringsfunktion ikke for 
alvor trængt igennem.

At tale om inklusion og eksklusion 
frem for sortering kan netop ses som 

en måde at tale udenom det, der kan 
menes at være det grundlæggende 
problem.

Artiklen er opbygget på følgende 
måde: Først beskriver jeg artiklens kon-
struktionsmåde og empiriske grund-
lag. Dernæst opsummerer jeg pointer 
fra den kritiske uddannelsessociologi 
med henblik på at genanvende disse 
i den aktuelle kontekst. Efterfølgende 
analyserer jeg tre måder, hvorpå sorte-
ringen forekommer og (ikke) håndteres 

i forskellige dele 
af uddannelses-
systemet. Det 
være sig grund-
forløbet i SOSU-
uddannelserne, 
Almen Voksenud-
dannelse (AVU) 
og mellemtrinnet 
i folkeskolen. Til 
slut diskuterer og 
konkluderer jeg 
på det oven for 
rejste spørgsmål.

ARTIKLENS KONSTRUKTIONS-
MÅDE OG EMPIRISKE GRUNDLAG
Ideen til denne artikel stammer fra 
forskellige oplevelser af og erfaringer 
med projekter, der alle har haft til 
formål at gøre noget godt for ‘udsatte’ 
eller ‘svage’ grupper af elever. Jeg har 
ofte oplevet sådanne projekter som 
modsætningsfyldte, fordi de, på trods 
af mange gode intentioner, ikke for 
alvor har taget fat på det problem, der 
synes at ligge under fænomener så-
som ‘svage’ og ‘udsatte’ elever, nemlig 
skolens sorteringsfunktion. Samtidig 
stammer ideen til artiklen fra en ople-
velse af, at det, der i mange år har væ-
ret mit teoretiske udgangspunkt, nem-
lig den kritiske uddannelsessociologi, 
i et vist omfang er blevet fortrængt af 

At tale om inklu-
sion og eksklusion 
frem for sortering 

kan netop ses som en 
måde at tale udenom det, 
der kan menes at være det 
grundlæggende problem
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nyere teorisystemer. Systemer, som ef-
ter min vurdering taler udenom, glem-
mer eller ignorerer de indsigter, der lig-
ger i den kritiske uddannelsessociologi. 
Således er udgangspunktet for artiklen 
en tese, som jeg ønsker at udfolde og i 
et vist omfang afprøve empirisk.

Den empiriske afprøvning sker via 
en række nedslag i projekter og sam-
menhænge, jeg har været involveret i. 
Mere præcist folkeskolen, SOSU-uddan-
nelserne og Almen Voksenuddannelse. 
For det første bruger jeg en observa-
tion fra et aktionsforskningsprojekt 
på SOSU-Fyn, som jeg gennemførte 
i samarbejde med to kolleger samt 
personale og studerende fra den invol-
verede institution (Bøje, Winum, Beck 
og West, 2015). Dette projekt handlede 
om at skabe mere praksisnære ud-
dannelser, herunder om at forbinde 
skole og praktik samt teori og praksis. 
Som led i projektet lavede forskerne 
en såkaldt kulturanalyse, som skulle 
informere en række aktioner. Den 
valgte observation stammer fra denne 
kulturanalyse. For det andet bruger jeg 
en observation fra et speciale, jeg har 
vejledt (Bladt, 2017). Dette speciale 
omhandler arkitekturens betydning for 
regulering af subjekter på et voksenud-
dannelsescenter. Den valgte observa-
tion stammer fra en analyse af nogle 
af institutionens ‘sårbare’ kursister 
og deres måde at matche – eller ikke-
matche – nye principper vedrørende 
arkitekturen. For det tredje bruger jeg 
en observation fra et projekt om sko-
leledelse, som jeg pt. er involveret i. 
Dette projekt handler om at kvalificere 
lederskabet af Odense Kommunes 
folkeskoler, herunder styrke det profes-
sionelle læringsfællesskab blandt det 
pædagogiske personale og i sidste ende 
øge trivslen, det faglige niveau og 
mobiliteten blandt eleverne.1 Som led 

i projektet har vi som forskere obser-
veret, hvordan en række indsatsteorier 
blev formuleret og implementeret på 
tre udvalgte fokusskoler. Den valgte 
observation stammer fra en af disse 
implementeringsprocesser.

De tre observationer stammer så-
ledes fra meget forskellige projekter 
og sammenhænge. Det betyder, at 
analysen af dem kan forekomme over-
fladisk. Imidlertid er min ambition 
ikke i denne sammenhæng at lave et 
tilbundsgående casestudie, der med-
tænker alle faktorer og plusser og mi-
nusser i forhold til den pointe, jeg prø-
ver at få frem. Artiklen skal som sagt 
læses som en udfoldelse og afprøvning 
af en tese, hvor de tre observationer 
er udvalgt med henblik på dels at 
repræsentere en vis bredde i uddannel-
sessystemet og dels at demonstrere en 
variation over måder (ikke) at forholde 
sig til sorteringen.

DEN KRITISKE UDDANNELSES-
SOCIOLOGI, DENS EKSPAN-
SION OG FRAGMENTERING
Som nævnt havde den kritiske ud-
dannelsessociologi sin storhedstid i 
1960’erne og 1970’erne. To af de mest 
fremtrædende forskere i USA var Sa-
muel Bowles og Herbert Gintis. Deres 
bog, “Schooling in Capitalist America” 
(Bowles and Gintis, 1976), udkom i 
1976 og er en central reference i flere 
europæiske uddannelsessociologers 
arbejde. Bowles og Gintis var begge 
uddannede økonomer – af den marxi-
stiske slags – hvorfor de betonede 
uddannelsessystemets sammenhæng 
med økonomien. I deres indledning 
gør de dette gennem en fremskrivning 
af en analogi mellem nybyggerens 
drøm om USA i 1800-tallet og college-
studentens drøm om en bedre fremtid 
for sig selv og sin familie i midten og 
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slutningen af 1900-tallet: “Gå mod 
vest, unge mand, rådgav Horace 
Greely i 1857. Et århundrede senere 
kunne han have sagt: Søg ind på col-
lege” (Bowles and Gintis, 1976: 3, 
min oversættelse). Pointen med denne 
analogi er, at mens drømmen om USA 
i 1800-tallet holdt kapitalismen i gang 
og forhindrede klasseoprør i Europa, 
er det moderne uddannelsessystem i 
USA en tilsvarende drøm eller ideo-
logi, der skygger for ulighed og holder 
kapitalismen i live. Sidstnævnte sker 
mere præcist gennem en meritokratisk 
ideologi, også udtrykt som en ide om 
chancelighed, der siger, at hvis du er 
flittig nok i skolen, kan du opnå social 
mobilitet og hæve dig op over dine 
forældres uddannelses- og indkomstni-
veau. Men dette er netop en ideologi, 
ifølge Bowles og Gintis. For reelt har 
alle ikke lige chancer. Uligheden star-
ter og slutter uden for uddannelses-
systemet – mere præcist via familiers 
klassebaserede stilling vis-a-vis økono-
mien. Uddannelsessystemet kan i bed-
ste fald vedligeholde denne ulighed, i 
værste fald forstærke den.

Bowles og Gintis lavede også nogle 
interessante, om end forsimplede, ana-
logier mellem uddannelsessystemets 
forskellige niveauer og positioner og 
økonomiens ditto. For eksempel hæv-
dede de, at skolen med dens hierarkier 
og autoritære relationer socialiserede 
elever til en domineret lønarbejder-
mentalitet (se Jackson, 1968 samt 
Unge Pædagoger, 1986 for lignende 
analyser). Dog socialiseredes elever i 
de højere dele af uddannelsessystemet 
til en højere grad af autonomi og selv-
stændighed svarende til ledende funk-
tioner i økonomien.

I Europa forbindes den kritiske 
uddannelsessociologi typisk med 
Bourdieus og Passerons bog, “Repro-

duktionen” (Bourdieu og Passeron, 
1977). I dette værk findes mange af 
de samme ideer og analyser som hos 
Bowles og Gintis, men til forskel fra 
sidstnævnte betoner Bourdieu og Pas-
seron i højere grad de symbolske og 
sproglige spil mellem elever og lærere, 
det “pædagogiske arbejde”, hvorigen-
nem sorteringen og reproduktionen 
af klasseforskelle sker, og skabelsen af 
distinktioner, som betyder, at selv me-
get flittige og mobilitetssøgende elever 
vedbliver med at blive skilt ud fra ele-
ver, som ikke har samme behov for at 
søge mobilitet. Om sidstnævnte siger 
Bourdieu og Passeron:

Således lader det traditionelle sy-
stems afhængighed af de dominerende 
klasser sig direkte aflæse af den for-
rang, det tilskriver forholdet til kul-
turen på bekostning af kulturen, og 
blandt de mulige typer af forhold til 
kulturen den forrang, det tilskriver det, 
som det aldrig helt vil kunne produ-
cere. Det er den endegyldige sandhed 
om dets afhængighed af klassefor-
holdene, som undervisningssystemet 
afslører, når det nedvurderer de alt for 
skoleagtige manerer hos dem, der skyl-
der skolen deres manerer, hvorved det 
desavouerer sin egen måde at produ-
cere manerer på og samtidig indrøm-
mer sin manglende evne til at hævde 
en specifikt uddannelsesmæssig pro-
duktionsmådes autonomi (Bourdieu og 
Passeron, 2006: 169).

Med andre ord afslører skolesystemet 
ikke, at den rette relation til kultur 
ikke kan opnås i skolesystemet, uanset 
hvor flittig man er. Skolesystemet er 
et kunstigt univers, der kun kan imi-
tere denne relation, og netop gennem 
denne imitation afsløres og adskilles 
de, der ikke har andre muligheder, fra 
dem, som har.
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I England var Basil Bernstein et 
af de mest prominente navne inden 
for den kritiske uddannelsessociologi. 
Han forfinede Bourdieus og Passerons 
analyse af skolens indre verden på 
flere punkter. Han betegnede selv sin 
tilgang som en interesse for relationer-
i-uddannelse, dvs. skolens indre orden, 
pædagogiske diskurser, klassifikationer 
og rammesætning samt koder for pas-
sende adfærd. Ifølge Bernstein (2001) 
havde Bourdieu og Passeron, hvis 
tilgang han betegnede relationer-til-
uddannelse, ikke tilstrækkelig forstå-
else for skolens funktion som et relæ af 
klasserelationer: Skolen viderebringer 
ganske vist stemmer uden for skolen 
og bidrager ofte til reproduktion, men 
den oversætter og transformerer også 
disse stemmer, hvilket giver mulighed 
for, at andet kan ske end reproduk-
tion. På dette punkt var Bernstein især 
optaget af det, han kaldte usynlig pæ-
dagogik – i kort form den progressive 
reform- og erfaringspædagogik omtalt 
i indledningen. Denne pædagogik 
kunne tilbyde nye deltagelsesmulighe-
der for elever med arbejderklassebag-
grund, men den kunne også tilsløre 
evalueringskriterier, der fortsat var 
defineret af læreren og uddannelsessy-
stemet, og således gøre det sværere for 
disse elever at regne skolens kode ud. 
Den havde potentiale til begge dele, 
ifølge Bernstein.

Man kan således identificere en 
bevægelse inden for den kritiske ud-
dannelsessociologi fra en marxistisk 
sammentænkning af økonomi og ud-
dannelse henover symbolske analyser 
af uddannelsessystemets tilslørende og 
reproducerende funktion til en gradvist 
større optagethed af uddannelsessy-
stemets særskilte stemme og interak-
tionsformer. Denne bevægelse ser jeg 
som fortsat i dag. Jeg vil således argu-

mentere for, at dagens forskningsfelt er 
ekspanderet, men også fragmenteret, 
og at det, jeg i artiklen kalder sorte-
ringens forglemmelse, også gælder 
i forskningen. Der er i de senere år 
kommet mange gode og nuancerede 
analyser af unges kulturelle frisættelse 
(Illeris, Katznelson, Simonsen og Ulrik-
sen, 2002; Ziehe, 2004); af unge med 
minoritetsbaggrund og deres særlige 
problemer i og uden for skolen (Gud-
mundsson, Beach and Vestel, 2013; 
Gulløv og Gilliam, 2012); af intersek-
tionalitet og nye måder, hvorpå unge 
i dag skaber flygtige identiteter i flyg-
tige sammenhænge (Staunæs, 2004; 
Hansen, 2011); og af biopolitikkens 
betydning for håndtering (diagnostice-
ring) af afvigende unge (Rose, 2007). 
Samtidig er der som nævnt mange, der 
forsøger at løse uddannelsessystemets 
problemer gennem bl.a. evidensbase-
rede metoder (Hattie, 2013; Robinson, 
2015), frafaldsbekæmpelse (Tangga-
ard, 2011) og modeller for inklusion 
(Qvortrup og Qvortrup, 2015). Fælles 
for disse arbejder er dog, at de, i større 
eller mindre grad, undlader at temati-
sere uddannelsessystemets sorterende 
funktion. I stedet kan de være med 
til at fjerne fokus fra denne funktion 
i kraft af deres interesse for mere af-
grænsede problemstillinger, særskilte 
sociale grupper og tekniske løsnings-
modeller.

Således ønsker jeg at huske på sko-
lens sorterende funktion og samtidig 
beskrive, hvad der kan ske, hvis man 
glemmer den. Dvs. beskrive nogle af 
de absurde situationer, som kan opstå 
som følge af sorteringens forglem-
melse. Jeg starter med at beskrive en 
situation, hvor en vis galgenhumor 
opstår på et grundforløb i SOSU-ud-
dannelserne.
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GALGENHUMOR – JULEKLIP PÅ 
ET 40 UGERS GRUNDFORLØB 
I SOSU-UDDANNELSERNE
Før 2015-reformen af erhvervsuddan-
nelserne eksisterede der såkaldt forlæn-
gede grundforløb på 40 uger for elever, 
som skønnedes at have vanskeligt ved 
at følge et ‘normalt’ 20 ugers forløb. 
Dermed fik eleverne på det forlængede 
grundforløb dobbelt så lang tid til at 
lære det samme som eleverne på 20 
ugers forløbet. I forbindelse med oven 
for omtalte aktionsforskningsprojekt 
på SOSU-uddannelserne observerede 
jeg en dag følgende på et af disse 40 
ugers grundforløb:

På denne dag i december er klasse-
lokalet omdannet til et klippe/klistre-
værksted. Borde er skubbet sammen, 
og rundt om disse står elever i mindre 
grupper og snakker, griner, klipper og 
klistrer. Nogle har nissehuer og kostu-
mer på – i visse tilfælde den slags, der 
kan blinke og spille små melodier. Læ-
reren kan ikke umiddelbart ses. En høj-
taler udsender julemusik i lokalet, og 
lyset er let dæmpet. Jeg går over til en 
af eleverne med en blinkende Tuborg-
julehue og spørger, hvad han laver. 
“Jeg klipper julehjerter. Det kan jeg lige 
så godt”, fortæller han. Ind imellem 
taler han med et par piger lidt længere 
nede i lokalet. Det handler bl.a. om 
aftenens tur i byen.

Denne observation stammer fra be-
gyndelsen af aktionsforskningsprojek-
tet, før vi havde lært de involverede 
skoler, lærere og elever at kende. 
Observationen skal således forstås på 
baggrund af den fremmedhed, jeg på 
daværende tidspunkt havde over for 
sektoren og specifikt grundforløbet. 
Gennem denne fremmedhed undrer 
jeg mig over det, jeg ser – og jeg note-

rer det i min notesbog. Uden at have 
ekspliciteret det for mig selv havde jeg 
nok forventet at se noget, der for mig 
mindede om normal undervisning: En 
lærer, der formidlede et stof, og nogle 
elever, der fulgte med – og nok også 
nogle, der ydede lidt modstand. I ste-
det ser jeg dette.

I en efterfølgende publikation (Bøje, 
Beck and Winum, 2014) har vi prøvet 
at beskrive den særlige kultur, som 
udspillede sig på et uddannelsesforløb 
som dette. Vi har blandt andet talt 
om fremkomsten af en ny uddannel-
sesdagsorden for elever som disse: De 
må ‘learn to stay in school’ i stedet 
for at ‘learn to labor’, som elever på 
Paul Willis’ (1977) tid havde mulig-
hed for. Med andre ord kan de ikke 
sige nej til skolen, men må prøve at 
finde en mening med den på trods af 
modstands- og fremmedhedsfølelser. I 
ovenstående observation synes eleven 
med den blinkende Tuborg-julehue at 
gøre det gennem en vis galgenhumor: 
Han klipper med på ideen om juleklip, 
overdriver udsmykningen og flirter 
med et par piger bagerst i lokalet. Med 
andre ord prøver han at få det bedste 
ud af situationen. Alternativet ville 
være at påpege det kunstige ved situa-
tionen – eller gå hjem. Men det kan 
han ikke så godt.

Set ud fra artiklens teoretiske per-
spektiv opstår denne situation, fordi 
lærere, elever og uddannelsessystemet 
som sådan ‘glemmer’, at disse elever 
er sorterede. Som konsekvens heraf 
omgives eleverne af socialpædagogiske 
foranstaltninger, gode, velmenende og 
engagerede lærere, men også bestemte 
ideer om sårbarhed, udsathed, diag-
noser m.m. Med andre ord rettes sigtet 
mod eleverne i stedet for indad mod 
systemet. Endvidere opstår galgenhu-
moren som én måde at forholde sig 
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til denne situation. Når man ikke ved, 
hvordan man skal forholde sig til me-
ningsløsheden (udstødt og inkluderet 
på samme tid), kan man altid grine 
ad den.

HYKLERI – MOTION OG 
BEVÆGELSE MED SÅRBARE UNGE 
PÅ ALMEN VOKSENUDDANNELSE
Almen Voksenuddannelse (AVU) er 
rettet mod unge, som ikke har bestået 
folkeskolens afgangsprøve. På ud-
dannelsen kan de få undervisning på 
9.-10. klasses niveau og dermed få en 
(ny) chance for at blive optaget på en 
ungdomsuddannelse. AVU udbydes 
blandt andet på VUC-centre, og på 
et af disse har man formuleret nye 
visioner for institutionens kursister. 
De skal uddannes til fremtiden, ikke 
til fortiden, og derfor tilbydes de gra-
tis iPads og en papirløs uddannelse. 
Endvidere har man bygget nye lokaler 
præget af arkitektoniske principper om 
transparens (glas og stort lysindfald), 
aktivitet, fleksibilitet og muligheder for 
selvstændig læring. En af underviserne 
på denne institution har i en præsen-
tationsfolder udtalt følgende:

Jeg underviser et såkaldt GO-hold på 
AVU. Her sker undervisningen i dansk, 
matematik, engelsk og idræt i bevæ-
gelse (…). Mange af mine kursister på 
GO-holdet har bogstavelig talt “krudt i 
røven”, og man skulle umiddelbart tro, 
at det lå lige til højrebenet at skulle 
have undervisning med bevægelse med 
den gruppe unge, men sådan forholder 
det sig ikke helt. Mange af kursisterne 
kommer med en skrøbelig baggrund, 
som let gør dem sårbare, og det har 
betydet, at vi ikke har kunnet åbne helt 
op for husets mange muligheder lige 
netop til den kursistgruppe. Mange af 
dem er tryghedsnarkomaner og ikke 

så omstillingsparate som andre. Og 
det har betydet, at jeg i et undervis-
ningsforløb ikke kan flytte rundt med 
dem i nye undervisningslokaliteter 4-5 
gange [som er normen på stedet], men 
må nøjes med 2-3 gange i løbet af en 
undervisningstime. Noget andet er, 
at det faktisk er vanskeligt for kursi-
sterne på AVU at lave bevægelse her. 
Huset er så transparent, at alle kan 
se alle, og mange af mine kursister 
er meget hæmmet af det. De er ikke 
vant til at optræde og føler, at hvis de 
for eksempel laver armbøjninger el-
ler andre utraditionelle bevægelser i 
undervisningen, så kan alle se det. Og 
det gør faktisk, at jeg ikke altid kan få 
så meget bevægelse i undervisningen, 
som jeg måske drømmer om. Men jeg 
skal også sige, at jeg mærker en op-
blødning hen imod en mere afslappet 
holdning og et større mod på at gå i 
gang med forskellige bevægelsesøvelser 
i det transparente rum. Og jeg mærker 
også et mindre frafald (Munksgaard i 
Bladt, 2017: 29)

Her er det interessant at iagttage, 
hvordan unge, der er sorteret til nogle 
af uddannelsessystemets laveste posi-
tioner, omtales gennem et vist hykleri: 
På den ene side udtrykkes en erken-

 Når man ikke 
ved, hvordan 
man skal forholde 

sig til meningsløsheden 
(udstødt og inkluderet på 
samme tid), kan man 
 altid grine ad den
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delse af, at disse unge er sårbare og 
derfor ikke har specielt lyst til eller 
brug for at fremstille sig selv og de-
res kroppe over for andre unge i den 
transparente bygning. På den anden 
side udtrykkes en holdning på linje 
med institutionens om det gavnlige af 
fremtidens aktiverende undervisnings-
principper.

Igen kan denne situation menes at 
opstå, fordi uddannelsessystemet og i 
dette tilfælde lærere og ledere i et nyt 
prestigebyggeri ‘glemmer’, at  eleverne 
er sorterede. Elevernes problemer 
forstås i stedet i termer af sårbarhed, 
skrøbelighed, krudt-i-røven og tryg-
hedsnarkomani. Denne gang udvikler 
det sig dog ikke til socialpædagogik og 
galgenhumor, men nærmere et hykleri , 
fordi institutionen knæsætter nye og 
aktiverende undervisningsprincipper.

Ifølge Nielsen (2010) var hykleriet 
 eller mere præcist kulturhykleriet ud-
bredt i de kommunistiske stater under 
den kolde krig. På den ene side var 
der en foragt mod det undertrykkende 
regime, på den anden side var det 
nødvendigt at tilslutte sig regimet of-
fentligt, hvis ikke man skulle komme i 
det hemmelige politis søgelys. I dag gør 
noget lignende sig gældende under den 
fleksible kapitalisme, ifølge Nielsen. Nu 
er det hemmelige politi dog skiftet ud 
med ledere, og truslerne handler ikke 
om tortur og fængsling, men om fyrin-
ger og anklager for illoyalitet.

Parallellen mellem dette kulturhyk-
leri og underviserens hykleri er mulig-
vis overdrevet, men at det i dag kan 
være svært at kritisere sin arbejdsplads 
og sine ledere offentligt, f.eks. efter op-
førelsen af et nyt prestigebyggeri med 
dertil hørende principper om aktive-
rende undervisning, er der efterhånden 
mange eksempler på (Willig, 2009; 
Hennum, Pettersvold og Østrem, 2015).

BENÆGTELSE OG BORTFOR-
KLARING – LÆRINGSBASERET 
UNDERVISNING I FOLKESKOLEN
På en folkeskole har man, som led i et 
større arbejde med indsatsteorier, valgt 
at arbejde med læringsbaseret under-
visning. Denne strategi søges imple-
menteret på en måde, hvor undervis-
ningen organiseres efter principper for 
synlig læring, og hvor den observeres 
og efterfølgende kommenteres og dis-
kuteres blandt lærere, læringsvejledere, 
en afdelingsleder og medvirkende pæ-
dagogisk personale. Først observerer 
læringsvejleder og afdelingsleder en 
given undervisning; dernæst giver de 
kort feedback i et tilstødende lokale; til 
sidst afholdes en såkaldt refleksions-
samtale, hvor feedbacken uddybes, og 
hvor læreren og det medvirkende pæ-
dagogiske personale har mulighed for 
at svare for sig. I forbindelse med en af 
disse seancer observerede jeg følgende:

Undervisningen foregår på mellemtrin-
net i en engelsktime. Lokalet er stort, 
beregnet til to klasser. Underviseren 
taler med høj og klar stemme. Hun 
starter med at eksplicitere timens ram-
mer og læringsmål. I alt tager dette 
fem minutter. Læringsmålene er sat 
op på power point, og de gennem-
gås omhyggeligt. Blandt andet skal 
eleverne synge/danse sangen “head, 
shoulder, knees & toes”. Jeg bemærker, 
at en medhjælper og vikar står op med 
armene pænt foldet på ryggen, mens 
læringsvejlederen og afdelingslederen 
(og jeg) sidder ned. Medhjælperen og 
vikaren siger ikke noget. De står der 
bare. Underviseren får nu eleverne til 
at rejse sig op og gøre sig klar til at 
synge/danse head, shoulder, knees & 
toes. Idet en gruppe af elever rejser sig, 
retter medhjælperen på deres papirer, 
så de ligger i en pæn bunke på bordet. 
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En dreng har ikke rejst sig og synger/
danser ikke. Han sidder for sig selv 
bagerst i lokalet. Ved siden af ham står 
medhjælperen, som er en stor mand, 
og holder øje med ham.

I den efterfølgende korte feedback 
bryder jeg på et tidspunkt ind og 
spørger til episoden med drengen. 
Jeg spørger, hvorfor han ikke deltog i 
sangen/dansen. Det afføder en lang 
pause og nogle udvekslinger af blikke 
mellem de tilstedeværende, hvorefter 
læringsvejlederen fortæller, at drengen 
er inklusionsbarn. Han har tidligere 
haft det meget værre, beretter hun, 
problemer på hjemmefronten, og har 
blandt andet siddet bag plasticskærme 
i undervisningen. Jeg spørger, hvorfor 
han dog har siddet bag plasticskærme. 
Det afføder igen en lang pause, hvor-
efter afdelingslederen siger, at det er 
for hans egen skyld. Han – og ikke de 
andre børn eller læreren – har brug for 
at blive skærmet.

Her kan man med en vis ret tale om 
udfoldelsen af et undervisningsregime. 
Det er hierarkisk, baseret på såkaldt 
videnskabelige principper, betjener sig 
af teknologier som plasticskærme og 
hærdebrede, maskuline pædagoger 
og tåler dårligt modsigelse eller bare 
spørgsmål. Endvidere tilstræber det 
orden og kontrol. Under den korte 
feedback oplevede jeg nærmest mig 
selv som barnet i kejserens nye klæder, 
der påpeger et forhold, som ikke må 
påpeges, nemlig at et barn – et inklu-
sionsbarn – ikke er inkluderet i un-
dervisningen. Dette kan ikke rummes 
inden for regimets egen logik, hvor 
princippet for undervisning af alle 
børn skulle være evident, hvorfor først 
læringsvejlederen og siden afdelingsle-
deren tyr til noget, der minder om lige 
dele benægtelse og bortforklaring.

Igen kan det være, at parallellen til 
et totalitært regime er overdrevet, men 
jeg mener, at disse iagttagelser som 
minimum bør vække forundring. Som 
tidligere vil jeg forklare fremkomsten 
af dem med ‘forglemmelsen’ af ud-
dannelsessystemets sorteringsfunktion. 
Fordi man ikke forholder sig til den, 
men mere eller mindre tvinges til at 
handle på bestemte måder, herun-
der inkludere og hæve præstations-
niveauet for alle børn, opstår igen 
absurde situationer. Det er ikke den 
pågældende lærers, pædagogs, lærings-
vejleders eller afdelingsleders skyld, 
men en konsekvens af den måde vi 
har indrettet og valgt (ikke) at for-
holde os til uddannelsessystemet.

EN TAKSONOMI AF ABSURDI-
TETER I KØLVANDET AF SORTE-
RINGENS FORGLEMMELSE
Ifølge den kritiske uddannelsessociologi 
har det moderne uddannelsessystem 
først og fremmest funktionen at sor-
tere elever og derigennem reproducere 
klassesamfundet. Det sker gennem en 
meritokratisk ideologi, der tilslører de 
fordele og ulemper, som forskellige 
grupper af elever har i forhold til det, 
der nu engang er skolens kode.

I dag synes denne tilsløring at have 
nået nye højder. Med andre ord synes 
den at være blevet mere avanceret. 
Hvor ulighed og uretfærdighed tidli-
gere kunne legitimeres via den merito-
kratiske ideologi, kan man i dag se ta-
len om og bestræbelserne på at skabe 
inklusion og bekæmpe frafald som nye 
måder at tilsløre det faktum, at skolen 
stadig sorterer. I hvert fald kan man 
konstatere, at skolens sorteringsfunk-
tion glemmes, ignoreres eller ligefrem 
benægtes.

For elever, lærere og ledere ser 
denne forglemmelse ud til at betyde, 
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at de omgives af det, jeg vil tillade mig 
at kalde en taksonomi af absurditeter. 
I den ene ende af denne finder man 
galgenhumor; man griner af det, der 
ikke giver mening (på den ene side 
sortering og på den anden side inklu-
sion), og prøver at få det bedste ud 
af situationen. I midten finder man 
kulturhykleriet; man håndterer det, 
der er modsigende, ved at sige én ting 
om det til sine ligestillede og en anden 
til sine ledere. I den modsatte ende af 
taksonomien finder man benægtelsen 
og bortforklaringen; man undgår det, 
som ikke passer ind i den ønskede 
version af virkeligheden. Taksonomien 
går således fra humor til gravalvor-
lighed; fra en vis lethed over måden 
(ikke) at håndtere sorteringen til no-
get, der minder om totalitarisme.

Hvad der er bedst for elever, lærere 
og ledere, ved jeg ikke. Personligt vil 
jeg foretrække at tage tyren ved hor-
nene og igen tale om skolens sorte-
ringsfunktion. 
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N ærværende bidrag indledes 
med en aktuel pointe hentet 
hos Nietzsche:

En i bund og grund mekanisk verden 
vil i bund og grund være en menings-
løs verden. Antag man bedømte vær-
dien af et musikstykke med henvisning 
til, hvor meget af det, der kunne tælles, 
beregnes og udtrykkes i formler – hvor 
absurd ville en sådan ‘videnskabelig’ 
bedømmelse ikke være! Hvad ville man 
have fattet, forstået, erkendt? Intet, 
absolut intet af, hvad der er ‘musik’ i 
det! (Nietzsche 1882/2001: 239, min 
oversættelse)

Den absurditet, Nietzsche gør opmærk-
som på i ovenstående citat, hører ikke 
fortiden til, men gør sig også gældende 
i samtiden og vil angiveligt også gøre 
det i fremtiden.

I forlængelse af Nietzsche er spørgs-
målet, hvorvidt al den tælling, be-

regning og alle de forsøg på at sætte 
diverse sagsforhold på formel, f.eks. i 
samtidens uddannelsesfelt, overhove-
det kan bidrage med noget indsigts-
fuldt og værdifuldt. Videre kan der 
spørges, om al den i-tal-sættelse, må-
ling og vejning, som finder sted i dette 
felt, ikke blot handler om at forsøge 
at gøre ustyrlige sagsforhold styrbare. 
Dvs. til noget, der på instrumentel vis 
kan kontrolleres og reguleres ud fra en 
logik om social engineering. Denne går 
i al sin enkelthed ud på at iværksætte 
de rette indsatser og foretage de rette 
justeringer ved hjælp at de rette værk-
tøjer. Dette antages at føre til ikke blot 
et forbedret læringsoutput, men også 
et mere lige og demokratisk samfund 
(Pinar 2005; Tabuman 2009).

En af de vel nok mest hypede eks-
ponenter for denne type logik er Joh n 
Hattie med sin teori om synlig læring. 
På baggrund af metastudier ser Hattie 
sig i stand til på numerisk, instrumen-

Dion Rüsselbæk Hansen

DEMOKRATISK (UD)
DANNELSE
– ET REALISERBART IDEAL FOR ALLE ELEVER?
Formålet med denne artikel er at anlægge et kritisk-analytisk blik på neoliberalismens (ar-

bejds)markedslogik og måden, hvorpå den influerer på en række samtidige problematise-

ringer, tanker og italesættelser i uddannelsesfeltet, herunder i gymnasieskolen. Hvad jeg vil 

argumentere for er, at denne logik understøttes af en uddannelsessociologisk og –didaktisk 

tendens til at omtale, klassificere og identitetstilskrive elever på bestemte måder som følge af 

deres socioøkonomiske herkomst. Videre argumenterer jeg for, at denne tendens bidrager til 

opretholdelsen af en problematisk antagelse gående på, at nogle elever ikke interesserer sig 

for det, de ikke umiddelbart kan se en konkret nytteværdi af, f.eks. demokratiske (ud)dan-

nelsesmæssige anliggender, og at de derfor skal udsættes for en hverdagskompatibel – og 

dermed ulighedsskabende – didaktik, der hovedsageligt har et instrumentelt sigte.
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tel vis at udpege de påvirkningsfakto-
rer, der har størst/mindst mulig betyd-
ning for elevernes læringspræstationer. 
Således skal sigtes mod de faktorer, 
der har en effektstørrelse på minimum 
0,4 for at opnå 
størst mulig læ-
ringseffekt. F.eks. 
er det bedre at 
fokusere på feed-
back (0,75) end 
på hjemmear-
bejde (0,29) og så 
fremdeles (Hattie 
2009; Malene 
Romme-Mølby 
2013).

Tilsvarende 
logik advokerer 
også Ane Qvor-
trup og Lars Qvortrup for i en nyere 
rapport om læringscentreret ledelse i 
gymnasieskolen (2015). Forfatterne 
lovpriser en bestemt didaktisk og læ-
ringscenteret tilgang, som de på ukri-
tisk vis anser som særlig velegnet til 
at håndtere en heterogen elevgruppe, 
dvs. elever med forskellige forudsæt-
ninger og motivationer. Lærerne op-
fordres til at styre efter tydelige mål 
samt til at være resultatorienterede 
og datainformerede med henblik på 
at understøtte en læringscentreret til-
gang, som ifølge forfatterne ikke må 
ses “som et ‘princip’ eller en idé, dvs. 
som den nyeste pædagogiske mode-
strømning” (ibid.: 30). Derimod må 
man lade sig forstå, at der her er tale 
om solid empirisk baseret videnskab. 
Ligeså må man forstå, at en lærings-
centreret tilgang “forudsætter, at 
forskningsbaseret viden er tilgængelig 
i en form, som er nemt tilgængelig 
for praktikere, og som kan omsættes 
til praksis”, ligesom den forudsætter, 
at “der frembringes og udvikles data 

om og redskaber til at gøre elevernes 
læring synlig for lærere og ledere” 
(ibid.: 31).

Denne instrumentelle måde at 
tænke og forsøge at styre noget eller 

nogen på i ud-
dannelsesfeltet 
forekommer – for 
igen at referere 
til Nietzsche – ab-
surd. Ikke mindst 
når der i den 
seneste gymna-
siereform “Styr-
kede gymnasiale 
uddannelser” fra 
3. juni 2016 stil-
les et emfatisk 
krav om, at dan-
nelsesbegrebet 

overordnet set skal rammesætte gym-
nasieskolens opdrag og praksisser:

Almendannelsen har i mere end 150 år 
været omdrejningspunkt for gymnasiet.

Begrebet har været uløseligt for-
bundet med viden, kundskaber og 
faglighed, der har givet ballast til vide-
regående uddannelse og tilværelsen i 
øvrigt. Sådan skal det fortsat være […]

Dannelsesbegrebet er derfor af-
gørende at fastholde. Det tjener som 
en vigtig ledestjerne for aktørerne i 
de gymnasiale uddannelser, og det 
afspejler en politisk vilje til udvikling 
af kundskaber, som rækker videre end 
arbejdsmarkedets behov her og nu 
[…] De gymnasiale uddannelser skal 
derfor forberede eleverne til at leve i et 
samfund som det danske med frihed 
og folkestyre samt udvikle og styrke 
elevernes demokratiske dannelse. (Af-
taledokument 2016: 5-6)

På tværs af de gymnasiale uddannelser 
ses dannelse med reference til Harry 

Denne instrumen-
telle måde at 
tænke og forsøge 

at styre noget eller nogen 
på i uddannelsesfeltet fore-
kommer – for igen at refe-
rere til Nietzsche – absurd
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Haues formulering (2004) altså som en 
“vigtig ledestjerne” i forbindelse med 
bl.a. at “udvikle og styrke elevernes 
demokratiske dannelse”. Dertil frem-
går det i § 1 stk. 4 i lov om Gymnasiale 
uddannelser, “at undervisningen og 
hele institutionens dagligliv må derfor 
bygge på åndsfrihed, ligeværd og de-
mokrati”, ligesom eleverne skal “opnå 
forudsætninger for aktiv medvirken i 
et demokratisk samfund og forståelse 
for mulighederne for individuelt og i 
fællesskab at bidrage til udvikling og 
forandring samt forståelse af såvel det 
nære som det europæiske og det glo-
bale perspektiv” (UVM 2016: 1).

ARTIKLENS ÆRINDE
I det følgende vil jeg med inspiration 
fra Jacques Rancière og Giorgio Agam-
ben argumentere for, at der er en 
uddannelsessociologisk og –didaktisk 
tendens til – med en vis ‘succes’ – at 
kritisere og endda helt afvise dannel-
sesbegrebet og så tvivl om dets ligheds-
skabende og demokratiske betydning 
(Laursen 2016; Steensen 2017). Mere 
konkret peges der på – som også Bour-
dieu og Passeron (2000) har gjort det – 
at dannelse favoriserer og reproducerer 
bestemte gruppers interesser, samtidig 
med at dannelse ikke bidrager til at 
løse samtidens ulighedsproblematik, 
men snarere til det modsatte. I en så-
dan optik gøres dannelse til et politisk 
instrument med henblik på at sikre 
den bestående symbolske og sociale or-
den, dvs. den bidrager til at cementere 
ulighed frem for at skabe lighed i sam-
fundet som helhed og i uddannelses-
feltet i særdeleshed (Hansen 2008: 28).

Min pointe er, at den anførte ud-
dannelsessociologiske og –didaktiske 
tendens til at vægte bestemte typer for-
holdsmåder i uddannelsesfeltet ud fra 
lighedsambitioner ikke fremmer det 

demokratiske (ud)dannelsesmæssige 
opdrag, der skal varetages heri, og for 
så vidt ser bort herfra. Med andre ord 
kan der argumenteres for, at denne 
tendens bidrager til at forstærke neoli-
beralismens ulighedslogik trods talen 
om det modsatte, hvilket ikke er uden 
konsekvenser. Dette eksemplificeres 
ved at inddrage uddrag fra Per Fibæk 
Laursens bog “Didaktiske ambitioner: 
Alle elever med” (2016) samt uddrag 
fra et interview, Laursen har givet til 
fagbladet Folkeskolen (Olsen 2016).

Inden da vil jeg redegøre for, hvilken 
forståelse af begreberne dannelse og 
demokrati, der tages afsæt i. Dernæst 
fokuseres på, hvad der karakteriserer 
neoliberalismen, og hvordan den struk-
turerer de tanker og de italesættelser, 
der i samtiden gør sig gældende i for-
hold til visse elevers mulige subjektive-
ringsprocesser eller mangel på samme.

DANNELSE OG DEMOKRATI
Dannelsesbegrebet er igen blevet en 
selvfølgelig del af det uddannelses-
mæssige vokabular. Hermed også an-
tydet, at begrebet i en årrække har væ-
ret fortrængt at andre af slagsen, f.eks. 
af kompetence- og læringsbegrebet. 
Det betyder ikke, at førstnævnte nu 
har fortrængt sidstnævnte. Tværtimod 
eksisterer de samtidigt og kommer ikke 
sjældent til at stå i et modsætningsfor-
hold til hinanden. Det skyldes bl.a., at 
dannelse er vanskeligt at gøre hånd-
gribeligt endsige umuligt at måle, teste 
og dokumentere til forskel for mere 
konkrete forhold som kompetencer og 
læringsmål.

Men hvorfor den fornyede opmærk-
somhed på og interesse for dannelse? 
Det synes at hænge sammen med, at 
kompetence- og læringsmål i en år-
række har været set som mål i sig selv 
frem for som midler til at kunne ef-
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terleve en række overordnede formål, 
f.eks. dem der gør sig gældende i gym-
nasieskolen jf. ovennævnte citater. Det 
har haft den konsekvens, at normative 
sagsforhold, der relaterer sig til dan-
nelsesbegrebet, på den ene side har 
været nedtonet og på den side har væ-
ret forsøgt omskrevet i lærings- og kom-
petencetermer (Kristensen 2017: 55). 
Dannelse er imidlertid noget andet end 
at være i stand til at løse bestemte typer 
opgaver i forskellige situationer eller 
nå forud- og fremmedbestemte lærings-
mål. Hvor kompetence- og læringsmål 
er individorienterede, er dannelse an-
derledes orienteret mod det sociale. Og 
det er netop i det sociale, dvs. i mødet 
med det andet og de andre, at eleven 
opnår mulighed for at overskride sig 
selv i såvel højere (vertikalorienterede) 
som større (horisontalt orienterede) 
fællesskaber. At tage del i højere fælles-
skaber handler om, at man overskrider 
sig selv i ideer som bl.a. demokrati 
og medborgerskab med henblik på at 
deltage i et samfund med frihed og fol-
kestyre. At tage del i større fællesskaber 
handler derimod om, at man skrider ud 
af sig selv, at man sætter sig selv i spil, 
f.eks. ved at blive ét med massen (uden 
at man taber sin individualitet heri). 
Dette for at opnå mulighed for at træde 
ud af vante og kendte positioner med 
henblik på at komme til at stå i forhold 
til sig selv, andre og verden på nye og 
anderledes måder, der fra tid til anden 
transcenderer den gældende sociale og 
symbolske orden og således kan være 
virksom i forhold til at ændre på denne 
(Schmidt 1999; Toft & Rüsselbæk Han-
sen 2017).

Rettes blikket mod begrebet demo-
krati, så dækker det over, at magten 
ligger hos de mange og hos alle eller 
ingen, og det hidrører det ustyrlige, 
som ethvert styre må opdage som sit 

eget fundament (Rancière 2013: 93). 
Følger vi Rancières forståelse af demo-
krati, så betyder det, at det er alle – og 
ikke kun nogle særlige udvalgte som 
følge af deres privilegerede og værd-
satte adkomst – forundt at styre (ibid.) 
Pointen er, at alle, herunder eleven, 
har ret til at tale for sig selv og ikke 
blot lade sin tale udtrykke via særlige 
andre, f.eks. lærere, forskere og poli-
tikere. Dvs. ikke være underlagt deres 
talen om og for én.

En ligeså central pointe hos Ran-
cière er, at demokrati er en gøren for-
stået på den måde, at det ikke er nok 
at vide mangt og meget om demokra-
tiets opbygning og styreformer etc. De-
mokrati er noget, som må udøves slet 
og ret (ibid.). Det forankrer sig i ideal-
typiske forestillinger om lighed, frihed 
og fællesskab. Udfordringen består så 
i, hvad der kan kaldes ustandselige 
korrektioner af den ontologiske uba-
lance, der altid eksisterer mellem de 
indbyrdes forbundne, men også mod-
sætningsfyldte forestillinger om frihed, 
lighed og fællesskab. En ubalance, 
der aldrig kan bringes til ophør, men 
(kun) kan forsøges afbalanceret på en 
sådan måde, at f.eks. ligheden ikke 
ofres på ‘frihedens alter’ og vice versa 
(Toft & Rüsselbæk Hansen 2017).

FIRMA-IDENTITET, KAPITALISE-
RING OG SELVFORSØRGELSE
Nu er det imidlertid alment kendt, at 
den velfærdstatslige afbalancering af 
ubalancen mellem f.eks. frihed og lig-
hed ikke mere på selvfølgelig vis er no-
get, der tilstræbes i konkurrencestaten. 
Snarere er der en stigende positiv stemt-
hed for og en tendens til at foretrække 
individuel (markeds)frihed på bekost-
ning af lighed og fællesskab (Harvey 
2005; Pedersen 2011). Dette har bl.a. 
medført en tiltagende samfundsmæs-
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sig ulighed som følge af den for tiden 
værdsatte neoliberale logik. En ulighed, 
der skal overkommes i uddannelsesfel-
tet ved hjælp af incitamenter, indsatser 
og praksisser, der på paradoksal vis 
rammesættes af selvsamme neoliberale 
logik og rationalitet:

hvorigennem alt ‘økonomiseres’ på en 
meget specifik måde: mennesket bliver 
aktører på markedet og intet andet end 
det, alle aktivitetsområder ses som et 
marked, og alt og alle styres som et 
firma […] Neoliberalismen fortolker 
alle områder – f.eks. læring, dating 
eller motion – i markedstermer, henstil-
ler dem til markedsmålinger og styrer 
dem ved hjælp af markedsteknikker 
og –praksisser. (Shenk 2015: 1-2, min 
oversættelse)

Inden for en neoliberal diskurs opfat-
tes eleven som et ‘firma’ med dertil-
hørende menneskelig kapital, der skal 
investeres i, så vedkommende kan 
opnå en vis kapitalværdi, der kan sæl-
ges på (arbejds)markedet (Brown 2015: 
22). Det gælder om at få eleven gjort 
arbejdsduelig, så vedkommende kan 
leve op til samtidens imperativ om at 
være selvforsørgende. Der skal tænkes 
i, hvad der i den forbindelse (ikke) kan 
betale sig at investere tid og ressour-
cer i. Derfor skal der indsamles ‘Big 
Data’ om hver enkelt elevs potentialer, 
præstationer, emotioner, tanker og 
vildfarelser med henblik på at kunne 
foretage løbende risikovurderinger gå-
ende på, dels hvorvidt investeringerne 
giver det ønskværdige afkast, og dels 
hvorvidt hin enkelte er i fare for ikke 
at følge den normale og forudbestemte 
uddannelsesvej og således sakke 
bagud og måske endda helt falde ud. 
Nationalt og lokalt tages desuden be-
stik at elevens læreringsmålsudbytte 

for at sikre for det første, at vedkom-
mende har lært det, der forventes, og 
for det andet for at sikre, at vedkom-
mende bliver så dygtig, som vedkom-
mende formodes at have potentialet 
til at blive, såfremt intet utilsigtet fore-
kommer. Er der ansatser til, at denne 
og hin form for utilsigtede hændelser 
indtræffer, så skal der sættes ind, f.eks. 
med forskellige terapeutiske indsat-
ser og interventioner, der kan bringe 
orden i uordenen (Rüsselbæk Hansen 
2014). Megen energi og mange res-
sourcer bruges i uddannelsesfeltet på 
at finde ud af, hvilken fremtidig rolle 
eleven kan/skal spille, og hvilken po-
sition vedkommende er i stand til ind-
tage inden for den eksisterende sociale, 
symbolske og økonomiske orden:

I uddannelsesfeltet er man besat af at 
måle, hvad den enkelte kan gøre for at 
udfylde en bestemt rolle inden for øko-
nomien, men for Agamben er denne 
besættelse af bedømmelse og verifika-
tion af aktualisering i sig selv en form 
for ondskab, der ødelægger elevens 
frihed til ikke at være. (Lewis 2011: 
588-589, min oversættelse)

Bestræbelserne på at hjælpe eleven 
med at finde sin ‘rette’ plads inden for 
den gældende orden betyder, at eleven 
ikke gives mange chancer for at op-
leve, at tingene kan være anderledes, 
ligesom eleven heller ikke gives mange 
chancer for at undgå at blive under-
lagt undertrykkende og ulighedsfrem-
mende uddannelsessociologiske identi-
tetstilskrivninger og klassifikationer.

EN BESTEMT IDENTITET 
ELLER EN HVILKEN SOM 
HELST-SINGULARITET
Disse klassifikationer og identitetstil-
skrivninger knyttes især sammen med 
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elevernes socioøkonomiske ophav. I 
sin bog, “Didaktiske ambitioner – alle 
elever med” (2016), understreger Per 
Fibæk Laursen, at det i særlig grad er 
dette ophav, der har betydning for, 
hvem ‘de er’, og hvordan de klarer 
sig i uddannelsesfeltet. Med afsæt i 
såvel nationale som internationale 
undersøgelser udtaler Laursen, at den 
differentiering, der skal finde sted i 
undervisningen, må afhænge af ele-
vernes socioøkonomiske baggrund. Det 
betyder, at de elever, der kommer med 
en ressourcesvag social baggrund, har 
særligt udbytte af f.eks. lærerstyring 
og faste rammer, alt imens de elever, 
der kommer med end mere uddannel-
sesvant baggrund, ikke synes at have 
samme behov (ibid.: 86).

Lad mig en passant tilføje, at ele-
vernes socioøkonomiske herkomst altid 
har en eller anden form for betydning 
for deres skolegang, ligesom ‘natur-
lige’ forskelle i anlæg og evner også 
har det. Det er blot ikke pointen her. 
Pointen er rettere, at Laursen kan siges 
at bidrage til at (re)producere ulighed 
eleverne imellem. Hvorfor så det? Det 
skyldes, at han tilskriver visse elever, 
som følge af deres herkomst, en be-
stemt identitet og klassificerer dem på 
en begrænsende måde, hvilket betyder, 
at de så skal udsættes for en bestemt 
type instrumentel undervisning:

Selv om de fleste lærere – på linje med 
andre med ‘kulturel kapital’ – holder 
meget af dannelse, indre motivation og 
viden for dens egen skyld, må de indse, 
at en væsentlig del af elever og foræl-
dre har en ‘instrumentel’ holdning til 
uddannelse. I stedet for at nedvurdere 
denne holdning må man lære at lægge 
den til grund for sin undervisning. 
(ibid.: 156)

Dette udsagn rejser en række spørgs-
mål. Kan der sluttes – sådan som 
Laursen lægger op til – at f.eks. skolens 
demokratiske (ud)dannelsesopdrag skal 
instrumentaliseres, ud fra begrundel-
sen, at nogle “elever og forældre har 
en ‘instrumentel holdning til uddan-
nelse’”? Er det en kunden-har-altid-ret-
logik, der skal sætte dagsordenen for 
uddannelsesfeltets virke og opdrag? Vi-
dere kan der spørges: Er denne anførte 
holdning, en de pågældende forældre 
og elever reelt har, eller er det snarere 
en, de på imaginær vis tilskrives at 
have? Skulle det vise sig, at de vitterligt 
har denne holdning, er det så ensbety-
dende med, at det er én, der ikke skal 
søges forandret og problematiseret el-
ler …?. For handler dannelse da ikke 
om at opnå mulighed for at overskride 
sin altid begrænsede intellektuelle, 
emotionelle og sanselige erfaringsho-
risont ved at blive tilskyndet til at for-
holde sig til noget andet og nogle andre, 
som man ikke nødvendigvis af sig selv 
ville forholde sig til? Er det ikke selve 
skolens raison d’être? Tilsyneladende 
ikke ifølge Laursen, som i et interview i 
fagbladet Folkeskolen udtaler følgende:

Hvis man ikke tilhører den kreative 
klasse, så er uddannelse noget, man 
kun tager, hvis man kan se, at man 
skal bruge det til noget i arbejdslivet 
og i samfundslivet i øvrigt. Hvis den 
uddannelsesfremmede elev ikke kan 
se nytten af det, der bliver undervist i, 
mister han eller hun motivation […] 
Også derfor er jeg kritisk over for sko-
ledebattører, der lægger mere vægt på 
dannelse. Dannelse er ikke menings-
fuldt for mange af eleverne og deres 
forældre. (Olsen 2016)

I ovennævnte citat installerer Laursen 
en dikotomi imellem den kreative 
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klasse, for hvem uddannelse har en 
‘værdi i sig selv’, og så den ikke-krea-
tive klasse, for hvem uddannelse skal 
være direkte anvendeligt og nyttigt i 
arbejds- og samfundslivet for at have 
værdi. Ligeså hævdes det, at “den ud-
dannelsesfremmede elev” mister moti-
vation, hvis vedkommende “ikke kan 
se nytten af det, der bliver undervist i”. 
Hvad nu hvis dette er en fejlslutning? 
Hvad nu hvis mange elever simpelt-
hen mister motivation i skolen, fordi 
alt, hvad de beskæftiger sig med, skal 
være nyttigt? Ja, fordi vedkommende 
ikke får lov til at erfare, hvordan no-
get, f.eks. det at læse et digt, et klassisk 
værk eller forsøge at forstå et givent 
fænomen kan have ‘værdi i sig selv’.

Laursen understreger videre:

Men arbejdere, folk med lønarbejder-
livsform eller folk med mindre kulturel 
kapital har et grundlæggende andet 
forhold til uddannelse: De betragter 
uddannelse som middel til at få et 
job […] De vil gerne nemt og hurtigt 
frem til kompetencer, der kan sælges 
på arbejdsmarkedet, og som kan give 
et godt, velbetalt eller interessant job. 
(ibid. 2016)

Laursens logik er, at fordi dannelse ikke 
er “meningsfuldt for mange af eleverne 
og deres forældre”, så er det ikke noget, 
der for alvor skal lægges vægt på. En 
sådan logik kan siges at konfirmere 
den bestående samfundsorden. For den 
gruppe af elever, som af Laursen tilde-
les en identitet som ressourcesvage som 
følge af deres socioøkonomiske bag-
grund, synes den videre logik at være, 
at det tilsyneladende slet ikke er i deres 
interesse at få del i den store ‘kulturelle 
dannelsesmæssige skat’: at blive i stand 
til selv at forstå og fortolke – uden 
at været henvist til at forlade sig på 

andres måder at begribe og udlægge – 
den verden, de på godt og ondt er en 
del af, og som de indtager forskellige 
positioner i.

Med sine didaktiske anvisninger re-
ducerer Laursen chanceligheden for en 
række elever, fordi han, hvis vi følger 
Rancière (2007), gør uligheden til et 
apriorisk vilkår, der tilsyneladende er 
determinerende for, hvad der kan for-
ventes af dem – hvad de er i stand til.

Inspirereret af Agambens tænkning 
(2015: 86 ff.) så ser vi her et eksempla-
risk eksempel på, hvad der altid har 
været – og stadigvæk er – et af skolens 
hovedproblemer, nemlig at man heri 
med største selvfølgelighed tilskriver 
eleverne bestemte identiteter, der skal 
handles og ageres i forhold til, hvorfor 
man ser bort fra, at “hvilket som helst 
væsen er specielt eller en ren singu-
laritet, fordi det ikke tilhører nogen 
gruppe eller klasse. Det har ikke en be-
stemt egenskab eller et sæt eksklusive 
prædikater, men indeholder i sig selv 
alle egenskaber uden strenge opdelin-
ger” (Lewis 2011: 589).

Skulle man således friste sig til at pro-
blematisere denne selvfølgelighed ved 
at insistere på, at skolens opgave ikke 
er at fastholde eleverne i og positio-
nere dem ud fra prægivne identiteter, 
så bliver folk perplekse. Men er netop 
skolen ikke en af de kontekster, hvori 
man i demokratisk (ud)dannelsesmæs-
sigt øjemed skal sikre, at en given 
elevs skæbne ikke prædetermineres af 
vedkommendes socioøkonomiske her-
komst?

Problemet, der melder sig, er, at det 
synes særdeles vanskeligt for skolen at 
forholde sig til hin enkelte elev som et 
åbent og formbart subjekt, der ligesom 
alle andre må have ‘lige mulighed for’ 
og ‘frihed til’ ikke at blive identitetsskre-
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vet og klassificeret på reduktionistiske 
måder, der kan ekskludere vedkom-
mende fra visse fællesskaber og praksis-
ser og dermed for overskridelsesmulig-
heder i mødet med andetheder og andre.

Vor tids obskøne biopolitiske re-
gime er ikke uskyldigt i den hense-
ende (Agamben 2016: 141 ff.), fordi 

det fordrer, at der i uddannelsesfeltet 
indsamles ‘Big Data’ om hele elevens 
(skole)liv. Altså talbaserede data om 
alt fra elevens potentialer, præsta-
tioner, socioøkonomiske baggrund, 
trivsel, herunder tanker, ønsker, håb 
og tvivl samt forventninger til deres 
fremtidige (arbejds)liv. I stedet for at 
blive anerkendt som en hvilken som 
helst-singularitet med en lang række 
muligheder for subjektivitetsformning, 
så bidrager den tiltagende tal-basering 
til, at eleven udsættes for en form for 
afsubjektivering, der reducerer eleven 
ikke til ‘hvilken som helst’, men sna-
rere til ‘ingen som helst’.

Med Agamben kan hertil spørges: 
“Hvad betyder det egentlig at blive 
anerkendt, hvis anerkendelsens objekt 
ikke er en person, men et tal?” (2012: 
62). Hvad kan alle de tal egentlig for-
tælle os om nogen/noget, når de ikke 
er stand til at tale? Og kan i-tal-sættel-
sen – som altid er såvel en abstraktion 
som en konkretisering – af hin enkelte 
ikke betyde, at vedkommende ‘tømmes’ 
for subjektivitet – menneskelig væren?

HVERDAGSKOMPA-
TIBEL DIDAKTIK
Min pointe med at være kritisk over for 
en række af samtidens diktaktiske tan-
ker, italesættelser og problematiseringer 
skyldes, at de lægger op til bestemte 
former for modus operandi, som under-
støtter antagelsen om, at demokratisk 
(ud)dannelse ikke er alle elever, men 
kun nogle elever forundt. I skolen har 
der altid været en ekskluderet rest-
gruppe, som ikke for alvor inkluderes. 
Problemet er for så vidt ikke, at inklu-
sion altid fordrer eksklusion: at der ikke 
er et indenfor uden et udenfor og vice 
versa. Problemet er snarere, at det stort 
set altid har været den samme gruppe 
af elever, dem med en bestemt type so-
cioøkonomisk baggrund, der udsættes 
for en form for inkluderende eksklusion, 
hvilket betyder, at de systematisk klas-
sificeres til at udgøre en restgruppe 
i skolen, der ikke formodes at være i 
stand til det samme som andre elever.

En af (uligheds)konsekvenserne bli-
ver, hvis vi følger Rancière (2007), at 
nogle elever ud fra en simpel årsags-
konsekvens-logik fordummes, forstået 
på den måde at de skal underlægges 
en særlig form for instrumentel og 
‘hverdagskompatibel didaktik’, ud fra 
hvilken det mestendels handler om at 
subjektivere dem som værende nyttige 
og instrumentelle ‘idioter’, der blot 
skal gøres parate til (arbejds)markeds-
mæssig tjeneste.

På udemokratisk vis positioneres de 
således som en slags uvidende mynd-
linge uden nævneværdige indsigelses- 
og protestmuligheder, der altid må se 
sig underlagt andres bedrevidenhed og 
formynderi: Det er det, I skal! Det er 
der, I skal hen!

Et afgørende spørgsmål, som kan rej-
ses i forlængelse af Rancière (2014), og 

I skolen har der 
 altid været en 
 ekskluderet rest-

gruppe, som ikke for alvor 
inkluderes
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som ikke er uinteressant her, er, hvor-
vidt betegnelsen ‘ressourcesvage elever’ 
ikke kun giver mening, hvis man sam-
tidig opererer med negationen, dvs. at 
der er nogle, som er ‘ressourcestærke’, 
og som er i stand til mere og andet 
end førstnævnte? Men forholder det sig 
egentligt så entydigt dikotomisk i den 
mangfoldige empiriske virkelighed? 
Næppe! Ingen er i virkeligheden helt 
og aldeles uvidende: “For i virkelighe-
den findes der ingen uvidende, som 
ikke allerede ved en masse og selv har 
lært det ved at betragte og lytte til de-
res omverden, ved at observere og gen-
tage, ved at tage fejl og rette deres fejl” 
(Rancière 2014: 25). Alle er i princip-
pet i stand til at blive demokratisk (ud)
dannet. Det kræver imidlertid, at man 
får chancen for at stifte bekendtskab 
med andetheder og andre, som umid-
delbart kan virke fremmed for én, men 
som man kan blive bekendt med og 
formet af, hvilket kan udvikle ens altid 
begrænsede erfaringshorisont.

Men for at blive i stand til at be-
tragte alle elever på en sådan måde, 
må formynderne ‘blindes’, så de ikke 
ser og hører visse elever i lyset af be-
stemte typer identitetstilskrivninger og 
klassifikationer (Hyldgaard 2017). I 
stedet for må de se på dem og lytte til 
dem som hvilke som helst-singulariteter 
med potentialer til at blive til ‘hvad-
som-helst’/’hvem-som-helst’. Skolen 
må, hvis vi følger Rancière, gøre op 
med det, som han betegner som det 
Bourdieuske aksiom, der tilsiger, at der 
er visse elever, man ikke kan have de 
store (u)dannelsesmæssige forventnin-
ger til, “fordi de ikke kan formulere en 
videnskabelig diskurs på grund af de-
res habitus”. Problemet for disse elever 
er ifølge Rancière ikke deres habitus, 
men snarere, at: “deres diskurs ikke 
behandles eller ‘høres’ som videnska-

belig” (Pelletier 2009: 145, min over-
sættelse).

SAMMENFATNING
I indeværende artikel har ambitionen 
været at gøre opmærksom på en væ-
sentlig problematik gående på, at der i 
samtiden er en uddannelsessociologisk 
og –didaktisk tendens til gå neolibera-
lismens ærinde ved kun at lægge vægt 
på visse grupper af elevers arbejdsdu-
elighed. Ligeså har ambitionen været 
at problematisere tendensen til, at 
nogle elever tilskrives en særlig form 
for ‘ressourcesvag’ identitet som følge 
af den socioøkonomiske baggrund, 
de møder op i skolen med, hvorfor de 
skal undervises på måder, der for så 
vidt ikke understøtter det demokratiske 
(ud)dannelsesmæssige opdrag, som er 
selve formålet med skolen.

I lighedens tegn – og ud fra parolen 
om ‘alle skal med’ – så ofres visse ele-
vers frihed i skolen til ikke at være – og 
blive til – noget/nogen bestemt. Den 
videre færd i (arbejds)livet synes på 
forhånd at være forudbestemt for disse 
elever.

Spørgsmålet, som afslutningsvist 
skal rejses, lyder: Hvad nu hvis man 
gjorde op med de oven for anførte ten-
denser og tænkte skolen anderledes? 
Som værende et sted, hvor eleverne kan 
være til stede her og nu, og hvor fokus 
dels ikke er bagudrettet mod elevernes 
socioøkonomiske ophav, og dels ikke 
fremadrettet mod nogle formodede er-
hvervsrettede og –nyttige læringsmål. 
Som værende et sted, hvor der ikke bru-
ges uanede mængder af tid på at ind-
samle ‘Big Data’ om den enkelte elev, 
der skal føres regnskab med og styres i 
forhold til. Som værende et sted, hvor 
eleven kan træde frem med en hvilken 
som helst-singularitet. Det vil sige frisæt-
tes for den byrde, det er at blive tilskre-
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vet en bestemt identitet og klassificeret 
til at tilhøre bestemte typer fællesska-
ber. En sådan frisættelse kan tillade 
vedkommende at deltage i ustyrlige, 
eksperimenterende, overskridende og 
demokratiske (ud)dannelsesprocesser.

Pointen er, at for at skolen som 
dannelsesanstalt kan bidrage til dette, 
må den dels forholde sig kritisk til 
samtidens neoliberale logikker og dels 
ikke forsøge at overkomme disse ved 
at ty til absurde uddannelsessociolo-
giske og –didaktiske anbefalinger og 
subjektiveringsformer, der trækker på 
selvsamme logikker. 
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D en socialt og kønsopdelte 
skole har historisk været et 
symbol på uligheden i det 

klassedelte samfund. Sorteringsskolen 
bidrog til at fastholde de sociale for-
skelle gennem selektionen af børn og 
unge til forskellige uddannelser rettet 
mod forskellige positioner i samfundet. 
Derfor har indførelsen af enhedsskolen 
stået centralt i arbejderbevægelsens 
kamp mod social ulighed gennem det 
20. århundrede. Målet var at samle de 
opdelte og parallelle spor i uddannel-
sessystemet og skabe et sammenhæn-
gende system uden blindgyder. I den 
socialdemokratiske politik blev denne 

kamp i efterkrigstiden forenet med den 
økonomiske interesse i at mobilisere 
‘intelligensreserven’ til gavn for pro-
duktion og arbejdsmarked.

Enhedsskolen blev et centralt 
element i den socialdemokratiske 
velfærdsstats mål om velfærd, vækst 
og lighed. Som det blev formuleret 
i partiets program i 1961: “Retten til 
uddannelse må være den samme uan-
set indkomst, erhverv, alder, miljø eller 
geografisk afstand. Uddannelse er det 
vigtigste middel mod klassesamfun-
det” (Socialdemokratiet, 1961). Ud 
fra dette lighedsideal skulle ingen i 
kraft af deres sociale baggrund sor-

Christian Helms Jørgensen

UNGDOMSUD DAN NELSER NES 
OG ENHEDS SKOLENS BIDRAG 
TIL SOCIAL U/LIGHED
Indførelsen af enhedsskolen har stået centralt i de nordiske velfærdsstaters indsats for 

at reducere den sociale ulighed i uddannelsessystemet og i samfundet. I perioden frem til 

1990erne indførte de nordiske lande en udelt grundskole, hvor alle elever skal undervises 

sammen (Wiborg,2009). Men ligheden mellem de nordiske lande hører op, når vi ser på 

ungdomsuddannelserne. Kampen for at samle de erhvervsrettede og de studieforberedende 

ungdomsuddannelser i en enhedsskole faldt her meget forskelligt ud. Danmark og Sverige 

udgør yderpolerne, og disse to lande er derfor udvalgt til sammenligning i denne artikel. Sve-

rige realiserede en udelt gymnasieskole, der kunne rumme alle unge, mens ungdomsuddan-

nelserne i Danmark fastholdt en stærk opdeling og social sortering af unge i to forskellige 

spor. Artiklen sammenligner udviklingen i de to lande og undersøger konsekvenserne af de 

uddannelsespolitiske reformer i et lighedsperspektiv. Undersøgelsen finder, at der er en mod-

sætning mellem at sikre lighed i adgang til de videregående uddannelser og at sikre lighed 

ved at give alle unge mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og få adgang til 

beskæftigelse. Det formuleres som et uddannelsespolitisk dilemma mellem lighed i toppen af 

uddannelsessystemet (‘lige adgang til videregående uddannelser’) og lighed i bunden af ud-

dannelsessystemet (‘uddannelse til alle’).
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teres fra eller have særlige fortrin i 
uddannelsessystemet. I stedet skulle 
den enkeltes indsats, ambitioner og 
evner være afgørende for karriere og 
position i samfundet. Målet for denne 
politik var først og fremmest, at alle 
skulle have lige muligheder, det vil 
sige chancelighed. I sin analyse af ‘den 
socialdemokratiske stat’ frem hæver 
Rothstein (1986), at der også var en 
forventning om, at lige muligheder 
for uddannelse ville bidrage til øget 
lighed i samfundet, altså resultatlighed. 
Forventningen var, at en nedbrydning 
af den sociale opdeling i uddannelses-
systemet ville medvirke til nedbryd-
ning af klassesamfundet, som det også 
antydes i citatet ovenfor. Ved at udvide 
den brede befolknings adgang til de 
uddanne de positioner i samfundet og 
til de magtfulde professioner ville den 
traditionelle elites greb om statsap-
paratet blive brudt. Desuden skulle 
indførelsen af enhedsskolen med fri 
og lige adgang til uddannelse for alle 
medføre en omfordeling af ressourcer 
og dermed en reduktion af den sociale 
og økonomiske ulighed.

De nordiske lande har en særlig 
position i opgøret med den opdelte 
skole, fordi gennemførelsen af enheds-
skolen her er sket mere konsekvent 
end andre steder i Europa (Wiborg, 
2008; 2009; Blossing, m.fl. 2014). Sær-
ligt konsekvent er den gennemført i 
Sverige. Her startede en reform i 1950 
forsøg med enhedsskoler, som bredte 
sig til hele Sverige, så enhedsskolen i 
1962 blev gennemført som princip for 
grundskolen. I Danmark gik det noget 
langsommere. Den udelte grundskole 
blev indført i 1975, og først i 1993 blev 
den faglige niveaudeling i folkeskolens 
to ældste klasser ophævet (Hansen, 
1997). Efter at enhedsskolen var reali-
seret for folkeskolen i alle de nordiske 

lande, rettede interessen sig mod ung-
domsuddannelserne. Spørgsmålet var 
nu, om gymnasiet, der indtil 1960erne 
var forbeholdt børn af den sociale 
elite, skulle integreres med erhvervs-
uddannelserne, der havde rødder i 
lærlingeuddannelser? Svaret på dette 
spørgsmål er faldet meget forskelligt 
ud i de nordiske lande, og yderpolerne 
udgøres af Sverige og Danmark. Det 
er derfor udviklingen i disse to lande, 
som artiklen sætter fokus på. Artiklen 
sammenligner ungdomsuddannelserne 
i de to lande ud fra spørgsmålet om, 
hvordan de bidrager til social u/lighed.

Artiklen bygger på et komparativ 
forskningsprojekt om de nordiske er-
hvervsuddannelser (Jørgensen, m.fl. 
2018) samt på forskning i frafald, eks-
klusion og selektion i de danske ung-
domsuddannelser (Jørgensen, 2011; 
2016). Artiklen og de nævnte studier 
trækker på teorier om institutionel dif-
ferentiering og social reproduktion i et 
komparativt perspektiv. Internationale 
studier viser, at desto tidligere spor-
delingen sker i uddannelsessystemet, 
desto stærkere bliver den sociale sorte-
ring (Brunello & Checchi, 2007; Pfeffer , 
2015). Et stort antal etnografiske 
studier har belyst de mekanismer, der 
medfører, at opdeling af elever bidra-
ger til øget social ulighed, den såkaldte 
differentiering-polariserings-effekt 
(Oakes, 1985; Hillyard, 2010), blandt 
andet fordi en opdeling kan bidrage 
til udvikling af en ‘anti-skole-kultur’ 
(for en oversigt, se McGrew, 2011). 
Egne studier i de danske erhvervsud-
dannelser viser, at det blandt andet 
skyldes kamme ratskabseffekter, der 
medvirker til at forstærke nogle elevers 
modstand mod uddannelse (Jørgensen, 
2013; Tanggaard, m.fl., 2015). Nyere 
forskning har med et komparativt blik 
vist, at opdelte uddannelsessystemer 
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med separate erhvervsuddannelser, 
som det danske, skaber større køns-
segregering end enhedsskoler (Estévez-
Abe, 2011). Busemeyers bog ‘Skills and 
inequality’ (2015) viser, at erhvervsud-
dannelse med høj kvalitet og status 
har en nøglerolle for inklusion af den 
halvdel af unge, som ikke søger en 
videregående uddannelse. Samtidig 
kan erhvervsuddannelserne tilbyde 
en alternativ vej til videregående ud-
dannelser, som er lettere tilgængelig 
for børn fra familier uden akademiske 
traditioner. Dette kan bidrage til at 
reducere den sociale ulighed  i toppen 
af uddannelsessystemet , dvs. i de vide-
regående uddannelser. Men erhvervs-
uddannelser kan også fungere som en 
‘blindgyde’, hvor unge fra lavt uddan-
nede familier får indskrænket deres 
videre uddannelsesmuligheder og ned-
kølet deres forventninger (en ‘cooling 
out’ effekt) (Pfeffer, 2015).

Artiklen her bygger på studier af 
de reformprocesser, som resulterede i 
henholdsvis en udelt gymnasieskole 
for alle unge i Sverige og en befæstelse 
af de opdelte ungdomsuddannelser i 
Danmark. I et lighedsperspektiv ses 
det som udtryk for prioritering af hen-
holdsvis et mål om at sikre alle lige 
adgang til de videregående uddannel-
ser og et mål om at sikre, at alle unge 
gennemfører en ungdomsuddannelse – 
og får adgang til arbejdsmarkedet. Ar-
tiklen fremhæver de utilsigtede konse-
kvenser af reformerne i begge lande og 
udpeger dermed også årsager til den 
begrænsede succes med de egalitære 
uddannelsesreformer. Konklusionen 
peger på det grundlæggende dilemma 
for en lighedsorienteret politik mellem 
at øge ligheden i toppen af uddannel-
sessystemet, gennem en bredere rekrut-
tering til de videregående uddannelser, 
og at øge ligheden i bunden af ud-

dannelsessystemet, gennem en større 
inklusion i erhvervsuddannelser, der 
giver adgang til beskæftigelse.

EN UDELT GYMNASIESKOLE 
FOR ALLE I SVERIGE
Den svenske Rigsdag gennemførte i 
1964 en beslutning om at samordne 
alle ungdomsuddannelser, der den-
gang var opdelt i et elitært orienteret 
gymnasium og et broget landskab af 
erhvervsuddannelser. Fem år senere, i 
1971, blev enhedsskolen udstrakt fra 
den obligatoriske grundskole til også 
at omfatte ungdomsuddannelserne. 
Fagskoler og erhvervsskoler blev lagt 
sammen med gymnasiet, som dermed 
blev til en fælles skole for alle unge. 
Samtidigt blev de erhvervsgymnasiale 
uddannelser udbredt til nye områder 
som socialt arbejde, sundhed og kon-
tor, der appellerede til kvinder.

Det svenske enhedsgymnasium 
blev et ikon for en nordisk ligheds-
orienteret politik med sigte på både 
køn og klasse. Reformen medvirkede 
til en stigning i andelen af unge, der 
startede i en af gymnasiets erhvervs-
uddannelser, så de omfattede 75 % af 

Artiklen her byg-
ger på studier af 
de reformproces-

ser, som resulterede i hen-
holdsvis en udelt gymna-
sieskole for alle unge i 
Sverige og en befæstelse 
af de opdelte ungdoms-
uddannelser i Danmark 
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alle gymnasiets elever i 1980erne. Ud-
dannelserne blev gjort bredere, og om-
fanget af praktik i arbejdslivet blev re-
duceret til omkring 6 % af studietiden, 
mens mål om samfundsborgerskab og 
almen kundskab blev styrket. Andelen 
af almene grundfag i erhvervsuddan-
nelserne blev øget, hvilket medførte, 
at mange elever allerede i 1980erne 
fortsatte herfra til en videregående ud-
dannelser.

Det benyttede især mange kvinder 
sig af, og det bidrog til at mindske 
uligheden mellem mænd og kvinder i 
de videregående uddannelser (Olofs-
son & Thumqvist, 2018). Selv efter re-
formen i 1971 var der dog væsentlige 
forskelle mellem gymnasiets studie- og 
erhvervsforberedende uddannelser 
med hensyn til uddannelsernes ind-
hold og længde, lærernes uddannelse 
og elevernes sociale baggrund. Fag-
bevægelsen mente, at reformen var 
utilstrækkelig og kritiserede, at den 
ikke bidrog til at nedbryde klassefor-
skelle og styrke en demokratisering af 
arbejdslivet (Lundahl, 1997).

En ny reform i 1991 tog nogle mar-
kante skridt videre i realiseringen af 
gymnasiet som en udelt enhedsskole 
med ligeværd mellem de studiefor-
beredende og erhvervsrettede linjer. 
Erhvervsuddannelserne blev forlæn-
get fra to til tre års varighed, og alle 
gymnasiale uddannelser fik en stærk, 
fælles kerne af almene fag. Reformen 
bidrog til ligeværd mellem de to spor 
i gymnasiet, fordi alle gymnasiets 
uddannelser gav muligheder for at 
fortsætte direkte i de videregående ud-
dannelser. Det åbnede en afgørende 
mulighed for at reducere den sociale 
ulighed i rekrutteringen til de videre-
gående uddannelser. Desuden kunne 
alle gymnasiets elever nu udskyde det 
afgørende karrierevalg i tre år til efter 

afslutning af gymnasiet. Det bidrog 
til, at erhvervsuddannelserne ikke som 
tidligere fremstod som blindgyder i ud-
dannelsessystemet.

De svenske reformer i 1971 og 1991 
var eksemplariske for gennemførelsen 
af det princip om udelte uddannelser 
for alle unge, som forbindes med den 
nordiske uddannelsesmodel (Blossing, 
m.fl., 2014). Sverige fremstår da også 
i internationale studier som et af få 
lande, der har reduceret betydningen 
af social baggrund for unges uddan-
nelsesresultater (se Bergh, 2014). Det 
var forventningen, at reformen i 1991 
ligesom den tidligere reform ville gøre 
erhvervsuddannelserne mere attraktive 
og øge overgangen til de videregående 
uddannelser fra erhvervsuddannel-
serne. Resultatet var dog skuffende. 
Efter reformen var der ikke nogen stig-
ning i andelen af elever, der fortsatte 
i de videregående uddannelser. Der 
kunne heller ikke ses nogen positiv 
effekt  på elevernes medborgerskab 
(Persson and Oscarsson, 2009). Mere 
alvorligt var en kraftig stigning i an-
delen af elever, der afbrød gymnasiet 
fra 10 % til over 30 % i perioden efter 
reformen (1991 – 1996). Det var især 
de bogligt svage og socialt belastede 
unge, som ikke gennemførte (Murray 
and Sundin, 2008). Desuden afsluttede 
en stor del af eleverne i erhvervsud-
dannelserne uden den eksamen, der 
giver adgang til de videregående ud-
dannelser. I de tekniske erhvervsud-
dannelser er det fortsat kun en tredje-
del, der opnår studiekompetence.

Resultatet var, at den gymnasiere-
form, som skulle øge ligheden i adgan-
gen til de videregående uddannelser, 
blev set som årsag til, at en stigende 
andel af unge blev marginaliserede. 
Der er dog uenighed om årsagerne til, 
at en tredjedel af de unge i erhvervs-
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uddannelserne ikke gennemførte efter 
reformen (Nylund, 2013). Noget kan 
forklares med en samtidig reform 
af bedømmelsessystemet, der gjorde 
det vanskeligere at gennemføre. Hall 
(2012) viser, at det især var elever med 
lave karakterer fra grundskolen, der 
ikke gennemførte. Olofsson (2005) 
fremhæver de negative konsekvenser 
af ‘akademiseringen’ af erhvervsud-
dannelserne, særligt for unge fra fami-
lier med lavt uddannelsesniveau. Re-
formen gennemførtes samtidig med, at 
Sverige i 1990erne oplevede en alvorlig 
økonomisk nedtur, der fik ungdoms-
arbejdsløsheden til at stige stærkt. Det 
synliggjorde det problematiske ved 
erhvervsuddannelsernes svage tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet.

Til forskel fra de danske lærlingeud-
dannelser er de svenske erhvervsud-
dannelser kun erhvervsforberedende. 
Den praktiske oplæring er henlagt 
til efter afslutning af gymnasiet. Det 
bidrager til at gøre overgangen fra en 
erhvervsuddannelse til arbejdsmarke-
det mere vanskelig og langtrukken i 
Sverige end i Danmark. Erfaringerne 
med at gennemføre den gymnasiale 
enhedsskole i Sverige var således 
modsætningsfyldte. Fokuseringen på 
at øge ligheden i toppen af uddan-
nelsessystemet, i rekrutteringen til de 
videregående uddannelser, var forbun-
det med en øget marginalisering af 
bogligt svage elever og en øget ulighed 
i bunden af uddannelserne. Det var 
bagrunden for det kursskifte, som skete 
med reformen af de svenske ungdoms-
uddannelser i 2011, der tog skridt i ret-
ning af den danske model. Reformerne 
i samme periode i Danmark havde et 
andet sigte, nemlig at øge den sociale 
inklusion i erhvervsuddannelserne, 
særligt med 95 %-målsætningen fra 
1993.

DE OPDELTE UNGDOMSUD-
DANNELSER I DANMARK
I de danske socialdemokraters uddan-
nelsespolitik indgik der i 1970erne 
planer om en tolv års udelt skole og 
et krav om, at adgangen til de videre-
gående uddannelser skulle være åben 
for alle uafhængig af forudgående ud-
dannelse (Socialdemokratiets arbejds-
program,1969; Haue, 2009). På trods 
af det har ungdomsuddannelserne i 
Danmark fastholdt en stærkere spor-
deling end i de øvrige nordiske lande. 
Spordelingen indebærer en stærk social 
sortering, idet tre gange så mange af 
gymnasiets elever har forældre med 
en videregående uddannelse sammen-
lignet med erhvervsuddannelsernes 
elever. Forskellene mellem de studie-
forberedende og de erhvervsfaglige 
uddannelser er stor og omfatter både 
uddannelsernes formål, styringsform, 
skolekultur samt forskelle i elevernes 
sociale herkomst.

De danske erhvervsuddannelser 
udgør en moderne form for mesterlære 
og ligner derved mere de tyske end de 
svenske. Netop det tyske uddannelses-
system repræsenterer et af de mest op-
delte og ulige systemer i Europa, hvor 
den negative sociale arv i uddannelse 
er størst (Pfeffer, 2015). Erhvervsud-
dannelserne i Danmark har også en 
mere skæv kønssammensætning end 
de gymnasiale uddannelser. Desuden 
giver erhvervsuddannelserne i Dan-
mark ikke almen studiekompetence, 
bortset fra den nye eux uddannelse 
fra 2011. Forslaget om en gymnasial 
enhedsskole blev i Danmark skudt ned 
i 1970erne (Haue, 2009) og er siden 
ikke for alvor taget op. Sammenlignet 
med Sverige opdeler og selekterer de 
danske ungdomsuddannelser i højere 
grad eleverne, og de tilbyder i mindre 
grad progression fra bund til top i ud-

108562_dansk paedagogisk_02-2018_.indd   30 01-05-2018   13:29:34



DpT #2 2018 • TEMA 31

dannelsessystemet. Den stærke opde-
ling i ungdomsuddannelser bidrager 
desuden til at fastholde en social og 
kulturel opdeling mellem ‘håndens’ 
og ‘åndens’ arbejde. Denne opdeling 
bruges politisk i en diskurs, der stiller 
de akademiske uddannelser op mod 
håndværksuddannelserne. Aktuelt dyr-
kes denne diskurs af socialdemokrater, 
der forsøger at give de videregående 
uddannelser ansvaret for den øgede 
sociale ulighed og erhvervsuddannel-
sernes faldende popularitet (Dybvad 
Bek, 2017). Sidstnævnte problem vil 
jeg dog argumentere for har andre 
årsager.

Der er flere grunde til, at enheds-
skolen ikke blev realiseret i de danske 
ungdomsuddannelser på samme 
måde, som det skete i de øvrige nordi-
ske lande og særligt i Sverige. En årsag 
er, at Socialdemokraterne i Danmark 
aldrig opnåede den parlamentari-
ske styrke, som partiet fik i Norge og 
Sverige. En anden er, at den danske 
fagbevægelse ikke stod sammen om 
at kræve en samling af ungdomsud-
dannelserne i en enhedsskole. Det 
hænger igen sammen med den stærke 
tradition i Danmark for organisatio-
ner opdelt efter fag til forskel fra det 
svenske LOs organisering i industrifor-
bund (Dobbins & Busemeyer, 2014). 
Da kontrollen med de erhvervsfaglige 
uddannelser er afgørende for de fag-
lærtes organisationer i Danmark, har 
de ikke ønsket at overlade styringen af 
disse uddannelser til staten, som det 
skete i Sverige. Ideen om en gymnasial 
enhedsskole fik derfor ikke støtte fra 
disse organisationer, selvom en sådan 
skole kunne bidrage til at reducere den 
sociale sortering og ulighed i uddan-
nelsessystemet (Christensen, 1985).

Et af de centrale argumenter for 
at fastholde lærlingeuddannelserne 

som et separat spor i de danske ung-
domsuddannelser er, at de er socialt 
inkluderende, og at de giver eleverne 
let adgang til efterfølgende beskæf-
tigelse. Det er et argument, der har 
støtte i den komparative forskning, 
der peger på flere årsager til denne 
kvalitet i mesterlæretraditionen. Den 
første er, at erhvervsuddannelserne 
som et separat spor bedre kan tilbyde 
et alternativt læringsmiljø i forhold til 
det studieforberedende gymnasium. I 
erhvervsuddannelsernes værksteder og 
lærepladser kan især skoletrætte elever 
opleve arbejdet som meningsfuldt og 
rigt på oplevelser i kraft af interak-
tionen med redskaber, materialer og 
mennesker. Eleverne kan her skabe 
produkter og ydelser, der har en umid-
delbar betydning for andre mennesker. 
For det andet fungerer erhvervsfagene 
(frisør, tømrer, VVS’er m.m.) som ‘vej-
visere’ for unge på den vanskelige vej 
fra grundskolen til arbejdsmarkedet. 
I en lærlingeuddannelse kan eleverne 
møde stærke identitetsfigurer, som 
medvirker til at fastholde deres enga-
gementet. I disse uddannelser foregår 
socialiseringen og integrationen i ar-
bejdslivet allerede under uddannelsen, 
og halvdelen af eleverne ansættes i 
oplæringsvirksomheden efter afslut-
ning af deres uddannelse. Det er en af 
årsagerne til, at ungdomsarbejdsløs-
heden i Danmark er betydeligt lavere 
end i Sverige, hvor koblingen mellem 
erhvervsuddannelse og arbejdsmarked 
er langt svagere.

Endelig betyder den stærke invol-
vering af de faglige organisationer i 
styringen af de danske erhvervsuddan-
nelser, at uddannelserne er anerkendte 
og har en høj værdi på arbejdsmar-
kedet. Disse forhold kan forklare, at 
lærlingeuddannelser er gode til at sikre 
unge fra familier med få ressourcer 
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adgang til gode job og høj beskæfti-
gelse. Det gælder også unge, der har 
oplevet nederlag i folkeskolen. En un-
dersøgelse har vist, at en tredjedel af 
alle de elever, der faktisk gennemførte 
en erhvervsuddannelse, lå på det la-
veste niveau i PISA-målingerne eller 
derunder (Jensen & Larsen, 2011). Det 
bekræftes af vores studier af frafald i 
erhvervsuddannelserne. Mange elever 
og lærere beretter om dem, der i folke-
skolen blev kategoriseret som ‘tabere’, 
men som i erhvervsuddannelserne fik 
mulighed for at blive anerkendt som 
engagerede og dygtige (Jørgensen, 
2011). Det skal dog tilføjes, at den 
socialt inkluderende rolle ikke gælder 
for alle unge. I erhvervsuddannelserne 
udgør adgangen til praktikpladser en 
ekstra sorteringsmekanisme, som især 
rammer etniske og andre minoriteter.

UDDANNELSE TIL ALLE 
95 % AF DE UNGE
I samme periode som den svenske en-
hedsskole blev udbygget på det gym-
nasiale niveau, blev målsætningen 
om ‘Uddannelse til Alle’ formuleret 
for de danske ungdomsuddannelser. 
Siden da har erhvervsuddannelserne 
haft hovedansvaret for at indfri mål-
sætningen om, at 95 % af alle unge 
gennemfører en ungdomsuddannelse. 
I 1990erne lagde indsatsen vægt på at 
tilpasse uddannelsestilbuddene til den 
enkeltes behov, for eksempel med den 
Frie Ungdomsuddannelse. Efter refor-
men af erhvervsuddannelserne i 2000 
skulle alle elever have en personlig 
uddannelsesplan, og en reform i 2004 
gjorde det muligt at tage en erhvervs-
uddannelse i flere trin. Med Globalise-
ringsrådet og Preisler-udvalget i 2006 
kom der særligt fokus på indsatsen for 
at nedbringe elevernes frafald. Indsat-
sen medførte skærpede krav og øget 

kontrol med erhvervsskolernes resulta-
ter for at øge elevernes gennemførelse. 
Det blev suppleret med økonomiske 
incitamenter til fastholdelse gennem 
psykologisk bistand, mentor-ordninger, 
forlængede grundforløb og andre for-
mer for frafaldsbekæmpelse. Hermed 
forskød fokus i grundforløbene sig 
fra det erhvervskvalificerende til det 
socialpædagogiske, og en betydelig 
andel af eleverne cirkulerede rundt 
mellem forskellige grundforløb uden 
at komme videre i praktik (Jørgensen, 
2011). Samtidig med disse uddannel-
sespolitiske tiltag gennemførtes æn-
dringer i beskæftigelsespolitikken.

Fra midten af 1990erne blev den 
aktive arbejdsmarkedspolitik med akti-
veringen af unge sat i system. Hensig-
ten var, at de unge skulle i uddannelse 
eller arbejde, i stedet for at modtage 
passiv forsørgelse. Gennem to årtier er 
der sket en gradvis stramning af kra-
vene til aktivering af de unge. Det op-
søgende arbejde er intensiveret og le-
dige unge mødes stadig hurtigere med 
kravet om ‘straksaktivering’. Ydelserne 
er blevet reduceret, og sanktionerne er 
blevet skærpede. Gruppen af unge er 
udvidet, så den omfatter alle op til 30 
år, og efter kontanthjælpsreformen og 
en række ungepakker kan unge gives 
uddannelsespålæg. Kommunerne har i 
vid udstrækning benyttet erhvervssko-
lerne til aktivering af belastede unge 
med komplekse problemer. Erhvervs-
skolerne har haft få muligheder for at 
afvise disse unge og har været forplig-
tet på at fastholde dem i uddannelse.

Indsatsen har været en succes på 
den måde, at næsten alle unge star-
ter på en ungdomsuddannelse efter 
folkeskolen. Men samtidig er andelen 
af elever, der afbryder deres erhvervs-
uddannelserne, steget voldsomt. 
Desuden er der indikationer på, at ak-
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tiverings- og inklusionspolitikken har 
medvirket til en kæde af selvforstær-
kende negative effekter for erhvervsud-
dannelserne. Aktiveringen har øget 
andelen af socialt belastede unge i er-
hvervsuddannelserne og frafaldet heri. 
Begge dele har bidraget til at nedsætte 
erhvervsuddannelsernes omdømme, 
hvilket har reduceret tilgangen af 
ressourcestærke elever, som i stedet 
vælger en gymnasial uddannelse. 
Arbejdsgiverne, der skal stille prak-
tikpladser til rådighed, er blevet mere 
kritiske over for forudsætningerne hos 
de unge, som søger, hvilket har øget 
manglen på praktikpladser. Resultatet 
er en markant nedgang i andelen af 
unge, der vælger en erhvervsuddan-
nelse efter afslutning af folkeskolen, 
samtidig med at en mangel på faglært 
arbejdskraft truer. Disse utilsigtede 
konsekvenser udløste i 2014 en ny 
reform af erhvervsuddannelserne, der 
også har vist sig at have utilsigtede 
konsekvenser. Det drejer sig blandt an-
det om, at reformens prioritering af at 
forøge antallet af unge elever har ført 
til en uventet reduktion i antallet af 
voksne elever.

LIGHEDSPOLITIKKENS 
GRÆNSER, DILEMMAER OG 
UTILSIGTE DE KONSEKVENSER
De lighedsorienterede uddannelses-
reformer i både Sverige og Danmark 
viste sig altså at have betydelige util-
sigtede konsekvenser. I Sverige havde 
reformerne i 1990erne fokus på lighed 
i adgangen til de videregående ud-
dannelser, men det bidrog til en mere 
boglig skole med svagere kobling til 
arbejdsmarkedet og dermed til dår-
ligere social inklusion. I Danmark 
havde reformerne fokus på inklusion 
af de bogligt svage elever, og det 
svækkede erhvervsuddannelsernes 

forbindelse til de videregående uddan-
nelser og forstærkede erhvervsuddan-
nelsernes position som en ‘blindgyde’ i 
uddannelsessystemet. Man kan derfor 
spørge: Hvilke af de to systemers ung-
domsuddannelser fungerer bedst set i 
et lighedsperspektiv?

Sammenligningen mellem de to 
lande viser, at svaret afhænger af, om 
fokus er på lighed i rekrutteringen til 
toppen af uddannelsessystemet (med 
kravet om ‘lige adgang til de videregå-
ende uddannelser), eller om fokus er 
på social inklusion af de mest udsatte 
unge i bunden af uddannelserne (med 
kravet om ‘uddannelse til alle’). Erfarin-
gerne fra reformer i de to lande viser, 
at de to mål er vanskelige at opnå 
samtidigt, og at de derfor udgør et di-
lemma for uddannelsespolitikken. De 
opdelte ungdomsuddannelser i Dan-
mark indebærer en stærkere social se-
lektion og kønsopdeling af unge, end 
vi ser i de øvrige nordiske lande. Men 
de tilbyder en mere effektiv vej til be-
skæftigelse for ikke-akademisk oriente-
rede unge. Den svenske enhedsskole er 
mindre sorterende, men har svært ved 
at fastholde mange af de skoletrætte 
unge, der dropper ud og afslutter uden 
hverken studie- eller erhvervskompe-
tence. De skolebaserede og bogligt ori-
enterede erhvervsuddannelser i Sverige 
er ikke inkluderende for alle. Dette di-
lemma er i tidligere studier blevet for-
muleret som en modsætning mellem, 
at erhvervsuddannelser tilbyder et so-
cialt ‘sikkerhedsnet’, og at de samtidigt 
udgør en ‘blindgyde’, fordi de leder 
unge væk fra de videregående uddan-
nelser (Shavit & Müller, 2000). Tilsva-
rende resultater er påvist af Bol & Wer-
fhorst (2013) samt Holm et al. (2013), 
der har undersøgt sammenhængen 
mellem spordeling i ungdomsuddan-
nelserne og social ulighed.
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Disse indbyggede modsætninger i 
enhedsskolen kan bidrage til at for-
klare det stærke politiske kursskifte i 
Sverige. Her var det et centralt mål 
for reformen af ungdomsuddannel-
ser i 1991 at sikre, at alle unge fik et 
ensartet og fælles grundlag af almen 
kundskab. Indførelsen af ensartede 
standarder overalt i landet og på tværs 
af kønsopdeling 
og sociale skel 
var et centralt 
middel for den 
lighedsoriente-
rede politik. Det 
blev efterføl-
gende kritiseret 
for at være for 
ufleksibelt og 
ensrettet, sær-
ligt i forhold til 
de elever som 
havde vanskeligt ved at klare de øgede 
akademiske krav i de gymnasiale 
erhvervsuddannelser. I takt med at 
målet om universelle ungdomsuddan-
nelser blev realiseret, steg også mod-
standen mod den stærke standardise-
ring og den stramme statslige styring. 
De socialdemokratiske reformer for lig-
hed i uddannelsessystemet kom til at 
fremstå som en politik for centralstyret 
‘ensliggørelse’ og standardisering.

Reaktionen mod denne ensliggø-
relse spillede sammen med nye sociale 
bevægelser, som med krav om mang-
foldighed og anerkendelse af minorite-
ters rettigheder fremhævede identitets-
politiske temaer. I en analyse af den 
lighedsorienterede uddannelsespolitik 
i Sverige peger Englund og Quenner-
stedt (2008) på, at lighedsbegrebet der-
med ændrede betydning. Det skiftede 
betydning fra, at alle har lige ret til 
de samme og ensartede uddannelser 
til at betyde, at alle har lige ret til ud-

dannelser tilpasset individuelle behov. 
Dette skifte lettede vejen for den neoli-
berale deregulering og decentralisering 
i 1990erne, der kunne fremstå som 
tiltag for øget fleksibilitet, diversitet og 
lokal indflydelse. Disse sammenfal-
dende omstændigheder kan bidrage 
til at forklare, hvorfor svensk uddan-
nelsespolitik skiftede fra at have den 

stærkeste statslig 
centralstyring til at 
få den mest decen-
trale og markeds-
orienterede styring 
i Norden (Lundahl, 
et al., 2013).

Reformerne i 
begge de to lande 
havde utilsigtede 
konsekvenser, som 
bidrog til, at ud-
dannelsespolitik-

ken skiftede kurs. Dermed kom de to 
landes ungdomsuddannelser til at 
nærme sig hinanden. I Sverige indfør-
tes i 2011 et system af gymnasiale lær-
lingeuddannelser, hvor mere end halv-
delen af uddannelsen foregår i praktik 
på en arbejdsplads. I Danmark indfør-
tes i 2011 eux, en hybrid uddannelse 
der kombinerer en lærlingeuddannelse 
med en studieforberedende uddan-
nelse. Begge disse tiltag er eksempler 
på, at den nævnte modsætning mel-
lem lighed i toppen og i bunden ikke 
er uløselig. Men det indebærer håndte-
ring af modsætninger og dilemmaer i 
uddannelsespolitikken.

Analysen ovenfor har antydet, at 
politiske reformer ofte har mangfol-
dige, utilsigtede og modsatrettede ef-
fekter Det gælder også reformer, der 
forsøger at kombinere social lighed 
med social inklusion. De nye svenske 
lærlingeuddannelser er ikke blevet 
nogen succes, primært fordi de ikke 

De lighedsoriente-
rede uddannelses-
reformer i både 

Sverige og Danmark viste 
sig altså at have betydelige 
utilsigtede konsekvenser 
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giver automatisk adgang til videregå-
ende uddannelser. Den danske eux er 
derimod hurtigt blevet meget populær, 
men erfaringen fra indførelsen af de 
erhvervsgymnasiale uddannelser i 
1980erne viser dog, at den kan få util-
sigtede konsekvenser. Når de mest am-
bitiøse unge søger ind på eux, kan det 
bidrage til, at de ordinære erhvervs-
uddannelser i endnu højere grad 
fremstår som et tilbud forbeholdt de 
bogligt svage elever. Det betyder ikke, 
at reformer, der kombinerer social lig-
hed og social inklusion, er nytteløse. 
Men det peger på grænserne for en lig-
hedsorienteret uddannelsespolitik, når 
samfundet omkring bliver stadigt mere 
ulige, og når uddannelsessystemet selv 
bliver stadigt mere individualiseret og 
konkurrencepræget. 
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Esther: “Jeg gad simpelthen ikke over 
på Engskolen. For mig så var Engsko-
len sådan en skole.”

Daniel: “Det var der alle bøllerne.”

Esther: “Det var der, alle bøllerne var 
og alle dem, jeg ikke kunne lide. Man 
hørte altid om problemer på Engsko-
len”.

Cilje: “Der blev også solgt stoffer […]”

Esther: “Vi løb bare forbi og sendte 
dem onde blikke. Til idræt var det på 
ruten. Det var her, de der crazy kids 
var”.

D et ovenstående citat er fra 
et interview med tre elever1, 
som går i 7. klasse på en sko-

le, der blev dannet halvandet år forin-
den ved en sammenlægning, hvor den 
skole, som de tre elever dengang gik 
på, Bakkeskolen2, blev lagt sammen 
med naboskolen Engskolen. På den nye 
skole, Rønnelund Skole, er udskolingen 
(7.-9. klasse) organiseret i linjer, hvor 
skolens holddannelse er bestemt af 
elevernes valg (så vidt muligt ift. klas-
sekvotient). I artiklen bruges skolen 
som eksempel på, hvordan den inter-
nationale neoliberale reformbevægelse, 
hvor frit valg benyttes som policy-in-
strument samtidig med, at skoler måles 
og sammenlignes på faglige standarder 
(Rizwi & Lingard, 2010), slår igennem i 
en dansk kontekst.

Rikke Brown

SUBTILE SORTERINGS-
PROCESSER I DEN 
LINJEDELTE FOLKESKOLE
Linjeorganisering, hvor skolens holddannelse er bestemt af elevernes valg, er blevet fremhæ-

vet som redskab til at øge lyst og motivation i folkeskolens udskoling. Rønnelund Skole, som 

står i centrum for artiklen, har ligesom mange andre danske folkeskoler et heterogent elevop-

tag, men den har også en særlig – men ikke enestående – historie med en sammenlægning 

af en skole i et villakvarter og en skole i et almennyttigt boligområde. Artiklen zoomer gen-

nem to interviews ind på seks elever, som alle kommer fra villaskolen, og artiklen handler om 

deres fortællinger om at komme fra denne skole til den nye udskolingsafdeling beliggende i 

det almennyttige boligområde – og om her at skulle vælge sig ind og blive til som elev på en 

af skolens linjer. Eleverne i det ene interview har valgt skolens internationale linje og eleverne 

i det andet Arts. Med disse fortællinger i centrum viser artiklen nogle af de subtile sorterings-

processer, der går for sig, når unge “vælger selv” i dagens skole præget af standardiserede 

målinger og hierarkiseringer.
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STYRING GENNEM VALG-
MULIGHEDER OG SPØRGS-
MÅLET OM (U)LIGHED
Linjer kan anskues som en organise-
ring, der går særlig langt i forhold til 
styring gennem valgmuligheder, men 
valgmuligheder for danske skoleelever 
er også til stede som valg mellem sko-
ler. Både i form af de frie skoler, som i 
Danmark altid har eksisteret, men er 
blevet flere af de senere år, og i form 
af det frie skolevalg, som giver foræl-
dre ret til at vælge mellem folkeskoler.

Frit skolevalg som policy-instrument 
bliver gerne fulgt af argumenter 
om øget demokratisering, hvor ikke 
mindst elever fra socialt udsatte bo-
ligområder får mulighed for at vælge 
en anden skole end den lokale (Bunar, 

2008). Men forskning har også peget 
på, at valgmuligheder i praksis ser ud 
til at øge segregering (f.eks. Ball, 2003; 
Bunar, 2010). Da det frie skolevalg i 
2012 blev gjort permanent, pegede 
den daværende børne- og undervis-
ningsminister samtidig på, at kommu-
ner, der oplevede segregering, kunne 
sammenlægge skoledistrikter for at be-
grænse denne (se Christensen, 2012). 
Samtidig med at det frie skolevalg 
gøres permanent fra centralt hold, ud-
peges således muligheder for lokalt at 
begrænse valgmuligheder med henblik 
på at hindre segregering.

Et spørgsmål, som rejser sig i for-
længelse af sådanne måder at kontrol-

lere markedsgørelsen af skolen, er dog, 
om segregering forsvinder eller blot 
findes på organiseringsniveauer inden 
i den enkelte skole, som går “under 
radaren” for målinger af segregering, 
når man sammenlægger skoledistrik-
ter. Flere forskere har pointeret det 
frugtbare ved at zoome ind på lokale 
kontekster for at blive klogere på, 
hvordan valgmuligheder virker (Öhrn, 
2011; Reay et al., 2011). Det er kun 
inden for lokale, levede markeder, 
at valg bliver meningsfulde for såvel 
aktørerne som analytikeren, pointerer 
den engelske uddannelsessociolog, 
Stephen Ball (2003, s. 33). Nærværende 
artikel bidrager til denne forskning 
med et studie af en linjeorganiseret 
udskoling.

EMPIRI OG TEORETISK-
ANALYTISK TILGANG
Artiklen zoomer gennem to gruppe-
interviews ind på seks elever, som alle 
kommer fra Bakkeskolen (villaskolen), 
og artiklen handler om deres fortæl-
linger om at komme fra en skole i et 
villakvarter til den nye udskolingsaf-
deling beliggende i et almennyttigt bo-
ligområde – og om her at skulle vælge 
sig ind og blive til som elev på en af 
skolens linjer. Med de to interviews 
har jeg valgt særligt at lade artiklen 
udfolde middelklasseelevers oplevelser 
og håndteringer af skolesammenlæg-
ning og linjeorganisering. Dette for 
at undersøge social ulighed gennem 

Samtidig med at det frie skolevalg gøres perma-
nent fra centralt hold, udpeges således mulighe-
der for lokalt at begrænse valgmuligheder med 

henblik på at hindre segregering
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at rette blikket, ikke mod det/de mar-
ginaliserede, men mod at udforske 
middelklasse som normalitet (Reay 
et al., 2011) og på hvilke måder mid-
delklasseelever positionerer sig i linje-
organiseringen. Men de to interviews 
er udvalgt på baggrund af analyser 
af 14 interviews med i alt 41 elever 
på to af skolens linjer (Arts og Inter-
national) samt anden data fra skolen 
(bl.a. linjeansøgningsskemaer og elev-
spørgeskemasvar). Og selvom artiklen 
er centreret om de to interviews, så 
præsenteres også fund fra analyser af 
det samlede materiale med henblik på 
at vise det mønster i form af linjeorga-
niseringens sociale opdeling og hierar-
kiseringer, som fortællingerne i de to 
interviews er et hjørne af.

Undersøgelsens grundlæggende 
teoretisk-analytiske udgangspunkt 
er en Bourdieu-inspireret sociologisk 
tradition for at interessere sig for både 
symbolske og strukturelle forhold, og 
herunder for at gøre et forarbejde med 
at undersøge strukturelle forhold, som 
spiller ind på det, man vil undersøge. 
De to udvalgte interviews kan således 
sige noget generelt om sorteringspro-
cesser i linjeskolen, idet de er lavet 
på baggrund af det, som Bourdieu 
kalder en realistisk konstruktion. En 
sådan handler om at (re)konstruere 
det synspunkt fra hvilket dem, man 
interviewer, taler, for at få blik for 
de strukturelle forhold, som ligger i 
interviewpersonernes fortællinger, og 
som må trækkes frem for at få øje på, 
hvad der er (sociologisk) væsentligt i 
de specifikke fortællinger (Bourdieu, 
1999a, s. 617-618). Med til de struk-
turelle forhold hører bl.a. de nævnte 
valgmuligheder mellem skoler og 
Rønnelund Skoles historie med sam-
menlægningen af Bakkeskolen (hvor 
elever fra 0.-5. klasse nu er samlet) og 

Engskolen (som nu er udskoling). Selve 
skolesammenlægningen kan ses som 
et eksempel på, hvad jeg har kaldt en 
begrænsning af valgmuligheder, idet 
der nu er én skole i stedet for to at 
vælge imellem.

Skolen har valgt en linjeorganise-
ring, som er blevet anbefalet som et 
“middel mod skoletræthed” (Skolens 
Rejsehold, 2010). Til at hjælpe med 
at analysere affektive aspekter af ele-
vernes oplevelser af at blive del af en 
skoleorganisering, der bygger på en 
forestilling om, at linjer skaber lyst og 
motivation, kombinerer artiklen den 
nævnte Bourdieu-inspirerede tilgang 
med affektteoretikeren Sara Ahmeds 
begreb om “affektiv økonomi”. Ahmed 
tænker affekter som noget, der cirku-
lerer, udveksles og akkumulerer, og 
som spiller en vigtig rolle, når vi træk-
ker symbolske grænser mellem hin-
anden (Ahmed, 2004). I analysen af 
interviewene har jeg læst efter, hvilke 
affekter (som f.eks. “lyst”, “frygt” og 
“irritation”) eleverne taler om, og også 
hvilke kategorier, de taler om hinan-
den med, når de taler om Engskolen, 
Bakkeskolen, skolesammenlægningen 
og linjevalget. Begrebet affektiv øko-
nomi spiller på den måde sammen 
med Bourdieus interesse for symbolske 
forhold samtidig med, at det bruges til 
at undersøge, hvorvidt linjerne skaber 
større lyst hos eleverne. Med kombina-
tionen af Bourdieu og Ahmed undersø-
ger artiklen på den måde spørgsmålet 
om, hvordan linjeorganiseringen pro-
ducerer social (u)lighed og spørgsmålet 
om, hvorvidt og hvordan den skaber 
lyst, ikke som noget, der kan skilles ad, 
men i sammenhæng.
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LINJEORGANISERINGENS 
SOCIALE OPDELING OG 
HIERARKISERINGER
At linjevalg ikke er tilfældigt i forhold 
til social baggrund, viser sig på figur 1, 
hvor jeg bruger kort som redskab til at 
fokusere på social baggrund igennem 
et fokus på elevernes bopælsadres-
ser. Her er eleverne fra to af skolens 
linjer plottet ind, hvorefter jeg har 
slettet selve kortet for anonymisering. 
De røde markører repræsenterer hver 
en elev fra International og de blå 
Arts-elever. Kortet viser, at eleverne 
mønstrer sig på linjerne som en del-
vis social opdeling, for i den nederste 
højre del af kortet er der almennyttige 
boligområder, mens der i resten af 
kortet hovedsageligt ligger villakvar-
terer. Disse to linjer var de to mest 
polariserede i forhold til hinanden, 
når jeg så på elevernes bopælsadresser. 
Det samme mønster af social opdeling 
mellem de to linjer viser sig med ele-
vernes svar på forældrenes uddannelse 

og job som indikator for social bag-
grund (Brown, 2017, s. 141-145).

Linjevalget mønstrer sig også som 
en delvis niveaudeling. Det er en 
pointe, skolen selv har undersøgt ved 
hjælp af data fra elevernes nationale 
test i 6. klasse. Her lå gennemsnitsni-
veauet for de elever, der valgte Inter-
national, højest, mens det var på Arts, 
eleverne kom med det laveste gennem-
snitsniveau.

Figur 1: Kort over elevernes bopæl på hhv. International (lysegrå) og Arts-linjen (mørkegrå).

 hvordan bliver 
 linjeorganiseringen 
til niveaudeling og 

 social opdeling, selvom 
det er stik imod skolele-
delsens hensigt?
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Før jeg udfolder analyserne af de 
to interviews, vil jeg kort præsentere, 
hvad jeg fandt, når jeg læste på tværs 
af mine 14 elevinterviews efter, hvor-
dan linjerne hierarkiseres af eleverne 
selv. For hvordan bliver linjeorgani-
seringen til niveaudeling og social 
opdeling, selvom det er stik imod 
skoleledelsens hensigt? International-
elevernes fortællinger rummer tre gen-
nemgående principper for hierarkise-
ring af linjerne. Som det ene handler 
deres hierarkiseringer om fagligt ni-
veau. En af pigerne giver et eksempel 
på det, når hun forklarer sit fravalg af 
Arts-linjen: “Jeg vidste, at nogle af dem, 
der valgte den, ikke var på et lige så højt 
fagligt niveau som eksempelvis dem fra 
International. Og det ville jeg bare ikke 
komme ud for”. Det andet, som også 
fylder meget, når international-ele-
verne taler om nogen linjer som bedre 
end andre, handler om lyst, energi og 
seriøsitet. En dreng illustrerer det kort: 
“Min mor og far rådede mig også til at gå 
i International, fordi der sidder alle dem, 
som har energi i sig”. Det tredje, der 
blev talt om, handler om fremtider. 
Her lyder et eksempel om Internatio-
nal: “Du kan jo bruge det til rigtig mange 
ting. Senere. Der er jo mange forskellige 
muligheder for job og sådan noget senere 
hen”. Dette er helt kort skitseret de 
tre hierarkiseringsprincipper, som var 
gennemgående i international-elever-
nes fortællinger.

Særligt hierarkiseringen på fagligt 
niveau var også gennemgående hos 
Arts-eleverne, som når de taler om lin-
jerne International og Science som “lidt 
for klog-agtig” og “meget fagligt, altså 
bogligt”, og når de forklarer om deres 
fravalg af disse linjer med begrundelser 
som: “Jeg kan dårligt nok engelsk” eller: 
“Så vidt jeg ved, så bliver man bare læs-
set med viden hele tiden” eller: “Man ville 

føle sig dum. Jeg er ikke lige så klog som 
alle de meget kloge mennesker, som er på 
den linje”. Men som denne artikel vil 
løfte sløret for gennem interviewet med 
Esther, Cilje og Daniel, så opererer Arts-
eleverne også med kategoriseringer af 
linjerne, der rummer mere og andet 
end forskelle i niveau, lyst/energi/
seriøsitet og fremtider. Arts-eleverne 
forbinder bl.a. deres linje med sjov og 
kreativitet, og nogle forbinder den også 
med at være dygtig til at spille musik 
eller teater, mens andre vender hierar-
kiseringen af linjerne på hovedet ud fra 
kriterier om at være lækker/ulækker (og 
taler om lugtende drenge med dårlige 
deodoranter på Science). Et centralt 
fund i den samlede undersøgelse er i 
den forbindelse, at der blandt eleverne 
på Arts udspillede sig kampe om, hvad 
der skulle anerkendes som værdifuldt 
på linjen, idet de kategorier, som Arts-
eleverne lagde til den overordnede 
hierarkisering, ikke var de samme 
(Brown, 2017).

I denne artikel sættes som nævnt 
fokus på middelklasseperspektiver, og 
jeg vil nu vende mig mod to interviews 
med elever fra hhv. International og 
Arts. For hvordan ser linjevalgsproces-
sens sortering ud, hvis vi lader dem 
udfolde deres overvejelser, opfattelser 
og affekter i forbindelse med, at de 
med deres linjevalg placerer sig i det 
overordnede hierarki? Og hvordan 
hænger det sammen med deres ople-
velser af at komme fra villaskolen til 
udskolingsafdelingen i det almennyt-
tige boligområde?

FRYGTEN FOR ENGPARKEN OG 
OVERVEJELSER OM SKOLESKIFT
Da jeg i interviewet med Ella, Ma-
thilde og Ingeborg på den internatio-
nale linje taler med dem om skole-
sammenlægningen, får mit spørgsmål 
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om, hvorfor de tror, at den tidligere 
Engskolen blev fravalgt, dem til at 
fortælle om episoder, der minder om 
Arts-eleverne Esther, Cilje og Daniels 
beretning om “bøller”, “problemer”, 
“stoffer” og “crazy kids” på Engskolen, 
som indledte artiklen. Ella, Mathilde 
og Ingeborg fortæller om, at der er ble-
vet ødelagt flere ruder på Engskolen og 
om en cykel, der blev smadret. Derpå 
begynder Mathilde at fortælle om en 
tilbagevendende frygt, som hun ople-
ver, når hun cykler forbi bygningerne, 
som før var Engskolen:

Mathilde: “Jeg cykler nogen gange ned 
til nogle veninder. Og så er jeg nødt til 
at cykle forbi her om aftenen, og der er 
nogle af de der uromagere her. Det er 
ikke rart at cykle ad den sti”.

Rikke: “Har du set nogen eller?”

Mathilde: “Ja, jeg har set nogen. Jeg 
cykler der jo nogen gange. Så ja, det 
gælder bare om at komme ud. Altså 
jeg cykler helt vildt hurtigt, når jeg skal 
op ad den bakke, fordi det er ikke rart. 
Og hvis de så siger noget til en, så øv, 
nej”.

Ella: “Når jeg går til fodbold nede i 
hallen, der cykler jeg hjem to gange 
om ugen herfra. Jeg synes ikke, altså 
jeg ser ikke nogen, men det er må-
ske … alligevel er jeg så nervøs, fordi 
selvom jeg ikke kan se nogen, så ved 
jeg, at der er nogen”.

Det er det, som er lige udenfor og om-
kring skolen, som pigerne er bange 
for, og som får dem til at cykle “helt 
vildt hurtigt”. Man kan næsten mærke 
pigernes frygt akkumulere. Fortæl-
lingerne om cykelture forbi skolens 
bygninger om aftenen får Ella til at 

tænke på en anden episode. Nemlig 
et julearrangement på skolen, som de 
lige har haft. Hun fortæller, at “der var 
der noget politi og vagter henne ved så-
dan nogle unge folk på vores egen alder”, 
og de andre piger supplerer og fortæl-
ler, at de havde røget hash og smadret 
nogle døre. “Ja, de bekræfter lidt det 
der ry, skolen har”, pointerer Ella. Den 
episode får Ingeborg til at nævne en 
begivenhed, hun har hørt om, hvor 
nogle fra hendes gamle klasse havde 
sovet på skolen, hvor der “kom nogle 
ind, som ikke skulle være der”. Pigerne 
veksler på den måde mellem fortæl-
linger, der handler om egne oplevelser, 
andres oplevelser og frygtede ople-
velser, både inden i skolen og uden 
for skolen, og viser, hvordan alt dette 
blander sig og klæber til Engskolen og 
bliver til “det der ry skolen har”. De to 
elevgruppers fortællinger om “uroma-
gere”, “bøller” og “de der crazy kids” 
er eksempler på, hvordan det viser sig 
i det samlede interviewmateriale, at 
Bakkeskoleelevernes fortællinger om 
Engskolen rummer forskellige affekter, 
som har det til fælles, at de er negativt 
ladede og virker som og forstærker 
markeringer af distinktion og domi-
nans i forhold til Engskolen og dens 
elever.

Overvejelser om skoleskift i forbin-
delse med skolesammenlægningen 
eller linjeorganiseringen var også et 
tema, jeg spurgte til, og Mathilde for-
tæller, at det var lige før, hun valgte 
at skifte til en privatskole nær hendes 
mors arbejde, da de fik besked om sko-
lesammenlægningen. Hun og hendes 
mor var enige om, at “hvis jeg kom i en 
klasse, hvor jeg ikke følte mig hjemme, 
så kunne jeg rykke derover”. Ingeborg 
fortæller i tråd hermed: “Jeg overvejede 
også at flytte skole. Men jeg havde det 
sådan lidt, at nu ville jeg prøve det her 
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først”. Og Ella fortæller, at hun har 
“haft det i tankerne”, og også at hun 
har haft samtaler om skoleskift med 
moren, som udmundede i, at hun ved, 
at skoleskift er en mulighed, hun har: 
“Min mor sagde også, at jeg selvfølgelig 
godt måtte flytte skole, men at hun syn-
tes, jeg først skulle prøve det her af, fordi 
det kunne jo godt være bedre, end jeg 
frygtede”. Trods skolesammenlægnin-
gen fortsatte de tre piger på den nye 
Rønnelund Skole og skulle dermed i 6. 
klasse vælge sig ind på en af skolens 
linjer.

“NU HVOR JEG HAR SET, 
HVORDAN KLASSERNE 
ER BLEVET, SÅ ER JEG 
RET GLAD FOR MIN”
Mathilde, Ingeborg og Ella har valgt 
International, og nedenfor fortæller de 
om en dag, de tilbragte på linjen i for-
bindelse med, at de skulle vælge linje.

Ingeborg: “Fra da vi var på linjeintro-
duktion, var jeg bare helt sikker. Jeg 
var overhovedet ikke i tvivl på noget 
tidspunkt”.

Rikke: “Hvad lavede I på Internatio-
nal – på introduktionen?”

Ingeborg: “Jeg vil egentlig ikke sige, at 
det var super spændende, men jeg var 
bare helt sikker”.

Ella: “Vi var på en 8. klasse … vi sad 
og kiggede på dem, mens de skulle 
skrive et eller andet ned på engelsk. 
Men ja, det var egentlig ikke super 
spændende. Men jeg var helt sikker al-
ligevel”.

Mathilde: “Ja, der var noget med, at de 
skulle lave en artikel. Så fik vi lov til at 
stille rigtig mange spørgsmål og sådan 

noget. Det synes jeg var godt, fordi alle 
de ting, man nu har gået og tænkt, er 
det nu rigtigt? – det kunne man få svar 
på, på denne her linjedag. Så der blev 
jeg ret sikker”.

Pigerne forklarer, hvordan denne dag 
formede deres lyst og gjorde Ella og 
Ingeborg “helt sikre” og Mathilde “ret 
sikker” på, at deres lyst retter sig mod 
International. Det handler ikke om, 
at de blev revet med i en fælles intens 
begejstring den dag, de tilbragte på 
International – de sad og kiggede på, 
og det var ikke “super spændende” – 
men dagen gav dem mulighed for at 
stille spørgsmål. Ella fortæller også 
opsummerende om sin linjevalgspro-
ces: “Så tænkte jeg, hvad er det gode ved 
denne her linje, og hvad er det dårlige. 
På den måde tog jeg alle linjerne igen-
nem. Det var på den måde, jeg fandt ud 
af det”. Således fremstiller pigerne, at 
linjevalgsprocessen for dem har væ-
ret en refleksiv og systematisk proces. 
Mathilde, Ella og Ingeborg fortæller 
imidlertid også om en emotionel lin-
jevalgsproces, hvor frygt og nervøsitet 
blev til glæde. Frygt og nervøsitet, som 
Ingeborg nedenfor fortæller, kulmine-
rede med åbningen af optagelsesbre-
vet, hvor hun søgte morens hjælp:

Ingeborg: “Der valgte jeg så Interna-
tional, og så vidste jeg ikke, hvad jeg 
skulle vælge som anden prioritet, fordi 
det var sådan lidt, at det var den, 
jeg ville ind på. Og så kom alle mine 
veninder ind på International, og jeg 
var rimelig nervøs for, om jeg også 
kom ind på den. Da mit brev så kom, 
så bad jeg min mor om at åbne det, 
fordi jeg ikke turde se, hvad det var. 
Jeg var rimelig glad for, at jeg havde 
fået International. Og det er jeg stadig 
rimelig glad for”.
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Denne transformation fra frygt til 
glæde fornemmes også, da vi taler 
om, at de på International har meget 
gruppearbejde, og Mathilde siger: “Når 
man får noget gruppearbejde, så er jeg 
egentlig glad for min klasse. Fordi de 
elever, som går der, er på samme faglige 
niveau som mig, altså sådan cirka. Så du 
er ikke bange for, om der er nogen, der er 
fagligt dårlige i min gruppe. Så ville man 
jo ikke kunne gøre det, man gerne vil”. 
Og da vi i interviewet taler om Krop & 
Kost pointerer Ella i samme dur: “Altså 
nu hvor jeg har set, hvordan klasserne er 
blevet, så er jeg ret glad for min”.

Linjevalget er i de tre pigers fortæl-
linger ikke alene drevet af en positivt 
ladet rettethed, men også bevæget af 
frygt. Lysten ser på den måde ud til 
at handle om, at det er rart at være 
blandt de dygtige, dem med energi, og 
hvor de fremtider, der fornemmes, er 
fremtider, som er relativt privilegerede. 
Sagt anderledes giver linjeorganiserin-
gen Mathilde, Ingeborg og Ella mu-
lighed for at bevæge sig væk fra “dem 
uden energi”, “de useriøse” og “de fag-
ligt svage”. På den måde kan de trygt 
fortsætte i distriktsfolkeskolen trods en 
skolesammenlægning, som vi så gav 
anledning til frygt og overvejelser om 
skoleskift.

“JEG FIK OGSÅ TOTALT 
SAMMENBRUD”
Esther, Cilje og Daniel har valgt linjen 
Arts, der som vist har en mere diffe-
rentieret elevgruppe end International, 
når man ser på social baggrund. De 
tre elever er som nævnt nogle af dem, 
der kommer fra villakvarterer, modsat 
mange af deres klassekammerater på 
Arts. Lad os se nærmere på deres linje-
valg. Når Esther og Cilje begrunder de-
res ønske om at komme på linjen i de-
res linjeansøgningsskema, skriver de:

Esther: “Jeg elsker at udtrykke mig selv, 
og så er jeg utrolig glad for at vise, 
hvad jeg har lært. Det plejer man at 
gøre gennem en PowerPoint, men jeg 
ser frem til at gøre det igennem kunst. 
For mig virker det som en fantastisk 
måde at lære på”.

Cilje: “Jeg synes, det er sjovt at lave 
teater, og jeg kan godt lide at være 
kreativ. Jeg vil gerne være bedre til at 
spille musik og optræde. Jeg har gået 
til teater i ca. fem år, og jeg kunne 
godt tænke mig at begynde på det 
igen. Det, jeg synes er fedt ved teater, 
er, at man lærer hinanden bedre at 
kende, fordi man viser en del af sig 
selv, så man bliver mere åbne over for 
hinanden”.

Dét, som pigerne skriver frem, at de 
forestiller sig at få ud af at gå på Arts, 
er en kompetence, som ikke alene 
handler om at spille teater og musik 
eller om at være kreativ, men også 
endnu bredere om at udtrykke sig selv 
og vise sig selv. Men Cilje fremhæver 
også – og som det første i sin linjeøn-
skebegrundelse – at hun synes, det er 
“sjovt at lave teater”. Det sjove ved Arts 
var også noget, der gjorde indtryk på 
Cilje, Esther og Daniel i deres valgpro-
ces, fortæller de. Jeg spørger, hvad de 
havde forventet af deres linje, og de 
begynder at tale om, hvad de lavede 
den dag, de besøgte linjen:

Esther: “Sådan noget, hvor man fik, 
hvor man havde hinandens arme. Hvor 
man ikke måtte sige nej, og så skulle 
man lave hinanden en drink med en 
andens arme uden at se. Der fik de det 
bare til at se så sjovt ud”.

Daniel: “Ja, det synes jeg også. Det 
sjoveste”.
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Esther: “Og der tænkte jeg også bare, 
jeg skal have en linje, hvor de kan 
finde ud af at lave noget sjovt”.

Daniel: “Hvis ikke jeg havde set, hvad 
det var man lavede, så tror jeg måske, 
jeg havde valgt Science, International 
eller sådan noget”.

På Arts har lærerne organiseret bl.a. 
en teaterøvelse, hvor man skulle “lave 
hinanden en drink med en andens arme 
uden at se”. På den måde synes intro-
dagen at blive en affektiv transforma-
tion, hvor lyst bliver skabt, og denne 
introdag var, fortæller Daniel, afgø-
rende for hans linjevalg. Den sjove 
stemning har skubbet til Daniels første 
identifikation som International- eller 
Science-elev.

At Esther og hendes valgproces er 
påvirket af den gennemgående hierar-
kisering, udtrykt særlig klart af Interna-
tional-eleverne, bliver alligevel tydeligt, 
da vi taler om hendes valg af Arts:

Esther: “Altså der er virkelig mange af 
mine venner, som, at … altså der var 
en dreng fra klassen, der sagde, jeg 
skal på science, ellers kan jeg ikke få 
et godt job. Og det skræmte mig bare 
helt vildt […] For jeg ville overhovedet 
ikke på science. Ja, hans forældre og 
hans søskende de … Vi havde haft 
social gruppe, så vi havde være der-
hjemme og sove hos ham. Ja, “Kalle 
skal jo på science for at få et godt 
job”“.

Esthers reaktion, hvor hun bliver 
“skræmt”, da Kalles forældre fortæller, 
at Kalle skal på science “for at få et 
godt job”, illustrerer nogle forestillinger 
om, at forskellige investeringer i sko-
len har betydning for (muligheder for) 
fremtidige positioner, og at linjevalget 

er et valg mellem forskellige investe-
ringer. Da jeg spørger Esther, Cilje og 
Daniel, hvilket råd de ville give en 
elev, der skulle til at vælge linje, poin-
terer Daniel alligevel, at de skal vælge: 
“Det, de synes, er sjovest”, og Esther 
betoner: “Jeg synes virkelig ikke, man 
skal tænke på ens fremtid”. De to andre 
tilslutter sig, og Cilje tilføjer: “Det er 
dumt”. Og Esther udfolder sin pointe: 
“Jeg tror virkelig ikke på, at du sidder 
til jobsamtale, og så spørger de, “hvilken 
linje gik du på i folkeskolen?”“. “Altså fol-
keskolen har jo ikke særlig meget med ens 
fremtid at gøre”, slår Esther fast.

For at samle op så fortæller Esther 
om et ganske ambivalent linjevalg, og 
herunder bl.a. om at hun elsker at ud-
trykke sig selv og ser frem til at gøre det 
igennem kunst, men også om at hun 
blev påvirket af en sjov teaterøvelse 
og om at blive skræmt af tanken om, 
hvorvidt linjevalget mon har betydning 
for hendes fremtidige job. Dertil kom-
mer, at Esther har haft endnu et hen-
syn med i sine linjevalgsovervejelser. 
Hun fortæller: “Altså vi har fået at vide 
rigtig mange gange, at vi ikke skal vælge 
efter vore venner, men det er svært, det 
kan man ikke lade være med”. Den be-
grundelse for valget af Arts, som Esther 
giver i linjeansøgningen, dækker altså 
over et langt mere komplekst valg, 
og da jeg spørger, om det var svært at 
vælge linje, fortæller Esther:

Esther: “Jeg fik også totalt sammen-
brud. Begyndte at stortude. Jeg fik mu-
lighed for at komme på en lille skiferie, 
og så skulle jeg være væk, mens man 
skulle aflevere de der ting. Så derfor 
blev jeg nødt til at beslutte mig, før jeg 
skulle på den der ferie. Og så havde 
jeg lige pludselig én dag til at finde 
ud af det. Og jeg ville på Medie, men 
det var der ingen af mine veninder, der 

108562_dansk paedagogisk_02-2018_.indd   45 01-05-2018   13:29:35



46 TEMA • DpT #2 2018

ville. Så snakkede jeg lidt med nogen 
om, skal vi ikke gå på Medie? Og så 
bakkede hun ud og ville på interna-
tional. Jeg var sådan, International vil 
nok være mit tredje valg. Og så endte 
jeg med at vælge Arts, hvor at jeg ikke 
vidste helt, hvad alle andre ville gøre, 
og om min veninde ville gøre det”.

Rikke: “Så det var lidt et sats?”

Esther: “Ja, og jeg var totalt bange, 
og jeg græd og græd og græd og min 
mor, hun sådan: “Hvad sker der!” så 
det …”

Når Esther bruger ordet “sammenbrud”, 
fremstiller hun sin valgproces som 
ganske dramatisk og intens. Esther for-
tæller også, at hun – ligesom Ingeborg 
fra International, der bad sin mor 
åbne optagelsesbrevet – søgte hjælp 
hos forældrene. Hun spurgte dem: 
“Hvad synes I, jeg skal gå på?”, fortæller 
hun og fortsætter: “De sagde bare “det, 
du bliver glad for”. Der blev jeg næsten … 
lige i den situation jeg stod i, ville jeg 
næsten ønske, at der var én, der havde 
sagt: “du skal bare gå på den linje. Ja, 
sådan er det bare”“. Esther fortæller om 
mange forskelligrettede hensyn i sit 
linjevalg, som har værdi for hende og 
giver en flertydighed, som får hende til 
at bruge ordet sammenbrud om, hvor-
dan hun blev påvirket i sin valgproces. 
Men forældrene lukker ikke denne 
flertydighed ned. Det er et arbejde, 
som hun selv gør; eksempelvis når 
hun gentager og understreger kraftigt, 
at man ikke skal vælge linje efter sin 
fremtid bl.a. med pointen: “Jeg tror vir-
kelig ikke på, at du sidder til jobsamtale, 
og så spørger de, “hvilken linje gik du på i 
folkeskolen?”“.

Arbejdet med at lukke ned for fler-
tydighed i forbindelse med valget af 

Arts handler også om at tage afstand 
fra nogle af de nye klassekammerater. 
Daniel forklarer: “Det er også denne 
her linje, der er mange – der er nogle, 
der har valgt den, som ikke rigtig vidste, 
“Arj, jeg kan ikke vælge Krop & Kost, 
Science det er kedeligt, International er 
for ambitiøst”. Så har de taget denne 
her linje”. Esther supplerer: “Fordi det 
var den sidste, der var tilbage”, og Cilje 
tilføjer: “Jeg tror også, der er mange, 
der har valgt den, fordi det virker sådan 
som den linje, hvor man ikke rigtig laver 
noget”. “Hvor man ikke behøver at være 
så fagligt stærk”, supplerer Esther, men 
pointerer samtidig at det er hun ikke 
enig i. Man fornemmer ikke den form 
for glæde, som når Ella fra Internatio-
nal f.eks. forklarede: “Altså nu hvor jeg 
har set, hvordan klasserne er blevet, så 
er jeg ret glad for min”; men nærmere 
et fortsat arbejde med at lukke flerty-
dighed ned og afvise hierarkisering af 
linjerne.

KONKLUSION
Elevfortællingerne om skolesammen-
lægningen og linjerne rummer ikke 
bare lyst til f.eks. at tale engelsk eller 
spille teater, men også negativt ladede 
affekter. Gruppen af middelklassebørn, 
som har valgt International, fortæl-
ler om en valgproces, hvor de går fra 
frygt/afsky for f.eks. “de fagligt svage” 
og “de useriøse” – frygt og afsky, som 
former linjens grænser – til glæde ved 
den nye klasse. Man kan dermed tale 
om et match mellem disse elevers 
baggrund, forventninger til skolen og 
International linje som en konkret or-
ganisering af udskolingen. Og de for-
tæller om denne glæde som en affektiv 
transformation, der også trækker læn-
gere tilbage end linjevalgprocessen, 
nemlig til skolesammenlægningen og 
overvejelser om skoleskift i den forbin-
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delse. Her rettede frygten og afskyen 
sig mod Engparken, “uromagere” og 
“bøller”.

Fortællingerne af middelklasseele-
verne, som har valgt Arts, tegner deri-
mod et billede af en mere kompleks 
affektiv økonomi, hvor de fortæller om 
en flertydighed i både at tænke lin-
jerne som hierarkiserede og samtidig 
tænke Arts som akkumulering af gene-
raliserbar værdi – en værdi der handler 
om at være kreativ og at fremstille 
sig selv. Når disse elever med deres 
linjevalg placerer sig i den hierarkise-
ring, som også de læser ind i linjerne, 
har jeg peget på, at det indebærer et 
løbende arbejde med at lukke ambiva-
lens ned, som når Esther frygter ikke 
at få “et godt job” og taler om at få 
“totalt sammenbrud” i valgprocessen. 
Frygten rettes altså ikke mod noget el-
ler nogen uden for linjen (sådan som 
eleverne på International gør), men 
ser ud til for f.eks. Esther at være en 
mere eller mindre intens del af det at 
være Arts-elev. Kort sagt er hun i tvivl, 
om hun har valgt ‘rigtigt’, og forsøger 
at få sit valg af Arts til at blive rigtigt.

Artiklen peger endvidere på, at lin-
jeorganiseringen giver nye muligheder 
for, at middelklasserne kan sortere 
sig uden at behøve forlade folkesko-
len, men også på, at det er subtile og 
komplekse sorteringsprocesser, der 
går for sig, når elever “vælger selv” i 
en skole præget af en kombination af 
frit valg, standardiserede målinger og 
hierarkiseringer. Som vist vil sådanne 
differentieringer gå “under radaren”, 
hvis man undersøger segregation på 
skoleniveau, men opdelingen foregår 
inden i skolen. Såvel international som 
dansk forskning peger på, at betyd-
ningen af social baggrund er mindst, 
når elever ikke er delt, men blandet i 
forhold til niveau og baggrund (f.eks. 

OECD, 2013; Rangvid 2008). Artiklens 
fund peger i tråd med andre studier af 
skoler med et socialt blandet elevkli-
entel (Öhrn, 2011; Reay et al., 2011) 
på, at det er centralt, hvis man ønsker, 
at elever med forskellige baggrunde 
skal gå i skole sammen, at undersøge 
skolens indre organiseringer for sociale 
opdelinger – og i forlængelse heraf dis-
kutere indretningen af skolemarkedet 
nationalt og lokalt i forhold til, hvor 
og hvordan valgmuligheder bør udvi-
des eller begrænses. 
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I de seneste ti år har der i den 
danske offentlige debat og i ud-
dannelsespolitisk sammenhæng 

været stadigt større fokus på det, der 
er blevet kaldt ‘drengeproblematikken’ 
i forhold til skolen og uddannelses-
systemet. Debatten udspringer bl.a. 
af tal, der viser, at drenge præsterer 
dårligere end piger i folkeskolen, at et 
stort antal drenge af lærerne betrag-
tes som vanskelige at undervise, og 
at færre drenge end piger afslutter en 
ungdomsuddannelse. I debatten tages 
disse tal ofte som udtryk for, at der er 
tale om en mere generel krise, når det 
gælder drengene i uddannelsessyste-
met. I medierne og den uddannelses-

politiske debat har drengene således 
været udnævnt til ‘tabere’ i skolen 
(Egelund, 2011a; Laursen, 2011).

Når det gælder den del af proble-
met, som handler om, at drenge præ-
sterer dårligere i skolen end pigerne, 
fik krisestemningen for alvor næring 
efter de første danske PISA-undersøgel-
ser, som viste, at piger gennemsnitligt 
fik bedre karakterer end drenge i en 
række af de centrale fag (OECD, 2004). 
Går man tættere på tallene fra bl.a. 
PISA-undersøgelserne, viser det sig 
imidlertid, at det ikke er køn, der gør 
den største forskel, når det handler om 
præstationer, da de indbyrdes forskelle 
i drenge- og pigegruppen er langt 

Pia Frederiksen

DRENGENE OG SKOLEN
OM KØNSKONSTRUKTIONERS BETYDNING 
FOR LÆRINGSADFÆRD, SKOLEMOTIVATION 
OG VIDERE UDDANNELSE
Denne artikel omhandler det, der i den offentlige debat, i skolen og i uddannelsespolitisk 

sammenhæng er kaldt ‘drengeproblematikken’. Debatten udspringer bl.a. af tal, der viser, 

at drenge generelt præsterer dårligere end piger i folkeskolen, at en stor gruppe drenge af 

lærerne betragtes som vanskelige at undervise, og at drenge er i flertal i den gruppe, der ikke 

får uddannelse ud over folkeskolen. Der argumenteres for, at en vigtig og hidtil underbelyst 

årsag til, at en relativ stor gruppe af drenge fremstår som ‘problematiske’ set i et lærings- og 

uddannelsesperspektiv, må findes i spændingsfeltet mellem disse drenges selvforståelse og 

kønnede identitet og skolens modsvar herpå.

 Artiklen er baseret på to casestudier af drenges selvpræsentationer og interaktioner i dan-

ske folkeskoleklasser. Analyserne af disse viser, at drenge, som trækker på stærke versioner 

af maskulin identitet, ofte forbinder populær maskulinitet med kropslige kompetencer frem 

for boglige. På den baggrund kan de udvikle en læringshæmmende adfærd og en modstand 

mod skolens læringsdagsorden. Artiklen konkluderer, at restriktive kønskoder kan hæmme 

drenges muligheder og arbejde til ugunst for dem ikke bare i folkeskolen, men også i et videre 

uddannelsesperspektiv.
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større end forskellene mellem de to 
køn (EVA, 2005:21).

Tilsvarende har andre undersøgelser 
af forskellige elevgruppers præstatio-
ner vist, at der er en stor spredning i 
præstationerne: der er flere drenge end 
piger, der præsterer dårligt, og om-
vendt er der flere piger, der klarer sig 
godt i skolen. Samtidig er der dog også 
mange drenge, der klarer sig godt, li-
gesom der er piger, der ikke klarer sig 
ret godt (Nordahl et al., 2010).

REJSENDE DISKURS
Retorikken om ‘de stakkels’ drenge er 
ikke kun et dansk fænomen. Også i de 
øvrige skandinaviske lande er debat-
ten rejst og før det i England, USA og 
Australien. Arnesen et al. (2008) taler 
ligefrem om en rejsende diskurs, ikke 
blot i sted, men også i tid. Debatten 
dukker op med jævne mellemrum. Al-
lerede i 1980’erne blev debatten rejst 
i Storbritannien (Epstein et al. 1998), 
dengang med afsæt i bekymringer for, 
hvad nedgangen i antallet af industri-
arbejdspladser betød for hvide arbej-
derklassedrenges fremtidsmuligheder. 
I Finland blev sloganet ‘skolen under-
trykker drengene’ italesat første gang 
i 1982 i forlængelse af den første na-
tionale statistik over skolepræstationer 
i folkeskolen. Denne statistik viste, at 
piger i gennemsnit havde bedre karak-
terer end drenge i alle fag (Lahelma, 
2005). I 1999 lavede det svenske Skol-
verket (1999) i en rapport referencer til 

den internationale debat om drenges 
underpræstation og konkluderede, at 
også i Sverige fik drenge lavere karak-
terer end piger, ligesom de præsterede 
dårligere, når det kom til opførsel. I 
forlængelse heraf vurderede rapporten: 
“Vi må turde spørge, om drenge nu bli-
ver tabere i skolesystemet” (Skolverket, 
1999: 145).

Sidstnævnte rapport er et eksempel 
på, hvordan det, at lande sammenlig-
ner sig med hinanden, kan resultere 
i en ‘rejsende diskurs’. Udbredelsen af 
internationale registerbaserede under-
søgelser og målinger de seneste år har 
i høj grad været med til at forstærke 
fænomenet.

DEN FEMINISEREDE SKOLE?
Når det kommer til forklaringer på det 
ofte generaliserede problem, at drenge 
præsterer dårligere end piger i skolen, 
er en antagelse, der har vundet frem 
med stor styrke i de  senere år i den 
danske offentlige debat, at drengenes 
problemer skyldes den f eminiserede 
skole. Antagelsen går på, at skolen 
ikke tilgodeser drengenes behov i lige 
så høj grad som pigernes, fx når det 
gælder tilrettelæggelsen af undervis-
ningen. Derudover at den feminiserede 
skole har vanskeligt ved at rumme 
drengenes ‘naturlige’ adfærd (Egelund, 
2011b; Knudsen, 2005).

Ligesom debatten om drengene som 
tabere i skolesystemet er en ‘rejsende 
diskurs’, synes også forklaringsmodel-

Ligesom debatten om drengene som tabere i 
skolesystemet er en ‘rejsende diskurs’, synes også 
forklaringsmodellen, at årsagen er den feminise-

rede skole’, at være det
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len, at årsagen er den feminiserede 
skole’, at være det.

Italesættelsen af drengene som 
tabere i en feminiseret skole er pro-
blematisk på flere måder. Ud over det 
allerede nævnte generaliseringsproblem 
bygger retorikken på en essentialistisk 
forståelse af køn, hvor drenge og pi-
ger antages at have grundlæggende 
forskellige behov i læringssammen-
hænge. En sådan forståelse kan føre 
til, at vigtigere forklaringer af socio-
kulturel karakter overskygges og til 
pædagogiske praksisanvisninger, som 
i værste fald kan forværre problemet. 
Desuden er det et problem, at retorik-
kens konkurrenceprægede karakter 
kan lede til en dikotomisk opfattelse 
gående på, at pigers succes sker på 
bekostning af drenges, og dermed i sig 
selv problematiseres.

UDGANGSPUNKTET FOR 
UNDERSØGELSEN
På trods af de nævnte problemer i de-
batten om drenge og skolen, og at ikke 
alle drenge er tabere i den danske fol-
keskole, er det dog stadig et problem, 
at et relativt stort antal drenge i reali-
teten klarer sig dårligt, når det gælder 
faglige præstationer og læringsadfærd. 
Således fandt fx Skolens Rejsehold i 
2010, at op mod en tredjedel af alle 
drengene af lærerne blev vurderet som 
‘vanskelige’: “En ud af fire elever i den 
danske folkeskole defineres af klasselæ-
rerne som vanskelige og problematiske. 
Hvis man ser på drengene, vurderes 30 
procent af dem som vanskelige. Det er 
samtidig denne gruppe, der scorer dår-
ligt på præstationer i forhold til deres 
læringsforudsætninger” (Nordahl et al., 
2010:8).

Mange af disse drenge har det, 
Nordahl et al. kalder problematisk 
læringsadfærd. Problematisk eller ne-

gativ læringsadfærd kan omfatte både 
mildere former for problemadfærd som 
skødesløs behandling af skolearbejdet, 
mentalt fravær eller forstyrrelse af de 
andre elever og læreren i timerne (uro 
og ballade) og mere alvorlige former 
som aggressiv adfærd, svarer igen, 
slås, skændes (udadreagerende adfærd) 
(Nordahl, 2009). Mere principielt kan 
man forstå læringsadfærd som måder 
hvorpå man forholder sig til skolens 
læringsdagsorden og lærerinitierede 
læringsaktiviteter, og som kan have 
betydning for udbyttet af undervisnin-
gen (Frederiksen, 2015).

Baggrunden for gennemførelsen 
af de empiriske casestudier, der skal 
præsenteres i det følgende, har været 
et ønske om at bidrage til en kvalifice-
ring af forståelsen af, hvorfor en række 
drenge i den danske folkeskole har en 
læringsadfærd, der gør, at de af læ-
rerne betragtes som vanskelige at un-
dervise, og hvorfor drengene er over-
repræsenteret i den gruppe af elever, 
der præsterer dårligt fagligt. Målet har 
været at bidrage med forklaringer, der 
rakte ud over den essentialiserende, 
generaliserende og dikotomiserende 
forklaringsmodel, der ligger bag hypo-
tesen om den ‘feminiserede skole’.

Mere specifikt har casestudierne 
haft til formål at undersøge sammen-
hænge mellem forhandling af køn-
sidentitet, opfattelsen af skolens læ-
ringsdagsorden og læringsadfærd. En 
række pilotstudier (klasserumsobserva-
tioner) gennemført i forbindelse med 
hovedcasestudiet viste, at elevernes 
læringsadfærd, både når det gjaldt en-
keltelever og grupper af elever i klas-
serne, i høj grad var forbundet med 
kønsidentitet – deres måder at ‘gøre 
køn’ på. Samtidig så det ud til, at den 
kollektive forhandling af rigtige og for-
kerte måder at gøre køn på påvirkede 
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de sociale inklusions- og eksklusions-
mønstre, der var i klasserne.

Det styrende forskningsspørgsmål 
for de efterfølgende casestudier har på 
den baggrund været: hvilken betydning 
lokale forhandlinger af populær maskuli-
nitet har for læringsadfærd og opfattelse 
af skolens læringsdagsorden?

PROJEKTETS TEORETISKE RAMME
Forskningsspørgsmålet bygger på den 
antagelse, at identiteter, og altså også 
kønsidentiteter, løbende konstrueres og 
(gen)forhandles i face-to-face interak-
tioner i den lokale kontekst, jf. Goff-
manns situerede forståelse af selvet og 
ide om samhandlingsorden. Det men-
neskelige selv konstrueres og forhand-
les i interaktion med andre mennesker 
via selvpræsentation, indtryksstyring 
og face-arbejde. (Goffmann, 1959, 
1972). Face-arbejdet er udtryk for de 
strategier, mennesker bruger i interak-
tion med hinanden for enten at be- el-
ler afkræfte den andens positive iden-
titet. Ved at undersøge face-arbejdet 
i mellemmenneskelige interaktioner 
kan man sige noget om kvaliteten af 
de sociale relationer.

Analysen trækker tillige på nyere 
kønsteori, der opererer med et mul-
tipelt kønsbegreb, dvs. at der er flere 
måder at ‘gøre’ køn på, både for 
drenge og piger (Connell et al., 2005). 
Endvidere trækkes der på Connells 
(1987, 1996) begreb om hegemonisk 
maskulinitet, der kort beskrevet kan for-
stås som den aktuelt mest anerkendte 
måde at gøre køn på, samt ideen om 
eksistensen af en hierarkisk kønsorden.

UNDERSØGELSESDESIGN 
OG DATAGRUNDLAG
Fundene, der skal præsenteres i det 
følgende, bygger på casestudier af ele-
vers selvpræsentation, interaktion og 

oplevede samspil i danske folkeskole-
klasser.

Der er tale om to casestudier. Ho-
vedcasestudiet (Frederiksen, 2015) 
består af en dybdegående video- og 
interviewbaseret analyse af samspillet 
i en syvende klasse i en dansk folke-
skole, gennemført i 2015. Skolen er 
en relativ stor byskole i Nordjylland, 
og klassen består af 19 elever. Klas-
sen blev valgt ud fra et kriterium om 
social diversitet i klassens sammen-
sætning, når det gælder forældrenes 
beskæftigelses- og uddannelsesniveau, 
ligesom der er en nogenlunde ligelig 
kønsmæssig fordeling i klassen. Fun-
dene, der præsenteres i denne artikel, 
er primært baseret på denne hoved-
case.

Det andet casestudie, der er gen-
nemført i 2017 (Frederiksen, 2017), 
består af en interviewbaseret under-
søgelse i tre ottendeklasser i oplands-
skoler i Nordjylland. Også her har 
der været tale om social diversitet 
i klassernes sammensætning og en 
nogenlunde ligelig kønsfordeling. 
Dette casestudie har primært haft et 
validerende og perspektiverende sigte 
i forhold til hovedcasestudiet. Den 
perspektiverende interesse har været 
at undersøge, hvordan eksempler på 
forskellige pædagogiske initiativer 
rettet mod de lavtpræsterende drenge 
potentielt påvirker læringsadfærd og 
præstationsmotivation.

Hovedcasens datagrundlag består af 
video- og interviewdata. Videoma-
terialet udgøres af i alt ca. 20 timers 
videooptagelser i case-klassen med 
tre stationære kameraer og er optaget 
igennem et fire uger langt ophold i 
klassen. Der er optagelser fra under-
visningssituationer med alle klassens 
centrale lærere. Desuden har det været 
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et kriterium at få dækket alle elevernes 
deltagelsesmønstre på optimal måde; 
både i lærerstyrede og elevstyrede sam-
menhænge, fx frikvarterer. Der har 
dog været særligt fokus på at få dæk-
ket drengenes deltagelsesmønstre. I 
fortolkningen af videomaterialet har 
interessen særligt været rettet mod at 
udlede noget om karakteren af elever-
nes selvpræsentation, læringsadfærd 
og kvaliteten i de sociale relationer 
i konkrete interaktioner. Det særlige 
fokus på især drengenes deltagelses-
mønstre er dels affødt af den empiriske 
interesse i netop at forstå de lavtpræ-
sterende drenges læringsadfærd set i 
lyset af kønnede sociale processer og 
dels affødt af afsættet i den anvendte 
begrebsmæssige fortolkningsramme, 
nemlig Connells kønssociologi. Fokus 
på drengene har dog den potentielle 
svaghed – ligesom Connells kønsso-
ciogi i øvrigt, der især beskriver køn-
nede sociale processer i drenge- og 
mandefællesskaber – at det kan tolkes 
som udtryk for en (utilsigtet) essen-
tialisering af kønnene. Desuden kan 
det særlige fokus på drengene betyde, 
at pigernes betydning for de kønnede 
sociale processer utilsigtet kan være 
underbelyst i analysen. I casestudiet 
er der søgt ‘kompenseret’ herfor ved, 
at pigerne indgår som centrale infor-
manter, når det gælder interviewdelen, 
ligesom de i øvrigt indgår som aktører 
i interaktionsanalysen.

Interviewdataene består af inter-
view med 19 elever (alle eleverne) og 
3 lærere i caseklassen, og de udgør et 
vigtigt supplerende bidrag til forstå-
elsen af, hvordan kønsidentiteter (og 
sociale relationer) forhandles. De giver 
således bl.a. adgang til væsentlige 
aspekter af de fortolkningsresurser, ele-
verne (og lærerne) trækker på i dette 
forhandlingsarbejde.

Det andet casestudie, der under-
søger i tre ottende klasser, er alene 
baseret på interviewdata. Der er 
gennemført 10-12 elevinterview og 
2-4 lærerinterview i hver klasse. Den 
tids- og resursemæssige rammesætning 
omkring gennemførelsen af dette ca-
sestudie har ikke gjort det muligt at 
bruge videodata.

Til brug i denne artikels analyser 
er der alene udvalgt centrale inter-
viewcitater. Af pladsmæssige årsager 
har det ikke været muligt at inddrage 
de mere omfattende videobaserede 
interaktionsanalyser. Der er som sagt 
udvalgt centrale citater fra både piger 
og drenge.

ETIK
Eleverne, der deltager i undersøgelsen, 
er sikret ekstern anonymitet (Brink-
man, 2013). Deres rigtige navne er 
ændret, og det vil ikke være muligt 
for udefrakommende at identificere 
enkeltelever. Når det gælder intern 
anonymitet, kan det ikke afvises, at 
eleverne selv og lærere i enkelte til-
fælde vil kunne identificere informan-
ter. Det vurderes dog, at resultaterne er 
fremstillet i en sådan form, at det ikke 
vil kunne skade disse elever. Lærerne, 
der deltager i undersøgelsen, er tilsva-
rende anonymiseret og formodes ikke 
at kunne identificeres af udefrakom-
mende.

ANALYSE AF CASE-MATERIALET
I det følgende skal der redegøres for 
nogle af fundene i caseanalyserne. 
Fundene diskuteres og sammenlignes 
med andre nyere fund fra forskning 
i maskulinitet og skolegang, primært 
angelsaksisk og nordisk forskning.

Den samlede analyse af de sociale 
processer i hovedcase-klassen viste, 
at konstruktionen af kønsidentiteter, 
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mening og sociale relationer synes at 
have en endog meget stor selvstændig 
betydning for læringsadfærd, men 
også for de sociale inklusions- og 
eksklusionsmønstre i klasserummet. 
De detaljerede interaktionsanalyser 
af samspillet mellem aktørerne i ho-
vedcasen afdækkede, hvordan iden-
titeter, mening og sociale relationer 
fortløbende forhandles lokalt gennem 
aktørernes selvpræsentation og face-
arbejde. Desuden har den vist, at den 
lokale konstruktion af identitet, me-
ning og sociale relationer i høj grad er 
indlejret i bestemte kønspraksisser og 
diskurser, der artikuleres på det sam-
fundsmæssige niveau.

Den nærmere undersøgelse at 
forskellige drengegruppers selvfrem-
stilling, maskulinitetsidentiteter og 
læringsadfærd har afspejlet, at der er 
forskellige måder at ‘gøre køn’ på, og 
at der til disse forskellige maskulini-
tetsidentiteter knytter sig forskellige 
opfattelser af og tilgange til skolens 
læringsdagsorden – hvilket har selv-
stændig betydning for drengenes læ-
ringsadfærd og præstationsmotiver. 
Drengenes forskellige maskulinitetsi-
dentiteter og måder at håndtere sko-
lens læringsdagsorden på er tydeligvis 
differentieret af deres forskellige so-
ciale og etniske baggrunde.

Analysen afspejlede forekomsten af 
en lokal kønsorden, hvor nogle måder 
at ‘gøre køn’ er mere socialt aner-

kendte end andre, og som resulterer i 
kønnede sociale inklusions- og eksklu-
sionsmønstre i klassen. Optegningen 
af den lokale kønsorden viste således 
både et eksternt og et internt hierarki 
(Connell et al., 2005); drengene domi-
nerer som gruppe over pigerne, og der 
eksisterer en tydelig social hierarkise-
ring blandt drengene.

Der tegner sig et billede af en køns-
orden, der i høj grad er forbundet med 
kropslige kompetencer og praksisser. De 
socialt dominerende i klasserummet er 
uden tvivl de drenge, der er karakteri-
seret ved at trække på en relativ stærk 
version af maskulinitet, hvor fysisk 
styrke, kropslige kompetencer, det at 
fylde meget i rummet og at bestemme 
og dominere er vigtigt. Deres dominans 
synes i høj grad at være baseret på 
fysisk dominerende adfærd. Som en af 
pigerne i klassen udtrykker det:

Jeg tænker, det er dem (drengene), der 
bestemmer mere over pigerne. Altså, 
det er nok dem, der har den største ret 
i forhold til os piger. Selv om de altid 
larmer …jeg tror, det er fordi, pigerne 
ikke vil gøre modstand. De gider ikke 
have problemer med, hvem der kan 
råbe højest. Det er dem, der er størst 
og stærkest ….det er irriterende, at de 
tror, de er meget mere, end de egentlig 
er. Drenge de … åhh … de kan råbe 
højt, og så stor og stærk og højere end 
os. Så føler man sig så lille (Ella).

At den lokale konstruktion af identitet, mening 
og sociale relationer i høj grad er indlejret i be-
stemte kønspraksisser og diskurser, der artikule-

res på det samfundsmæssige niveau
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Pigen hér oplever sig tydeligvis do-
mineret af drengenes fysiske adfærd, 
samtidig med hun udtrykker irritation 
over det og over manglende accept 
heraf. Det generelle billede er da også, 
at pigerne tager afstand fra de domi-
nerende drenge.

En af de dominerende drenge bekræf-
ter, at det er drengene, der bestemmer:

Ja, det er mest vores gruppe mod pi-
gerne, fordi vi vil, jeg ved ikke om man 
kan sige, vi vil gerne bestemme. Det 
er ikke sådan noget, vi tænker over 
(Isac).

I interviewsituationen ‘indrømmer’ 
drengen, at drengene gerne vil be-
stemme over pigerne, og udtrykker 
samtidig, at det i det daglige er noget, 
der foregår ureflekteret.

De socialt dominerende drenge har 
alle en arbejderklassebaggrund, hvor 
forældrene ikke har en videregående 
uddannelse. Maskulin identitet synes 
for disse drenge at være forbundet med 
skødesløs behandling af skolearbejdet, 
alternative dagsordener i læringssitua-
tioner og forskellig grad af oppositio-
nel læringsadfærd.

Analysen viser endvidere, at de 
socialt dominerende drenge har et so-
cialt fællesskab med en anden gruppe 
drenge, ‘de dygtige drenge’, som trækker 
på mindre fysisk og socialt domine-
rende udgaver af maskulinitet, og hvis 
maskulinitetsidentitet indebærer en på 
samme tid høj værdsættelse af krops-
lige kompetencer og høj prioritering af 
skolearbejdet. Disse drenge er således 
både kropsligt og fagligt dygtige. De 
har i øvrigt alle forældre med en stærk 
uddannelsesmæssig baggrund.

De to grupper af drenge ser ud til i 
et gensidigt ‘samarbejde’ at profitere 

af hinanden, og de er i fællesskab 
dagsordenssættende i klassens sociale 
fællesskaber, samtidig med at de ind-
byrdes fortløbende forhandler om, 
hvilke maskulinitetspraksisser der er 
gangbare i klassen.

Det betyder, at de som samlet 
gruppe udøver markant social domi-
nans over pigerne igennem kontrol af 
det fælles rum og dominerende adfærd 
især over for piger, der markerer sig:

Drengene står sammen om en person, 
og så kan de godt være uenig med en. 
Altså, jeg er ikke bange for, at det skal 
ske mod mig, fordi jeg ved jo godt, 
jeg skal sige fra, men man vil altid 
tænke over, kommer jeg nu til at være 
det næste offer. Ja, nu har vi lige fået 
smidt Liv væk (en pige, der har skiftet 
skole, red.) Så kan man godt tænke på, 
hvem vil de tage næste gang. Hvem 
begynder de at gøre det mod næste 
gang, hvem vil de kommentere på 
(Natasja).

Det betyder ligeledes, at drenge, der 
udøver andre versioner af maskulin 
identitet, i forskelligt omfang er socialt 
ekskluderede fra sociale aktiviteter, 
ligesom de har ringe indflydelse på 
situationsdefinitionen i sociale sam-
menhænge. De drenge, der i forskellig 
grad er socialt ekskluderede fra sociale 
aktiviteter, er kendetegnet af enten en 
tilbagetrukken ikke-kropsligt domine-
rende selvpræsentation, mangel på 
kropslige, sportslige kompetencer og 
‘piget’ adfærd eller af at ‘oversamar-
bejde’ med lærerne i det formelle læ-
ringsrum. Som en af de dominerende 
drenge siger om en af de marginalise-
rede drenge:

Han har ikke den samme humor som 
os, og så er han lærerens dengse. Han 
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gør altid det samme som lærerne og 
sådan noget … det går os på nerverne 
(Frederik).

I analyserne fra de øvrige case-klasser 
er der identificeret lignende køns-
ordener (Frederiksen, 2017). For en 
umiddelbar betragtning synes kon-
turerne af denne kønsorden og de 
læringsadfærdsmønstre, der knytter 
sig hertil, på en række punkter næsten 
at ligne de mønstre, som Connell til-
bage i 1987 tegnede af maskulinitet 
i sin klassiske maskulinitetsmodel. 
Således synes de dominerende drenges 
maskulinitetsidentitet langt hen ad 
vejen at matche Connels optegning af 
klassiske patriarkalske maskulinitetsi-
dealer som bl.a. fysisk styrke, trang til 
konkurrence og dominans (herunder 
dominans af kvinder), idealer om at 
være beslutningstager, have autoritet, 
være kompetent, succesfuld, autonom, 
have kontrol over sine følelser, søge 
anerkendelse fra andre gennem risiko-
betonet adfærd, stolthed m.v. (Connell, 
1987).

I forlængelse heraf kunne man fri-
stes til at betegne ‘de dygtige’ drenge 
som den medvirkende maskulinitet i 
Connells maskulinitetsmodel. Selv om 
disse drenge trækker på en betydelig 
mindre stærk version af maskulin 
identitet, profiterer de socialt af de-
res samarbejde med de dominerende 
drenge, og de medvirker til at fast-
holde drengenes sociale dominans 
over pigerne – og over drenge, som 
udøver en væsentlig anden maskulin 
selvpræsentation.

De dominerende drenges selvpræ-
sentation synes også på en række 
punkter umiddelbart at matche de 
træk, som Frosh et al. (2002) i deres 
undersøgelse i londonske skoler fandt 
karakteriserede populær maskulinitet. 

Disse undersøgelser viste, at populær 
maskulinitet indebar – ud over en 
generel opretholdelse af en forskel fra 
piger – en selvpræsentation karakteri-
seret ved hårdhed, sportslig overlegen-
hed, selvsikkerhed, at være den bedste, 
at dominere og kontrollere og ikke 
mindst en læringsadfærd, der var ka-
rakteriseret af skødesløs behandling af 
skolearbejdet, oppositionel læringsad-
færd og udfordring af voksenautoritet i 
klasserummet.

Den detaljerede undersøgelse af 
interaktionsmønstrene i hovedcase-
klassen viste dog, at de dominerende 
drenges selvpræsentation ved nærmere 
eftersyn på en række punkter adskiller 
sig fra det mønster, Frosh et al. fandt i 
deres undersøgelser. Den vigtigste for-
skel vedrører det forhold, at mens disse 
i deres undersøgelser tolker drengenes 
selvpræsentation og især den opposi-
tionelle læringsadfærd som udtryk for 
en kollektiv anti-skole-kultur, der skulle 
afspejle arbejderklassedrenges gene-
relle afstandstagen til skolens mid-
delklasseorienterede læringsdagsorden, 
er der ikke noget, der tyder på, at der 
skulle eksistere en sådan kollektiv anti-
skolekultur i hovedcase-klassen. Dette 
synes heller ikke at være tilfældet i de 
øvrige case-klasser. I det omfang, der 
er tale om direkte oppositionel lærings-
adfærd i lærerstyrede sammenhænge, 
synes det i højere grad at hænge sam-
men med kvaliteten af relationen til 
den enkelte lærer. Læringsopposition 
kommer således tydeligst til udtryk 
hos lærere, som udøver ufleksibel klas-
seledelse, og som af drengene opleves 
som ‘uretfærdige’. Overå (2013) fandt 
lignende mønstre i sin undersøgelse i 
norske skoleklasser.
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KOMPENSERENDE 
LÆRINGSADFÆRD?
Når det gælder den skødesløse behand-
ling af skolearbejdet og den ‘opposi-
tionelle’ læringsadfærd, er der fund i 
analysen, som indikerer, at den – ud 
over at tjene til at opretholde en ma-
skulin selvpræsentation – også i nogle 
tilfælde kan have den funktion at 
dække over manglende faglige kom-
petencer. Som en af de dominerende 
drenge siger: “Nogle gange er det sådan, 
der orker jeg det ikke (det faglige, red.). 
Fx de dage, hvor vi skal have engelsk 
(Mathias)”. Eleven fortæller selv, at 
han er meget dårlig til engelsk. Og en 
af pigerne fortæller videre om ham: 
“Han laver aldrig sine ting, gider ikke no-
get, er træt, har hovedpine og …Enten er 
han på og er supersmar, eller træt og ‘ej, 
jeg gider ikke ret meget’” (Emilie).

Citaterne kan vidne om, at eleven 
oplever skolearbejdet som vanskeligt 
og som en belastning. Betragtet fra 
den vinkel kan man diskutere, om den 
oppositionelle læringsadfærd således 
mere har en kompensatorisk funktion 
end er udtryk for en generel antiskole-
holdning? Allerede Gilbert et al. 
(1999), Frosh et al. (2002) og Phoenix 
(2004) pegede på, at oppositionel læ-
ringsadfærd (hos arbejderklassedrenge) 
kunne have en kompensatorisk funk-
tion, ligesom nordiske undersøgelser 
også har fundet, at konflikt med 
skolen for arbejderklassedrenge kan 
handle om at sløre lav skolepræstation 
(Lyng, 2008; Overå, 2013).

I tråd hermed viser undersøgelsen 
af forskellige initiativer rettet mod de 
underpræsterende drenge da også, at 
de initiativer, der synes at have størst 
potentiale til at bryde mønstre med 
negativ læringsadfærd, er initiativer, 
der involverer faglig støtte. Det synes 

imidlertid at være afgørende, at den 
faglige støtte er individuelt tilpasset og 
ikke koblet til undervisningsstrukturer, 
der af eleverne opfattes som stigmati-
serende, som fx holddeling.

Det synes tillige at være afgørende, 
at den faglige støtte er kombineret 
med pædagogiske kvaliteter som re-
spekt, anerkendelse og involvering og 
i det hele taget er baseret på en forstå-
else hos lærerne for dynamikkerne i de 
uformelle elevfællesskaber (Frederik-
sen, 2017).

DISKUSSION OG 
PERSPEKTIVERING
Når de nordiske arbejderklassedrenge 
ikke synes at udtrykke en stærk anti-
skole-holdning eller antipræstations-
holdning, som det kom til udtryk hos 
arbejderklassedrenge i de angelsak-
siske undersøgelser, forekommer det 
rimeligt at koble dette til arbejdsmar-
kedsstrukturer, hvor udviklingen i 
retning af øgede kompetencekrav kan 
have medført en øget instrumentel 
holdning til skolen end tidligere hos 
arbejderklassedrenge og deres foræl-
dre. Udviklingen kan tolkes således, at 
den samfundsmæssige udvikling mod 
øgede kompetencekrav har rokket ved 
traditionelt anerkendte maskulinitetsi-
dealer i den vestlige verden.

Økonomisk og karrieremæssig suc-
ces er i stigende grad blevet vigtige 
kulturelle succeskriterier i samfundet, 
og at kunne leve op hertil er en del af 
et kulturelt anerkendt maskulinitet-
sideal i den vestlige kultur. Samtidig 
hermed er kropslige kompetencer dog 
stadig, især i den vestlige verden, en 
vigtig kulturel indikator på hegemo-
nisk maskulinitet.

Man kan antage, at drengene som 
fagligt svagt præsterende er under pres 
i forhold til præstations- og karriereo-
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rienterede maskulinitetsidealer. Som 
kompensation herfor kan en stærk 
kropslig selvpræsentation blive den 
alternative indgang til at oppebære en 
stærk social position.

Andre undersøgelser har vist, at for 
unge arbejderklassedrenge og-mænd, 
der har svært ved at leve op til hege-
moniske maskulinitetsidealer, bliver 
kroppen det kompensatoriske svar og 
vejen til at fastholde social status og 
magtprivilegier (Whitson, 1990; Ca-
naan, 1991; Majors, 1990).

Et af de største problemer eller 
spændinger, der synes at være forbun-
det med drengenes maskuline selv-
præsentation, handler da også netop 
om, at den ser ud til at kunne skabe 
en skæv social struktur og kønsorden, 
hvor piger er nederst i hierarkiet, og 
hvor drenge med en ‘svag’ fysisk selv-
præsentation eller mangel på fysiske 
kompetencer bliver marginaliseret. Et 
andet ikke uvæsentligt problem eller 
spænding handler om de dominerende 
drenges egen læringsadfærd, hvor den 
stærke maskuline selvpræsentation 
altså langt hen ad vejen resulterer i 
læringshæmmende adfærd i form af 
skødesløs behandling af skolearbejdet, 
alternative læringsdagsordener og 
forskellig grad af oppositionel lærings-
adfærd. Uanset at de er i stand til at 
opretholde en socialt dominerende 
position i elevhierarkiet, kan deres 
nedprioritering af skolen og dårlige 
faglige præstationer – og dermed deres 
placering nederst i det skolefaglige hie-
rarki – have alvorlige konsekvenser for 
deres muligheder videre i uddannelses-
systemet.

Selv om drengene eventuelt selv 
på et tidspunkt måtte ønske at få en 
ungdomsuddannelse og videre ud-
dannelse, kan deres lave faglige præ-
stationsniveau spænde ben for dem i 

et uddannelsessystem, der i stigende 
grad stiller krav. Og på samme måde 
som de af mange lærere vurderes som 
vanskelige at undervise, risikerer de at 
blive genstand for mangeltænkning 
og helt konkret at blive vurderet som 
ikke-uddannelsesparate i den vigtige 
overgang fra folkeskolen til ungdoms-
uddannelse. 
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Hvad vil du være?” og 
“Hvad skal du bagefter?”, 
lyder to almindelige spørgs-

mål til unge mennesker. Spørgsmålene 
udtrykker ikke alene en nysgerrig del-
tagelse i de unges liv, men også et 
samfundssyn på ungdom som en tid, 
hvor nuet ikke synes at tælle ligeså 
meget, som at man er på vej videre i 
noget eller med noget. Transition. Ud-
dannelse.

Det første spørgsmål indeholder dog 
et ord, som er værd at bemærke, nem-
lig være. Set fra ungeperspektiver er de 
nemlig ikke kun på vej videre. De er 
også her og nu insisterende på at være 
værende. Netop forholdet mellem at 
være og at blive til noget kan udfordre 

trivslen og producere forskellige for-
mer for sårbarheder blandt unge. Ikke 
mindst når krav og forventninger til, 
hvad der skal præsteres øges. Det selv-
præsterende synes i disse år at være i 
fokus, og det kan skærme for, hvordan 
der i krav om mestringer ikke kun re-
produceres ulighed, men også skabes 
nye former for mistrivsel. Vi ser en stig-
ning i mentale lidelser hos unge under 
uddannelse, der oplever ikke at kunne 
leve op til egne krav om præstation og 
trivsel i ungdomslivet (Sundhedsstyrel-
sen 2017). Sådanne former for mistriv-
sel rammer alle unge – men måske især 
unge fra miljøer med høj uddannelses-
kapital, dvs. unge der tilsyneladende 
har historiske muligheder for at klare 

Jens Christian Nielsen og Helle Rabøl Hansen

“HVAD VIL DU VÆRE?” 
SKOLENARRATIVERS 
BETYDNING FOR 
TRANSITION
Uddannelse er blevet en stadig vigtigere social markør for, hvordan ungdomslivet og tilvæ-

relsen former sig. Er man ung kræves der plan for det næste skridt. Et skridt der uvilkårligt 

er forbundet med uddannelse og uddannelsesvalg. Unge forventes at være i og/eller på vej 

videre i uddannelse, så de formår at kvalificere sig til fremtidig beskæftigelse. Forventninger 

der understøttes af institutionelle praksisser og politikker, og særligt i relation til den uddan-

nelsesvejledning unge modtager. Det udtrykker overgang som et valg, og samtidigt gøres 

dette valg til noget, unge ikke kan undslå sig og skal gøre sig parate til. Det har effekter på de 

unge, der ikke kan leve op til normer om at være i gang og i udvikling. Har man ikke som ung 

en legitim fremtidsvej i andres og egne øjne, så påvirker det også negativt synet på, hvordan 

man håndterer tilværelsen som ung her-og-nu. I artiklen undersøges det på baggrund af 

ungdoms- og transitionsforskning, hvordan betingelser for unges deltagelse i skole og ud-

dannelse påvirker balancer i ungdomslivet mellem at være og være i vækst, og medvirker til 

at producere og reproducere social udsathed blandt unge.
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sig godt set fra et samfundsperspektiv, 
men alligevel knækker i presset og får 
svært ved at kunne være i og gennem-
føre deres skole- og uddannelsesforløb. 
Vi ser også unge, der er blevet eksklude-
ret fagligt og socialt i grundskolen, og 
som følge heraf har negative skolenar-
rativer med sig i bagagen, der udfor-
drer deres tillid til uddannelsessystemet 
og deres tro på dem selv. Forhold der 
kan ramme alle unge, men som dog 
ser ud til at have større konsekvenser 
for unge med lav uddannelseskapital. 
Blandt disse unge finder vi en tendens 
til, at de ser sig 
selv som den 
primære årsag 
til deres mistriv-
sel. Sådanne 
former for lidel-
ser producerer 
skoleulyst, og 
ulysten kan 
rette sig mod 
forskellige præ-
stationsforhold 
i skolen. Der 
snubles i at skulle præstere socialt eller 
fagligt eller begge dele.

Uddannelse er således en stadigt 
vigtigere social markør for, hvordan 
ungdomslivet og tilværelsen aktuelt 
og senere hen kommer til at forme sig 
(Furlong & Cartmel 2007, Shildrick 
m.fl. 2012). Det gør det risikabelt for 
alle unges væren og tilblivelse, hvis 
de mistrives på måder, hvor de må 
afbryde skolegang og uddannelse. Ne-
gative skolenarrativer ser ud til at for-
stærke sociale forskelle på ungdomsliv 
på både kort og lang sigt. Imidlertid 
er der stadig forskel på de muligheds-
betingelser, unge fra forskellige sociale 
baggrunde har. Unge med gode øko-
nomiske, sociale og kulturelle ressour-
cer med støtte fra deres forældre har 

mulighed for at udskyde deres tran-
sition til voksenlivet og tage en lang-
sommere vej, fx via efterskole- og høj-
skoleophold, frivilligt arbejde og rejser. 
Unge uden disse ekstra ressourcer må 
ofte gennemgå transition til voksenli-
vet tidligere og hurtigere. De unge, der 
kommer fra familier uden tradition for 
uddannelse, har derudover også større 
risiko for ikke at klare sig i uddan-
nelsessystemet og på arbejdsmarkedet 
sammenlignet med dem, der kommer 
fra familier med stærke uddannelses-
traditioner (Benjaminsen 2006, Thom-

sen 2014). I et 
transitionsper-
spektiv risikerer 
unge som uanset 
årsager ikke er i 
stand til at klare 
en overgang, 
som fx at blive 
erklæret uddan-
nelsesparate, at 
blive fanget i 
en gråzone mel-
lem ungdom og 

voksendom, hvor de hverken tilkendes 
værdi som unge eller som voksne (Bu-
nar & Trondman 2001).

 I denne artikel skal vi møde 
to unge, Ann og Kris, fra netop denne 
gråzone, som man i et kommunalt be-
skæftigelsesprojekt forsøger at skubbe 
tilbage på transitionssporet. I artiklen 
vil vi på baggrund af en tværgående 
diskussion af ungdoms- og transiti-
onsforskning og med nedslag i vores 
empiri af sårbare unge på kanten af 
uddannelsessystemet afsøge, hvordan 
krav til og betingelser for unges delta-
gelse i skole og uddannelse medvirker 
til at producere og reproducere sociale 
forskelle og eksklusioner, men også får 
fremtidsudfordringer der medvirker til 
at skabe mistrivsel i nutid.

 Netop forholdet 
mellem at være og 
at blive til noget kan 

udfordre trivslen og produ-
cere forskellige former for 
sårbarheder blandt unge
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PARAT TIL UDDANNELSE – 
ET INDIVIDUALISERET OG 
INSTITUTIONALISERET 
TRANSITIONSREGIME
Transition betyder overgange, men 
hvordan disse overgange tænkes af 
forskellige institutionelle aktører, og 
hvad der er deres mål, har stor be-
tydning for de uddannelsespolitiske 
tiltag, der retter sig mod unge. Sam-
fundsmæssigt set relaterer transition 
sig særligt til, hvordan samfundet mest 
effektivt kan få unge til at gennemføre 
relevante uddannelser, som kvalifice-
rer dem til at indtræde på arbejdsmar-
kedet (Wyn & Dwyer 2000, Woodman 
& Wyn 2015).

Flere uddannelsesforskere, peger på, 
at der eksisterer såkaldte transitions-
regimer (du Bois-Reymond & Stauber 
2005, Walther 2006). Begrebet henvi-
ser til, at reguleringen af unges livs-
veje, hvor ikke mindst de uddannel-
sesmæssige veje er centrale, ikke kun 
virker gennem deres strukturer, men 
også via de kulturelle værdier og for-
tolkninger, som reguleringer konstant 
producerer og reproducerer. Fx gælder 
dette i det danske uddannelsessystem 
for de forventninger, der er til unge om 
at gå i gang med en ungdomsuddan-
nelse umiddelbart efter endt grund-
skole. Forventningerne understøttes af 
institutionelle praksisser og politikker, 
særligt i relation til den uddannelses-
vejledning unge modtager. Det udtryk-
ker overgang som et valg, og samtidigt 
gøres dette valg til noget, unge ikke 
kan undslå sig og skal gøre sig parate 
til (Illeris m.fl. 2009). Begrebet om re-
gimer implicerer en række praksisser 
og diskurser, der er med til at forme 
unges erfaringer og mening med de-
res transitionsprocesser. Det sker bl.a. 
gennem den status, som bestemte 
institutionelle overgange tillægges af 

både voksne og unge selv, fx den posi-
tive valorisering af at gennemføre en 
ungdomsuddannelse og måske særligt 
at få en studenterhue med rødt bånd. 
Dobbeltheden kan tydeligt spores i den 
måde, unge forventes og selv forventer 
at foretage uddannelsesvalg på (Gryt-
nes 2011, Pless 2013). De unge skal 
kunne manøvrere i et spændingsfelt, 
hvor der både blandt politikere, insti-
tutionelle aktører og unge selv udtryk-
kes eksplicitte forestillinger om, hvad 
der er normale overgange, og hvad 
der er problematiske overgange. Fx 
har alle 15-17-årige danske unge siden 
2011 skullet have en uddannelsesplan, 
der skal indeholde deres overvejelser, 
valg og mål for fremtiden. Uddan-
nelsesplanen skal bidrage til, at unge 
sætter sig realistiske mål, og at der er 
sammenhæng og retning i deres ud-
dannelsesaktiviteter efter 9. klasse. 
Samtidig skal det fremgå af planen, 
hvordan den unge indtil sit 18. år op-
fylder pligten til at være i gang med 
uddannelsesaktivitet eller beskæfti-
gelse. Uddannelsesplanen udtrykker, at 
den institutionelle forvaltning udvides 
til også at gælde unges individuelle 
biografiske konstruktioner.

Der er imidlertid signifikant forskel 
på de politiske målsætninger og unges 
veje i uddannelsessystemet. Helms 
Jørgensen (2009) har påpeget, at den 
måde, som unge i både institutionelle 
og forskningsmæssige sammenhænge 
beskrives som aktører, navigatører og 
rejsende, risikerer at overbetone de 
unges valgmuligheder og aktørskab og 
nedtone strukturelle og reproduktive 
forhold, der stadig spiller en afgørende 
betydning for unges forandrede tran-
sitioner. Alligevel medgår han, at den 
sociale strukturering i mindre grad 
virker gennem uddannelsessystemets 
direkte kategorisering og sortering af 
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unge, og i højere grad i kraft af unges 
individuelle valg og deres håndtering 
af systemernes tilbud og forventninger.

Unge har tilsyneladende fået større 
mulighed for selv at vælge fremtid via 
forskellige uddannelsesmuligheder, 
men de kan ikke undslå sig at skulle 
vælge uddannelse og indgå i sam-
fundsmæssige institutioner, der stiller 
krav til dem om aktivt at kunne selv-
forvalte deres liv på legitim vis (Illeris 
m.fl. 2009). En vigtig pointe er, at det 
potentielt øger polariseringen mel-
lem unge, der både fremtræder som 
værende i stand til at håndtere valg- 
og individualiseringsprocesser, og de 
unge, der ikke ser ud til at kunne det, 
og som derved risikerer yderligere mar-
ginalisering. Transitionsregimer har 
dermed også effekter på de unge, der 
ikke kan leve op til normer om at være 
i gang og i udvikling. Det rammer 
unge, som har problemer i ungdomsli-
vet ekstra hårdt, da de oplever at være 
ansvarlige for deres egen mistrivsel 
(Sørensen & Nielsen 2014). Har man 
ikke som ung en legitim fremtidsvej i 
andres og egne øjne eller endnu værre 
ingen vej, så påvirker det også synet 
på, hvordan man håndterer tilværel-
sen som ung her-og-nu og er i den 
rette tilblivelse.

PARAT TIL TABERPO-
SITIONERINGER?

Jeg var ved at gå helt i opløsning af at 
være på UP (kommunalt beskæftigel-
sesprojekt, red.). Prøv at gå derover. 
Man kan tydeligt se, hvem der går på 
UP-etagen, og hvem der går på de rig-
tige uddannelser.

Ordene er sagt af 20-årige Ann, der er 
pligttilmeldt den lokale ordning: Ud-
dannelsesparat (UP), der fysisk er place-

ret på en erhvervsskole med erhvervs-
uddannelser og erhvervsgymnasium. 
UP opsamler kommunens ‘restgruppe’ 
af unge, der er arbejdsløse eller røget 
ud af et uddannelsesforløb. UP tilby-
der forskellige værkstedshold, der fx 
beskæftiger sig med IT, mekanik, mad-
lavning osv.

I forbindelse med et evalueringspro-
jekt om sårbare unge i en mellemstor 
dansk kommune har vi interviewet 
en række elever fra UP omkring deres 
opvækst- og skoleerfaringer, hvordan 
de oplever deres nuværende situation, 
herunder det at være del af UP, samt 
hvordan de mere generelt ser på deres 
liv og fremtidsmuligheder. Vi har des-
uden deltaget i et møde med undervi-
sere, hvor vi fik mulighed for at spørge 
dem om de problemstillinger, der blev 
talt frem af de unge.

De unge på UP har det til fælles, at 
de er kategoriserede som ikke-parate 
til uddannelse og dermed som unge, 
der er nederst i uddannelseshierarkiet, 
fordi de ikke lever op til den lineære 
uddannelsesforståelse om at være på 
vej, men er fanget i en institutionel 
struktur, hvor de, fx for at blive erklæ-
ret parate gennem længere tid, skal 
udvise et stabilt fremmøde. Ideen med 
UP er, at deltagerne skal gøres parate 
til at komme videre. “Der trænes i at 
gå i skole”, fortæller en underviser os. 
Den parathed, der tales frem på UP, 
opleves dog af unge deltagere som 
andethed i forhold til de unge, der er 
på såkaldte “rigtige uddannelser” på 
erhvervsskolen. Ann positioneres såle-
des som ikke parat i et tilbud, der skal 
gøre hende parat. Den dobbelthed ser 
ud til at indeholde en modsætning, 
der uintenderet indgår i en social iden-
titetsdannelse som mindre værd end 
andre unge.

Af samtalerne med de unge delta-
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gere fremgår det, at det til tider kræver 
enorme anstrengelser at skulle møde 
frem til en dag, der opleves menings-
løs og demotiverende. Det er et gen-
nemgående fund fra vores interview 
med unge på UP, at de har et meget 
negativt syn på dette parathedsop-
hold. Fx fortæller 20-årige Ida: “Det er 
et helvedes sted at være. Ingen kan lide 
at være der. Man laver ikke noget rigtigt. 
Jeg kommer kun af en eneste årsag. Fordi 
jeg SKAL”. I de unges fortællinger fore-
kommer det, at UP demotiverer, indi-
vidualiserer og skaber modløshed. En 
underviser forklarer os, at det på sin 
vis er meningen: “Jamen, de skal ikke 
kunne lide at være her, så de motiveres 
til at komme i gang med noget et andet 
sted”. Demotivationen synes dermed at 
være en form for didaktisk mål.

Spørgsmålet er imidlertid, hvor-
dan det virker over for en gruppe af 
unge, der også har det til fælles, at de 
har sårbarhed inde på livet, og de af 
forskellige årsager har svært ved at 
klare de krav, der stilles til at kunne 
deltage og gennemføre skolegang. 
Det går fx igen på tværs af de unges 
skolenarrativer, at næsten alle unge, 
vi møder, uden undtagelse har haft 
(eller har) sociale eller faglige proble-
mer i skolen eller begge dele. Mange 
fortæller, at de har været ensomme 
i skolen, mobbet, socialt isoleret el-
ler fagligt ekskluderet på grund af 
indlæringsvanskeligheder. Der er så-
ledes en ikke uvæsentlig skolefaktor 
tilstede i de unges sårbare tilblivelser. 
En faktor, der både ser ud til at have 
en afgørende betydning for deres (de)
motivation over for skolegang og ud-
dannelse samt for den sårbarhed, de 
er bærere af. I en mere forenklet for-
ståelse af betegnelsen sårbare unge vil 
det kunne forventes, at deltagerne på 
UP primært kommer fra hjem, som er 

præget af socioøkonomisk udfordrede 
baggrunde og/eller skæve begyndelser 
på livet i misbrugsfamilier og/eller i 
hjem med begrænsede forældreevner. 
Det gælder for nogle af de unge på UP, 
men langt fra alle deltagere. Mange 
kommer fra hjem, hvor forældrene har 
faglærte og/eller mellemlange uddan-
nelser. Der er således en variation i, 
hvem de ikke-uddannelsesparate unge 
er, og hvordan deres baggrunde og 
sårbarheder er sammenvævede. Men 
der er også stærke fællestræk i såvel 
deres erfaringer som oplevelser med at 
blive positioneret som unge, der ikke 
lever op til transitionsregimernes krav 
om at være i tilblivelse. Ann og Kris er 
de to unge, hvis historier vi har båret 
ind i denne artikel. De har hver deres 
helt egen historie, men samtidigt er 
deres historier ikke unikke for de unge, 
vi har mødt. Andre unge kunne også 
havde fortalt varianter af samme for-
mer for historier.

ANN
Ann er som case et eksempel på, at 
den sociale baggrund spiller ind på 
unges livsbetingelser og muligheder, 
men at det ofte er en lang række mere 
sammensatte forhold, der medvirker 
til den unges sårbarhed og vanske-
ligheder med at klare uddannelse og 
ungdomsliv. Ann bor hjemme hos 
sine forældre. Begge har erhvervsud-
dannelser, men har også i perioder af 
hendes opvækst været arbejdsløse og 
ramt af sygdomme. Hun har mange 
konflikter med sin mor, men har ikke 
råd til at flytte. Ann oplever, at hun 
har haft en svær barndom med mange 
problemer. Det gælder både i hjem-
met og skolen. Særligt peger hun på 
betydningen af en folkeskoletid, hvor 
hun ikke trivedes og oplevede at blive 
mobbet og holdt udenfor. Det meste 
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af 8. klasse kom hun slet ikke i skole. 
Hun afsluttede grundskolen på en spe-
cialskole, hvor hun til gengæld havde 
det godt, og det gav hende mere mod 
på fremtidsdrømmen om at blive kok. 
Efter grundskoletiden begynder Ann 
på en erhvervsuddannelse inden for 
hotel- og restaurationsområdet. Hun 
får taget de første eksamener, men kan 
ikke finde en læreplads og må afbryde 
studiet. Ann oplever at være tvunget 
til at gå på UP for at kunne modtage 
sin uddannelseshjælp, selvom hun 
hellere ville have mulighed for et 
uddannelsesforløb, hvor hun kunne 
færdiggøre eller bruge det, hun har 
lært på restaurations- og hotelskolen. 
Ann skal være på UP 25 timer om 
ugen, og hun synes, det slider hårdt på 
hendes selvværd og gør hende modløs 
og demotiveret. Hun oplever også, at 
der er en udbredt mistroiskhed over-
for hende, hvis hun ikke er i skole på 
grund af sygdom.

Anne oplever ikke, at hun får den 
støtte, hun har behov for. “Jeg træn-
ger til at nogen tror på mig”, forklarer 
hun. Hun oplever at miste troen på 
selv at kunne forandre sin situation. 
Når Anns ord om den gode tid på 
specialskolen iagttages nøjere, er det 
interessant at bemærke, at positiv 
trivsel på specialskolen etablerede sig 
som optimistisk tro på fremtiden. Det 
viser, at positiv trivsel i det værende 
nu og her kan informere muligheder 
for at tro på det kommende. Hvorimod 
meningsløsheden sætter sig som pes-
simisme på UP, der gør det svært for 
hende at se en positiv fremtid, selvom 
hun faktisk havde motivation for kok-
keuddannelsen.

KRIS
En anden ung er Kris. Han er 22 år 
og bor alene. Hans far er faglært, og 

hans mor har en mellemlang uddan-
nelse. Forældrene blev skilt, da han gik 
i 2. klasse. Kris har et godt forhold til 
begge sine forældre og ser dem jævn-
ligt. Kris har også venner, han karak-
teriserer som nære og gode. Kris har 
haft en vanskelig skolegang med store 
faglige udfordringer med matematik, 
og alt hvad der handler om tal, men 
det er aldrig noget, han er blevet testet 
for. Han havde det derfor svært fagligt 
i timerne, mens han socialt var vel-
lidt i klassen. I skolen blev han af læ-
rerne anset som en ballademager, da 
han sammen med nogle af de andre 
drenge i klassen saboterede undervis-
ningen. I dag er han meget selvkritisk 
heroverfor. Han oplever, at han fx selv 
burde have taget ansvar for at få gjort 
noget ved sine faglige problemer al-
lerede i skoletiden fremfor at vise mod-
stand mod skolen. I 9. klasse begynder 
Kris på en efterskole, men oplever ikke 
at fungere socialt. Da han afbryder ef-
terskolen, udvikler han en depression, 
og det skaber usikkerhed på, hvad der 
skal ske i forhold til videre skolegang. 
Kris begynder efter noget tid på en ny 
skole i en specialklasse for at færdig-
gøre sin 9. klasse, men stopper efter 
kort tid. Efterfølgende har han bl.a. 
været startet på en produktionsskole 
og på hf-enkeltfag, men har ikke kun-
net gennemføre uddannelsesforløbene. 
Kris går nu på UP, men har svært ved 
at finde lyst til at være der. Han mang-
ler planer for og ideer til, hvad han 
skal fremadrettet. Tvivl om hvad han 
skal i relation til uddannelse, og hvad 
han skal fremover, fylder i det hele 
taget meget for Kris, og det skaber fru-
stration, at han ikke kan finde motiva-
tion for noget, han gerne selv vil. Kris 
kommer med, hvad der kan karakte-
riseres som en middelklassebaggrund, 
men hvad der er interessant er, at han 
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i skolen som følge af faglige problemer 
og negative skoleerfaringer udviser 
skolemodstand og læses og selv ser sig 
som en ballademager, hvad der kultu-
relt konnoterer lav socialklasse.

FRA KOLLEKTIV LÆREPROCES 
TIL INDIVIDUEL LÆRESTREG
Det er svært at forstå, at der på et 
tilbud som UP ikke er en interesse for 
at forstå forbindelser mellem sårbare 
unges sociale opvækstbetingelser, de-
res skoleerfaringer og de udfordringer, 
de oplever med at kunne indfri krav 
om at være parate til uddannelse. De 
mange ligheder i de sårbare unges 
skoleerfaringer kunne potentielt kalde 
på kollektive læreprocesser frem for 
primært at blive forstået som indivi-
duelle problematikker hos de unge, 
hvilket forstærker deres skyldfølelser. 
Det ser vi, fx når Kris forstår sin skole-
modstand som en forkert reaktion, der 
mere eller mindre gør det selvforskyldt, 
at han ikke har fået de nødvendige 
kvalifikationer, der kan bringe ham 
videre i livet.

Der forekommer ikke at være basis 
for samme modstand mod skolekultur 
som i Willis’ klassiske etnografiske 
studie Learning to Labour (1977). I stu-
diet følges unge mænd, the lads, i en 
arbejderbydel i England i den sidste 
tid i grundskolen og i overgangen 
til ufaglært industriarbejde. De unge 
mænd har udtalt modstand mod den 
skolekultur, de indgår i. Imidlertid tol-
ker Willis ikke denne modstand som 
udtryk for, at de unge er ‘balladema-
gere’ med individuelle problemer eller 
som værende relateret til kulturel fat-
tigdom, men som led i deres forbere-
delse til at indtræde i arbejdslivet som 
ufaglærte arbejdere. De unge mænd 
har tidligt lært, at arbejde er noget, 
der gøres med hænderne, og de forstår, 

at de praktiske kvalifikationer, de vil 
komme til at skulle bruge i deres ar-
bejdsliv, ikke værdsættes i skolen. Her 
tæller alene akademiske evner. Willis 
identificerer, at de unge mænd udfører 
et symbolsk arbejde i den subkultur, de 
tilhører, og som bidrager til at styrke 
gruppens sammenhold og giver dem 
oplevelse af at skabe deres eget liv. 
Willis fremhæver de unges aktørskab, 
men viser også, at det delvis bygger 
på sexisme og racisme. De unges sym-
bolske arbejde gør det imidlertid også 
usandsynligt, at de vil kunne bevæge 
sig væk fra subkulturen. Den kulturelle 
bagage, som skabes og forankres gen-
nem det symbolske arbejde, bliver der-
for på samme tid både en ressource og 
en begrænsning. En vigtig pointe er, at 
den status og det aktørskab, de unge 
mænd herved opnår ungdomskultu-
relt, samtidig bidrager til, at de får en 
underordnet samfundsposition.

Studiet tillægges stadig stor betyd-
ning og har været en vigtig inspirati-
onskilde til forskellige nordiske skole-
studier blandt etniske minoritetsunge. 
Et af disse er Gilliams studie (2009) af 
identitet, ballade og maskuline fæl-
lesskaber blandt etniske minoritets-
drenge. Gilliam viser, at etniske mino-
ritetsdrenge ofte havner i en position 
som skolens ballademagere, er relate-
ret til deres oplevelser med at blive po-
sitioneret som dumme elever, der taler 
dårligt dansk. De søger derfor status 
i en fælles ballademageridentitet, der 
konstrueres omkring en modsætning 
til dansk identitet og i opposition til 
skolens logikker. Parallelt til de unge 
mænd hos Willis, oplever minoritets-
drengene selv, at de befinder sig øverst 
i et socialt hierarki blandt skolens ele-
ver. Ved at påtage sig en ballademage-
ridentitet bliver det at fremstå masku-
lint det mest betydningsfulde for dem, 
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og i samme proces lægger de afstand 
til værdien af skolemæssig kunnen. 
Imidlertid er det en status, de unge 
har svært ved at omsætte til samfunds-
mæssig anerkendelse og status uden 
for skolen. Samme type analyse finder 
vi hos Sernhede (2002) og Lalander 
(2009), der har undersøgt forskellige 
grupper mandlige svenske minoritets-
unges skole- og opvæksterfaringer i 
marginaliserede boligområder. Begge 
viser, at grupper af unge mænd med 
minoritetsbaggrund yder modstand 
fra deres underordnede positioner i et 
ønske om anerkendelse. Hos Lalander 
(2009) skaber de en anti-skolekultur, 
hvor de udvikler et hemmeligt sprog-
ligt kodesystem, som lærerne ikke 
forstår, og de gør det nærmest hæder-
værdigt at blive smidt ud af timerne. I 
stedet bliver gaden og kriminalitet en 
alternativ arena, hvor de unge mænd 
kan vinde respekt. En kobling mellem  
subkulturelle modstandsformer og 
bandeorganiseringer der genfindes 
i et aktuelt studie af danske bande-
medlemmers skolenarrativer (Hansen 
2018).

Sernhede peger også i sine studier 
på, at der blandt etniske minoritets-
unge eksisterer masser af modstand 
både i og udenfor skolen (Sernhede 
2002, 2011). Alligevel anser han det 
ikke som en modkultur, der kan sam-
menlignes med den Willis undersøgte, 
hvor de unge kunne trække på en 
kollektiv identitet forbundet med helte-
dyrkelsen af det maskuline arbejdsliv. 
Arbejdsmarkedet er forandret for ufag-
lærte, og den nutidige sociale lagde-
ling har forvandlet bymiljøet. I dag er 
det hovedsageligt folk fra segregerede 
og stigmatiserede kvarterer, der udfører 
det arbejde middelklassen ikke ønsker 
at gøre, fx servicejobs i aftenåbne piz-
zeriaer, opvask og rengøring i restau-

rationsbranchen. Arbejde der ikke er 
kendetegnet ved den kollektive ånd og 
fagforeninger, der dannede et historisk 
baggrundstæppe for den modstands-
kultur, de unge mænd hos Willis var 
eksponenter for (Sernhede 2011). Bott-
rel og Armstrong (2007) har i en gen-
nemgang af forandringer i marginali-
serede unges transition en tilsvarende 
pointe. De påpeger, at modstandsfor-
merne i dag er mere individualiserede 
og i højere grad synes at udspringe af 
magtesløshed og følelser af at være ud-
grænset og anderledes.

Vender vi tilbage til Ann og Kris gi-
ver de også sig selv skylden for mang-
lende transitionssucces. Dette er fx til-
fældet, når Kris ser tilbage på sig selv i 
skoletiden som en ballademager, han 
kan bebrejde bagefter. Balladen op-
samles ikke sammen med andre lads. 
Balladen adresseres ikke til samfundet, 
men til ham selv, og Kris bliver på den 
vis figurativ for en nutidstendens. Ka-
tegorierne får deres eget liv, og selvom 
en ung som Kris ikke historisk med 
sin baggrund passer ind i kategorien, 
bliver kategorien og dens stempling af 
ham som ‘skoleuegnet’ en del af hans 
skolehistorie og egen fortælling om sin 
tilblivelse.

UNGESYN I KONTRAST
Fremtiden ser umiddelbart negativ 
ud for Kris. Imidlertid bliver Kris ud-
over UP også visiteret til et lokalt bo-
ligsocialt ungeprojekt med en grund-
læggende anden ungetilgang. Kris får 
i det boligsociale ungeprojekt samtaler 
med en psykolog og indgår i et grup-
peforløb med andre sårbare unge samt 
får mentorhjælp til at få løst nogle af 
hverdagens vanskeligheder. I forløbet 
arbejdes der med hans selvkritiske 
blik og manglende fremtidstro, men 
også med konkret at afklare konkrete 
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muligheder for hjælp og støtte. På 
baggrund af hans fortællinger om sin 
skolegang og faglige problematikker 
med tal bliver der igangsat en udred-
ning for talblindhed. Det viser sig, 
at han har talblindhed, men også at 
hans udfordringer kan afhjælpes med 
de rigtige hjælpemidler. Det giver Kris 
troen tilbage på, at der er flere mulige 
fremtidsveje for ham. Samtidigt bliver 
det mere og mere klart for Kris, at når 
han demotiveres på UP, skyldes det 
ikke (kun) hans egne begrænsninger, 
men også stedets kultur og tone. Kris 
tænker på at færdiggøre 9. klasse, men 
er også blevet åben overfor at søge ind 
på en videreuddannelse, hvor der sær-
ligt er fokus på støtte i forhold til tal-
blindhed. I psykologsamtalerne giver 
han eksplicit udtryk for, at han ikke 
længere bebrejder sig selv, at hans sko-
legang har været udfordret, da han nu 
er blevet opmærksom på, hvor meget 
talvanskeligheder har fyldt. Fremfor at 
blive og delvist selv have placeret sig 
i en ballademagerkategori ville han 
have ønsket, at nogle havde forstået 
og taget hans faglige vanskeligheder 
alvorligt tidligere.

Det er bemærkelsesværdigt, at Kris 
i løbet af et relativt kort forløb (under 
16 uger) får etableret et positivt syn på 
egne fremtidsmuligheder. Indsatsen 
kan forstås som, at her løftes skyld 
af skuldrene. Positiv væren og social 
anerkendelse ser ud til at kunne skabe 
eller genskabe optimisme. I den for-
stand interagerer den nuværende triv-
sel (væren) med synet på fremtiden og 
betydningen af fortidens negative sko-
lenarrativer1. Kontrasten mellem prak-
sisserne i UP og det lokale boligsociale 
ungeprojekt skaber to forskellige vilkår 
for at udvikle social identitet. Unge-
synet, der ligger i de to lokationer, er 
modsatrettede. Det ene sted er demo-

tivation mere eller mindre en tilsigtet 
læringstilgang. Det andet sted er en-
gagementsforandring i forhold til små 
som store forhindringer i de unges liv 
et læringspotentiale. Men det ser ud 
også til, at nyudvikling kræver, at der 
er nogen, der advokerer for de unge og 
er fortalere for dem. Et sigende eksem-
pel på det, er det møde, Kris og mentor 
afholder med studievejledningen på 
det lokale HF & VUC for at afsøge Kris’ 
muligheder for at færdiggøre 9. klasse 
som almen voksenuddannelse. Kris 
har tidligere gået på uddannelsen, og 
studievejlederen har på den baggrund 
et indtryk af, at Kris ikke er motive-
ret for uddannelse. Mentor fortæller 
på mødet om de positive erfaringer, 
de i ungeprojektet har med Kris, og 
at han har været yderst mødestabil. 
Kris fortæller selv om sin motivation 
for at prøve på ny. Det lykkes at få 
overbevist studievejlederen om, at Kris 
kan begynde på HF. Kris giver i vores 
snakke efterfølgende udtryk for, at det 
har både har været betydningsfuldt, at 
han har genvundet tro på sig selv, og 
at de voksne i ungeprojektet har været 
hans talsmænd. Det har gjort, at han 
for første gang i lang tid igen oplever 
at være i trivsel.

OPSUMMERING
Vi har i denne artikel vist, hvordan 
nye vilkår og nye sårbarheder kom-
mer i spil for unge. Det nye ligger i, at 
alle unge kan rammes på deres trivsel, 
hvis de udelukkende ses som transi-
tionsobjekter i et fremtidsperspektiv 
og ikke som værende subjekter, der 
gerne vil fungere her og nu. Krav om 
at præstere, være motiveret og transiti-
onsduelige rammer således alle unge, 
selvom der stadig er betydelige sociale 
forskelle på, hvilke unge der statistisk 
klarer ungdomslivets transitionspro-
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cesser. Unges oplevelser af eksklusion 
og marginalisering ser ikke ud til at 
være forankret i kollektive erfaringer, 
der potentielt rummer muligheder for 
kollektive modstandsformer, som det 
fx gjorde sig gældende for de unge 
mænds skolemodstand hos Willis. I 
dag ser unges oplevelser af eksklusion 
nærmere ud til at være forbundet med 
magtesløshed og følelser af selv at 
være ansvarlige for at være udgrænset 
og presset af forventninger om frem-
tidsplaner og parathed. Dette synes 
også at være forbundet til et institutio-
nelt blik på unge, der tendentielt redu-
cerer og kategoriserer dem efter hvilke 
uddannelser, de kan gennemføre.

De unge, som i vores undersøgel-
sesmateriale kategoriseres som ikke-
uddannelsesparate, er langt fra alle 
præget af socioøkonomisk udfordrede 
baggrunde og opvækst i socialt be-
lastede boligkvarterer, selvom nogle 
problemstillinger stiller sig værre for 
nogle af de unge, som også har så-
danne opvæksterfaringer. Derimod 
er det fælles for de unge, at de har 
negative skoleerfaringer, som knyt-
ter sig til forskellige faglige og/eller 
sociale vanskeligheder. I det hele taget 
ser skolegang ud til at være en central 
faktor for, om unge bliver eller falder 
uden for transitionssporet. Ikke mindst 
fordi unge, der ikke har (udviklet) et 
positivt tilhørsforhold til skole og ud-
dannelse, skal kunne udvise et stabilt 

engagement i netop disse institutioner 
for at få lov at komme tilbage på tran-
sitionssporet. Et transitionsspor, der til-
byder dem adgang til at blive opfattet 
som passende ung, dvs. en ung som 
er i tilblivelse, og dermed også som en 
ung, der kan finde ud af håndtere til-
værelsen som ung. 

Det nye ligger i, at alle unge kan rammes på 
 deres trivsel, hvis de udelukkende ses som 
 tran si tionsobjekter i et fremtidsperspektiv og ikke 

som værende subjekter, der gerne vil fungere her og nu 
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I en årrække har den politiske am-
bition på uddannelsesområdet 
været at øge den sociale mobilitet 

og nedbringe antallet af unge, der ikke 
gennemfører en ungdomsuddannelse. 
Samtidig er adgangskravene til ung-
domsuddannelserne skærpet. Uddan-
nelserne er blevet mere boglige, og der 
rettes større opmærksomhed mod test 
og evalueringsformer i ungdomsud-
dannelserne såvel som i grundskolen. 
Når skolens fokus rettes mod faglige 
præstationer, er der en række opmærk-
somhedspunkter, der let forsvinder; 
opmærksomhed mod den gruppe af 
elever, der ikke kan honorere skolens 
krav, opmærksomhed mod unges del-
tagelse i sociale fællesskaber i skolen 
og opmærksomhed mod kompleksi-
teten i unges hverdagsliv (Canger & 
Larsen 2016). Vi kan konstatere, at 
andelen af unge, der ikke gennemfø-
rer en ungdomsuddannelse, ikke har 
ændret sig synderligt over de sidste 25 
år på trods af de konkrete indsatser, 

der er foretaget (AE 2011 og 2014). 
En forklaring kan findes i de unges 
socioøkonomiske baggrund (AE 2011 
og 2014.) Men man kan sætte spørgs-
målstegn ved, hvorvidt det er den 
eneste forklaring. Kan man også forstå 
den manglende gennemførsel som et 
resultat af manglende opmærksom-
hed mod fleksibel tilrettelæggelse og 
et manglende blik for børn og unges 
mangfoldige ressourcer og potentialer 
(Görlich 2016)? Og kan man diskutere, 
hvorvidt folkeskolen er i stand til at 
imødekomme den gruppe af børn og 
unge, der ikke umiddelbart lever op 
til folkeskolens krav og forventninger 
(Hamre 2013)? Når det bliver vanske-
ligt for skolens aktører at gennemskue, 
hvilke ressourcer og kompetencer som 
eleverne tilegner sig i alternative are-
naer, er der en risiko for, at dyrebar 
viden om unges mestring, ønsker og 
drømme går tabt; viden som kunne 
indgå i arbejdet med at skabe bedre 
betingelser for disse unge.

Tekla Canger og Lise Aagaard Kaas

MARGINALISEREDE 
UNGES FORTÆLLINGER 
OM SKOLE OG FRITID
Med udgangspunkt i to livshistoriske, narrative interviews foretaget med unge i en ung-

domsskoles heltidstilbud viser vi, hvordan fortællinger om skole og fritid kan bidrage til vores 

forståelse af unges marginaliseringsprocesser i det almene skoletilbud. Argumentet er, at vi 

gennem unges livshistoriske fortællinger, og særligt narrativer om alternativer til folkeskolen, 

kan forstå, hvorfor folkeskolen opleves som utryg og farlig – og dermed også som margina-

liserende. I artiklen diskuterer vi, hvordan forskellige arenaer udgør forskellige rammer for 

unges oplevelser af mestring og inklusion, og hvordan disse arenaer er betinget af hinanden. 

Derudover konkluderer vi, at viden om kompleksiteten i de unges erfarede og narrerede livs-

historier er en betingelse for det pædagogiske arbejde med denne gruppe af unge.
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I denne artikel viser vi, hvordan for-
tællinger om unges komplekse liv kan 
bidrage til vores forståelse af unges 
marginaliseringsprocesser i det almene 
skoletilbud. Argumentet er, at vi gen-
nem disse fortællinger om alternative 
arenaer opstiller et ‘spejl’, hvorigen-
nem vi kan få øje på marginaliserede 
unges erfaringer med folkeskolen; at 
spejlet fungerer som kontrastfigur og 
som et analytisk redskab til at begribe 
de udfordringer, som på sin vis itale-
sættes i de unges folkeskolefortællin-
ger, men som bliver særligt tydelige i 
de kontraster, som vi præsenteres for 
gennem fortællinger om alternative 
arenaer.

DEN NARRATIVE KONSTRUK-
TION AF VIDEN
At arbejde med narrativer betyder 
blandt andet, at man både får blik for 
den subjektivt forankrede forståelse 
af en given livssituation, og får blik 
for de strukturelle og kulturelle fortæl-
linger som denne forståelse skriver sig 
ind i (Jackson 2013). Derudover har 
den narrative tilgang fokus på sam-
menhænge i menneskers livshistorier, 
ligesom den er optaget af kompleksite-
ten i disse. Når man arbejder med nar-
rativer i relation til den samlede livs-
historie, er det vigtigt at skelne mellem 
det enkelte narrativ og den samlede 
livshistorie. Livshistorien indeholder en 
række narrativer, mens arbejdet med 
narrativer ikke nødvendigvis behøver 
at være i en livshistorisk kontekst; man 
kan altså godt arbejde med narrativer 
uden nødvendigvis at arbejde med 
den samlede livshistorie. I herværende 
kontekst bliver det analytiske perspek-
tiv rettet mod de centrale narrativer 
i de unges samlede livshistorier. Når 
vi arbejder på denne måde, betyder 
det samlet set, at vores tilgang skaber 

mulighed for at forstå den fortællendes 
logikker og ideer om sammenhænge, 
og dermed anerkende at oplevelsen af 
levet liv potentielt kan adskille sig fra 
et udefrakommende blik på et sådant 
levet liv. Med andre ord bidrager en 
livshistorisk indgangsvinkel til, hvor-
dan den enkelte forstår sig selv gennem 
fortællingen, og hvordan samfunds-
mæssige institutioner bliver medieret 
eller spejlet gennem denne forståelse; 
det er altså ikke et spørgsmål om, 
hvordan fortællingen er, men hvor-
dan fortællingen bruges til at skabe 
mening og sammenhæng (Frykman & 
Gilje 2003).

Da fortællingen samtidig kan 
forstås som en repræsentation af 
samfundsmæssige udfordringer, kan 
fortællingen betragtes som et erfaret 
blik på, hvordan samfundsstrukturer 
blandt andet bidrager til marginali-
sering. Daniel Bertaux, der arbejder 
med livshistorien som sociologisk me-
tode (Bertaux 2003), sammenligner 
livshistorier med soldaters anvendelse 
af lysblus, der kastes op for at vise et 
mørkt landskab; et blus giver det første 
overblik over landskabet, og med de 
efterfølgende blus, der kastes op, ska-
bes der overblik over et helt område, 
således at soldaterne kan navigere i et 
ellers mørklagt landskab; livshistorier 
kan med denne metafor forstås som 
“lyskilder, der oplyser sociale sammen-
hænge med det formål at afdække so-
ciokulturelle mønstre” (Bertaux 2003; 
egen oversættelse). Det betyder blandt 
andet, at man ved at arbejde med un-
ges livshistoriske fortællinger, har mu-
lighed for at få øje på sammenhænge 
og kompleksiteter i det levede liv, og 
sammenhænge og kompleksiteter i po-
sitionen ‘marginaliseret ung’.

108562_dansk paedagogisk_02-2018_.indd   72 01-05-2018   13:29:37



DpT #2 2018 • TEMA 73

TO FORTÆLLINGER – 
MALIA OG AGNES
Materialet, der ligger til grund for den 
følgende analyse, består af transskribe-
rede narrative, livshistoriske interviews 
med 20 unge mellem 14 og 21 år, 
samt feltnoter og lydfiler. Interviewene 
er læst på tværs såvel som på langs; 
der er både blevet læst efter sammen-
hænge i den enkelte livshistorie, såvel 
som efter narrativer der går igen i de 
forskellige livshistorier (Canger 2008). 
Fælles for de interviewede unge er, at 
de alle har haft vanskeligheder med 
at færdiggøre folkeskolen, og derfor er 
blevet visiteret til kommunens ung-
domsskoles heltidstilbud1. Men grup-
pen af interviewede unge er lige så 
mangfoldig og kompleks som i ethvert 
andet uddannelses- eller skoletilbud; 
de unge adskiller sig fra hinanden i 
typer af udfordringer, familiær og so-
cioøkonomisk baggrund, optagetheder, 
ønsker og drømme2.

I artiklen har vi valgt at arbejde 
med to eksemplariske livshistorier: 
Malias og Agnes’ livshistorier. De er 
valgt, idet de repræsenterer to for-
skellige positioner i materialet; såvel 
skolenarrativer som fritids- og famili-
enarrativer adskiller sig fra hinanden 
i de to livshistorier, men ikke desto 
mindre er begge karakteriseret ved, at 
de unge oplever sig som marginalise-
rede i skolen, fordi skolen ikke lader til 
at have blik for den kompleksitet, som 
de unge selv oplever karakteriserer 
deres liv. Med andre ord illustrerer de 
to livshistorier, hvordan endog meget 
forskellige forløb kan producere mar-
ginalisering. Malia og Agnes’ livshi-
storier er som sagt eksemplariske, idet 
de spidsbetoner narrativer om skolens 
manglende blik for kompleksitet, som 
er repræsenteret i det samlede mate-
riale; fortællinger om skolen i de 20 

interviews reduceres til at udgøre en 
instans, der ikke formår at få øje på 
den mangfoldighed af udfordringer, 
forholdemåder og ressourcefulde are-
naer, som de unge fortæller om. Begge 
livshistorier præsenterer os for fortæl-
linger om in- og eksklusion i skole og 
fritid, der på mange måder reprodu-
cerer allerede kendte fortællinger om 
in- og eksklusion. Men de anviser også 
en anden vej for læseren, lytteren og 
de, der arbejder med marginaliserede 
unge. De overskrider delvist kulturens 
stemme ved at insistere på, at denne 
også formes og forandres gennem de-
res mediering af denne stemme. Malia 
og Agnes bidrager med subjektivt for-
ankrede blikke på, hvad marginalise-
ring og eksklusion vil sige, og de bidra-
ger med fortællinger om, hvordan de 
positionerer sig på forskellige måder i 
forskellige kontekster; de spejler hvad 
folkeskolen betyder for dem gennem 
fortællinger om alternative arenaer.

Spejlmetaforen som analytisk model 
er udviklet gennem en læsning af ma-
terialet, hvor det bliver tydeligt, at for-
tællinger om folkeskolen typisk spejles 
gennem fortællinger om ‘det andet’. 
Der er både tale om direkte spejlinger, 
hvor de unge fortæller om eksempelvis 
ungdomsskolen, som direkte modsæt-
ning til folkeskolen, men også indirekte 
spejlinger, hvor det bliver muligt at 
tolke de unges udsagn om eksempelvis 
at blive set, hørt og forstået i andre 
kontekster, som implicitte fortællinger 
om det modsatte i folkeskolen. I et 
narrativt perspektiv bliver disse kon-
trastfortællinger et stærkt billede på, 
både hvad der foregår i andre kontek-
ster, men også udtryk for et ønske om, 
hvad der kunne foregå i folkeskolen.
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SKOLEN SOM ET FARLIGT STED

Jeg er 17 år, og jeg har gået på ung-
domsskolens heltidstilbud i snart tre 
måneder. Jeg droppede ud af 10. 
klasse, og så anbefalede min vejleder 
den her skole. Jeg har gået på tre for-
skellige folkeskoler – to af skolerne blev 
jeg smidt ud fra på grund af vold. Efter 
9. klasse fik jeg arbejde i Netto. Dér fik 
jeg gode kollegaer, jeg lærte at være 
ansvarlig og at møde til tiden. Og jeg 
begyndte at læse bøger, og langsomt 
mistede jeg kontakten med pigerne fra 
skolen. Jeg havde et mål om at komme 
tilbage til skolen. Jeg følte mig faktisk 
lidt dum, fordi jeg ikke gik i skole et år. 
Men samtidig så lærte jeg også rigtig 
mange ting, ligesom … hvem der var 
de rette for mig, og hvem der ikke var. 
Så jeg cuttede rigtig mange mennesker 
af. Da jeg begyndte i 10. klasse igen, 
havde jeg høje forventninger til, at jeg 
kunne gøre det. Det tog meget af min 
tid. Det er virkelig et full-time job! Men 
de andre elever på skolen var nogle 
små latterlige børn, der smed med 
stole. Hvis ikke jeg var droppet ud, tror 
jeg, at jeg ville have gået i aktion og 
smadret dem. (Malia)

Et gennemgående tema i Malias for-
tælling er beskrivelserne af de sociale 
fællesskaber i skolen, der beskrives 
som en barsk og krævende del af sko-
lelivet at færdes i. Malia fortæller:

Jeg havde veninder, som trak én ned 
på et helt klamt niveau. De snakkede 
skrald til hinanden og alle andre. Hak-
kede ned på hinanden. Jeg synes, at 
det var så sindssygt. Og det er noget, 
de stadig gør den dag i dag. Fordi de 
ikke gider at tage et skridt frem og 
sige: “Ved du hvad, jeg vælger at gøre 
det her i dag”.

Citatet bærer en vis dobbelthed i sig. 
På den ene side erkender Malia, at 
det er et fællesskab, hun er aktivt 
deltagende i (de trak én ned på et helt 
klamt niveau). På den anden side er det 
et fællesskab, som vækker foragt og 
afsky (jeg synes, det var så sindssygt). 
Dobbeltheden er delvist knyttet til den 
analytiske skelnen mellem det, der 
fortælles om, og refleksionen over det, 
der fortælles om; Malia er så at sige 
‘kommet videre’. Men samtidig viser 
citatet også den ambivalens, som Ma-
lia giver udtryk for: Hun trækkes så at 
sige ind i et fællesskab, som hun godt 
er klar over udgør en fare for hendes 
muligheder for at honorere skolens 
krav. På fortælletidspunktet vidner 
hendes fortælling da også om, at hun 
selv er ganske bevidst om nødvendig-
heden af at fravælge de fællesskaber, 
hvor foragt og vold er et vilkår, hvis 
hun vil forsøge at honorere skolens 
krav – omend fællesskaberne ikke er 
lette at frasige sig, fordi hun så at sige 
suges ind i dem. At ‘blive suget ind i 
dem’ er Malias egen formulering; hun 
begrunder ikke hvorfor, hun suges ind, 
men et kvalificeret bud kunne være, 
at de fællesskaber, som hun mere eller 

Malias fortælling 
vidner om, at vold 
ikke kan forstås 

som en individualiseret 
handling, men snarere må 
forstås i forhold til de 
sammenhænge og relatio-
ner, hun deltager i 
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mindre per automatik søger, er vel-
kendte, og dér hvor hun kan genkende 
sig selv. Hendes identitet som skoleelev 
bliver i den forstand knyttet tæt op ad 
rollen som én, der tilhører de voldelige 
fællesskaber.

Malias fortælling vidner om, at vold 
ikke kan forstås som en individualise-
ret handling, men snarere må forstås 
i forhold til de sammenhænge og rela-
tioner, hun deltager i. Volden eksisterer 
så at sige som en integreret del af fæl-
lesskabet og kan i forlængelse heraf 
forstås som en del af den situerede dy-
namik, der opstår i konfliktsamspillet; 
fra denne synsvinkel bor muligheden 
for vold altså ikke i den enkelte, men 
i samspillet (Henriksen 2013: 299). 
En konsekvens af en sådan forståelse 
bliver, at de voldelige fællesskaber, 
som Malia færdes i, ikke blot er farlige, 
fordi de involverer voldelig adfærd, de 
er også farlige, fordi de vanskeliggør 
hendes deltagelsesmuligheder i skolen. 
I den forstand kan skolen siges at blive 
‘et farligt sted’ for Malia, idet skolen 
som figur nødvendigvis kobles til de 
typer af fællesskaber, hun ikke har 
mulighed for at undsige sig. Derved 
kommer skolen til at udgøre en be-
grænsning for hendes muligheder for 
videre uddannelse på trods af det mu-
lighedsrum, som det principielt burde 
udgøre.

Malias fortælling vidner tilsvarende 
om oplevelser med fællesskaber, der er 
alt andet end farlige – tværtimod taler 
hun om fællesskaber, der er karakte-
riseret ved tryghed og tillid. Karakte-
ristisk for disse fællesskaber er, at de 
knytter sig til sammenhænge udenfor 
skolen. For Malia er det fællesskaberne 
på jobbet, der er kontrasten til skolens 
‘farlige fællesskaber’. Malia fortæller 
om disse fællesskaber: “Arbejde. Det 
er faktisk dér, jeg har mødt mine rigtige 

veninder. (…) Man lærer igennem tiden, 
hvad ægte venskaber er. Jeg har aldrig 
nogensinde haft sådan et godt venskab, 
som jeg har nu.”

Arbejdsfællesskabet i Malias fortæl-
linger fungerer som et alternativ til 
skolens farlige fællesskab, fordi det er 
her, hun mødes af en arbejdspladskul-
tur, hvor faste krav og rammer i for-
hold til mødetid og arbejdsfunktion er 
en selvfølgelighed. Samtidig er det her, 
Malia indgår i sociale fællesskaber, 
der, i modsætning til skolens fællesska-
ber, opleves som ‘ægte’ og ‘rigtige’ og 
dermed trivselsfremmende. I kontrast 
til skolens fællesskaber, hvor voldelig 
adfærd synes at være en nødvendig 
strategi i forhold til at beskytte og po-
sitionere sig, og hvor Malia tilsynela-
dende skal vælge mellem det voldelige 
fællesskab og ensomheden, står såle-
des arbejdspladsens trivselsorienterede 
og ufarlige fællesskab, hvor vold og 
foragt er fraværende.

Ved at spejle Malias fortællinger om 
skolens fællesskaber i fortællingerne 
om arbejdspladsens fællesskaber bliver 
det for det første tydeligt, at den volde-
lige adfærd ikke synes at være en del 
af Malias handlemønster, men snarere 
er et socialt situeret handlemønster i 
skolefællesskabet. For det andet får vi 
øje på, at dér hvor Malia faktisk får 
lyst til læsning og fordybelse, sjovt nok 
ikke er i en skolesammenhæng, som 
jo ellers netop har til hensigt at skabe 
mulighed for faglig fordybelse. Tværti-
mod fortæller Malia, at det faktisk var 
i den periode, hun var væk fra skolen, 
hun fik adgang til alternative fælles-
skaber, at hun mærkede lysten til skole 
og faglig fordybelse.

Ann-Karina Henriksen beskriver, 
hvordan voldelig adfærd blandt unge 
udspiller sig i dilemmaet mellem at 
gøre ‘det nødvendige’ og ‘det rigtige’ 
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(Henriksen, Ann-Karina 2013: 288). 
Såvel ‘det nødvendige’ som ‘det rigtige’ 
er erkendte positioner hos de unge, og 
splittelsen mellem de samfundsmæs-
sige krav og behovet for høre til er re-
elt følt – også for unge som Malia. Den 
dilemmafyldte position, som Henrik-
sen beskriver, er rammende i forhold 
til den position, som Malia oplever 
at befinde sig i, når hun er i skolen; 
nemlig dilemmaet mellem at udøve 
vold, og dermed tilhøre et fællesskab, 
eller følge skolens dagsorden med 
samfundsmæssig inklusion i sigte – di-
lemmaet mellem at gøre ‘det nødven-
dige’ og ‘det rigtige’. I kontrast hertil 
kommer arbejdspladsens ufarlige fæl-
lesskab til at fungere som et befriende 
og mulighedsfyldt rum for Malia – og 
dermed bliver det også det nødvendige 
alternativ til skolens farlige fællesska-
ber, der muliggør, at hun kan lægge 
afstand til de farlige fællesskaber. 
Men samtidig er Malia pinligt bevidst 
om, at de ufarlige fællesskaber kun er 
midlertidige frirum, fordi hun på et 
tidspunkt nødvendigvis må bevæge sig 
ind i skolens farlige fællesskab, hvis 
hun skal skabe udviklingsmuligheder 
for sig selv i et mere langsigtet per-
spektiv, hvor skole og uddannelse er 
en nødvendig adgangsbillet.

SKOLEN SOM ET UTRYGT STED

Jeg er 17 år, og jeg går her [heltidstil-
buddet] efter at have forsøgt at tage 
9. klasse på efterskole. Det gik så ikke 
rigtigt. Inden da gik jeg i folkeskolen 
og også i et lille års tid på en anden 
folkeskole. Det var nogle lange ni år, 
og jeg havde det ikke særlig godt i fol-
keskolen. Jeg har en autismediagnose, 
og jeg tror generelt, at det er enormt 
svært at klare sig igennem folkeskolen, 
hvis man ligesom på den måde ikke 

passer ind. Men da jeg var 10 år, star-
tede jeg på en dramaklub, og så blev 
skolen meget nemmere, fordi så vidste 
jeg ligesom, at når jeg havde fri, så 
kunne jeg tage over til drama og være 
dér, og så var der en masse superfede 
mennesker, som godt gad tilbringe 
tid sammen med mig. Senere i skolen 
fik jeg et reduceret skema, hvilket gik 
utrolig meget ud over mine karakterer. 
Fordi de fag, jeg ikke tog, fik jeg -3 i. 
Og det trak hele mit gennemsnit meget 
ned, og jeg er sådan set en elev, der 
generelt ligger på 10 eller 12. (Agnes)

I Agnes’ fortælling bliver det tydeligt, 
hvordan skolen faktisk søger at imø-
dekomme Agnes’ behov for ikke at 
deltage i alle fag. Men eftersom det re-
ducerede skema indebærer et middel-
mådigt karaktergennemsnit, får Agnes 
en oplevelse af, at hendes faglige kom-
petencer ikke værdsættes, og at hun 
ikke honoreres for sin faglige dygtig-
hed. Dertil kommer Agnes’ manglende 
oplevelser af faglige udfordringer i 
undervisningen: lærernes markante 
reaktioner på hendes personlige stil og 
fremtoning samt deres kritik af hendes 
deltagelse i sociale sammenhænge. I 
forhold til skolens normer for dette for-
tæller Agnes:

For det var meningen, at vi skulle en-
gagere os socialt. Og det gjorde jeg 
ikke. Det blev jeg skældt ud for. Jeg fik 
at vide, at jeg ikke måtte sidde inde i 
klassen og læse, at jeg skulle gå uden-
for, at jeg skulle være sammen med de 
andre. Og det gjorde så – altså jeg for-
lod klassen. Men jeg gik ned på biblio-
teket, og så sad jeg inde på biblioteket 
og læste.

Agnes’ fortælling illustrerer dermed, 
hvilke krav og forventninger om del-
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tagelse i sociale sammenhænge hun 
stilles overfor i skolen og forventes at 
kunne honorere. Og Agnes’ fortælling 
viser en skole, der trods bestræbelser 
på at tilrettelægge et skoletilbud, som 
tager højde for hendes behov, i sidste 
ende bliver et relativt ekskluderende 
tilbud, fordi hendes faglige kompeten-
cer ikke anerkendes på afgangsbeviset, 
og fordi hendes behov for at ‘trække’ 
sig fra sociale sammenhænge ikke an-
erkendes. Tværtimod oplever Agnes, at 
skolen vedvarende iværksætter tiltag 
med henblik på at få hende til at del-
tage på lige fod med de øvrige elever. 
Når det er tilfældet, hænger det bl.a. 
sammen med det forhold at gå i skole 
ikke bare handler om at kunne hono-
rere de faglige krav og forventninger, 
men ligeledes involverer bestemte 
måder at deltage på, der betragtes 
som nødvendige i forhold til skolens 
dannelsesprojekt og måder at forstå 
faglighed på (Bartholdsson 2009). Til 
trods for, at Agnes faktisk oplever at 
kunne honorere skolens faglige krav 
og forventninger, illustrerer hendes 
fortælling også en skoleoplevelse, der 
er karakteriseret ved eksklusion og 
manglende anerkendelse af faglige 
kompetencer, hendes måde at deltage 
på og af hendes personlighed. Trods 
faglig dygtighed bliver resultatet af 
Agnes’ møde med skolen altså en ople-
velse, der svækker hendes tiltro til egne 
evner og tillid til at kunne gennemføre 
en uddannelse.

I kontrast til folkeskolen bliver 
dramaklubben i Agnes’ fortælling 
utvetydigt det sted, hun trives og op-
lever accept og anerkendelse af, hvem 
hun er, og hvad hun kan. I relation til 
dramaklubben fortæller Agnes:

Det var enormt fedt. Det var så fedt at 
være omkring mennesker, der interes-

serede sig for det samme som mig. 
Dramaklubben er et enormt kontrol-
leret miljø, hvilket var beroligende for 
mig. Og det hjalp at komme et sted, 
hvor det var okay at være sær; det var 
okay at skille sig ud. Og det var fedt 
at opleve den der accept af, at det var 
okay, hvis jeg ikke lige var motiveret 
for at snakke med mennesker. Det var 
okay, at jeg sagde mærkelige ting. Og 
især at jeg igen kunne jeg få lov til at 
finde på mine fantastiske universer. 
Det var ikke længere noget mærkeligt, 
isolerende noget, hvor jeg hev de andre 
væk fra deres aktiviteter. Det var så ac-
cepteret, at man var mærkelig. Og det 
at finde en gruppe, hvor man ligesom 
hørte til, det var sindssygt fedt.

Af Agnes’ fortælling fremgår det dels, 
hvordan dramaklubbens strukturer 
og rammer bidrager med ro, tryghed 
og mulighed for fordybelse, og dels 
hvordan hun mødes med respekt og 
anerkendelse for den, hun er, og det 
hun kan. I dramaklubben stilles hun 
ikke over for kravet om ‘tvungen del-
tagelse’ i sociale fællesskaber, som det 
var tilfældet i skolen. Men paradoksalt 
nok bliver det i dramaklubben, hun 
etablerer tætte og øjensynligt nødven-
dige, sociale relationer – måske netop 
fordi de ikke er tvungne og påkrævede. 
Tilsvarende bliver det i dramaklubben, 
at hendes evner til at skabe universer 
og fortælle historier anerkendes, lige-
som hendes stil og personlige fremto-
ning respekteres som en del af hendes 
personlighed. Ved at spejle Agnes’ 
fortællinger om de inkluderende fæl-
lesskaber og anerkendelsen af hendes 
kompetencer og personlighed i drama-
klubben, får vi øje på en folkeskole, 
der er karakteriseret ved en relativ 
snæver forståelse af passende social 
adfærd, og som bidrager til oplevelser 
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af eksklusion og marginalisering med 
risiko for at svække Agnes’ tiltro til 
egne fremtidsmuligheder.

Agnes’ fortælling vidner om et 
skolesystem, hvor kravene til hendes 
faglige og sociale deltagelse fremstår 
som standardiserede, konforme og 
med udgangspunkt i en relativ snæver 
normalitetsforståelse. Den manglende 
fleksibilitet hænger ifølge Bjørn Hamre 
sammen med den forståelse af læ-
ring og socialitet, der er tidstypisk for 
skolen, og som 
involverer be-
stemte former for 
deltagelse, hvor 
fx kravet om at 
være social og for-
ventninger til be-
stemte måder at 
honorere de fag-
lige krav er knyt-
tet til forestillinger 
om, hvad der 
forventes af ‘det 
lærende individ’ 
(Hamre 2013). 
Med blik for 
disse tidstypiske 
forestillinger kan Agnes’ oplevelse af 
lærernes konforme og ufleksible måder 
at møde hende på tolkes som en be-
stræbelse på at socialisere hende som 
‘lærende individ’, der kan honorere 
skolens tidstypiske krav. Hvad der må-
ske overses i denne bestræbelse, er de 
konsekvenser socialiseringsbestræbel-
serne får i relation til hendes oplevelse 
af mestring og selvforståelse, fordi hun 
trods mange ressourcer og potentialer 
faktisk ikke kan honorere skolens krav 
inden for de standardiserede strukturer 
og rammer.

ET ALTERNATIVT TILBUD
Malia og Agnes viser os, hvordan 
kulturen på en arbejdsplads og i et 
fritidstilbud kan ses som et spejl på fol-
keskolens kultur, eller på hvad forskel-
lige kontekster som folkeskole, arbejde 
og fritidstilbud gør ved forståelsen af 
én selv som aktør i et fællesskab. For-
tællingen om fritidsjobbet bliver i den 
forstand også fortællingen om skolens 
modsætning. På samme måde viser 
fortællingen om dramaklubben, hvor-

dan den udgør et 
spejl til en folke-
skole, der søger at 
normalisere, og 
som blandt andet 
derfor fremstår 
som utrygheds-
skabende, forvir-
rende og vanske-
lig at afkode – en 
skole hvor f.eks. 
Agnes forstås og 
forstår sig selv 
som sær og afvi-
gende i forhold 
til den gældende 
norm.

I det samlede materiale er fortæl-
linger om en tredje arena stærkt re-
præsenteret, nemlig fortællinger om 
ungdomsskolens heltidstilbud. De 
unge fortæller blandt andet om ople-
velser af at blive accepteret fordoms-
frit: “man bliver ikke dømt på den, man 
er” (Victor), de oplever at blive mødt 
med tillid: “lærerne sagde: ‘du kan godt 
det her’ – de stolede på os, du ved … de 
havde tillid og ikke andet” (Nadima), og 
de oplever heltidstilbuddet som et sted, 
hvor de “ikke bliver skældt ud for at være 
dårlige til øjenkontakt” og “ikke bliver 
skældt ud for at skulle have ekstra tid til 
nogle ting” (Agnes).

Agnes’ fortælling 
vidner om et sko-
lesystem, hvor kra-

vene til hendes faglige og 
sociale deltagelse fremstår 
som standardiserede, kon-
forme og med udgangs-
punkt i en relativ snæver 
normalitetsforståelse 
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Spejlmetaforen skærper i denne 
sammenhæng vores blik for, hvor-
dan fortællinger om heltidstilbuddet 
bidrager til en forståelse af de unges 
oplevelser med folkeskolen som et for-
dømmende sted, hvor de bliver mødt 
med mistillid og udskældning over 
forhold, de ikke selv føler, de er herre 
over. Det er således gennem de unges 
fortællinger om folkeskolens spejl, at vi 
bliver klogere på, hvordan alternative 
måder at møde de unge på skaber mu-
lighed for udvikling og deltagelse for 
dem, og samtidigt bevirker at de ikke 
bare mødes som ‘lærende individer’, 
men derimod som ‘de individer de er’ 
med respekt for deres særegenheder og 
forskelligheder.

KOMPLEKSITETENS 
BETYDNING FOR DE UNGES 
IN- OG EKSKLUSION
To centrale pointer går igen i de oven-
stående analyser; for det første er det 
en vigtig erkendelse, at der gemmer sig 
en kompleks livshistorie bag enhver 
form for marginalisering, som skolen 
med fordel kunne interessere sig for 
og arbejde mere i dybden med. For det 
andet er de marginaliseringsprocesser, 
som de unge i undersøgelsen præsen-
terer os for, langt mere mangfoldige 
end bare et spørgsmål om svag, socio-
økonomisk baggrund. Den form for 
marginalisering, som de unge oplever 
i folkeskolen, handler ikke blot om de 
unges opvækstbetingelser, lærernes 
måde at møde de unge på, de faglige 
krav og forventninger de unge stil-
les overfor i skolen, men rettere om 
kompleksiteten i de forhold der samlet 
set udfordrer de unges deltagelse i 
skolen og vanskeliggør deres uddan-
nelsesmuligheder fremadrettet (Görlich 
2016, Wulf-Andersen et al 2016). Det 
betyder, at undersøgelser af margina-

liserede unges skoleudfordringer må 
begribes i relation til den kompleksitet, 
der karakteriserer deres hverdagsliv 
i relation til familieforhold, fritidsliv, 
skoleliv og personlige forhold. Hvis vi 
vil forsøge at forstå unges tilknytning 
til uddannelse, bliver første skridt der-
med at at forstå kompleksiteten i de 
unges liv, hvilket har været en væsent-
lig bestræbelse i denne artikel.

Kompleksiteten træder frem, idet vi sø-
ger at forstå marginaliseringsprocesser 
som led i en samfundsmæssig udvik-
ling, hvor uddannelse til stadighed bli-
ver en vigtig forudsætning for arbejds-
liv og samfundsdeltagelse (Pedersen 
2011, Larsen & Katznelson 2016). Det 
indebærer blandt andet, at de unge 
mødes med omfattende faglige og per-
sonlige krav i skolen, som de forventes 
at kunne honorere for at få adgang 
til en ungdomsuddannelse. Der er tale 
om forskellige typer af modsatrettede 
krav, der både involverer forvent-
ninger om viden og færdigheder og 
forventninger om mere komplekse og 
personligt forankrede kompetencer. 
En relativ stor gruppe unge oplever 
disse modsatrettede krav som vanske-
lige at honorere (Pless, Katznelson, 
Hjort-Madsen & Nielsen 2015). Og 
når skolefaglig dygtighed både præ-
senteres som vejen til ‘det gode liv’ og 
samtidig forstås som sådan af de unge 
selv, kommer skole og uddannelse til 
at virke som en spændetrøje for unge 
som bl.a. Agnes og Malia. Tilsvarende 
skaber de unges oplevelser af folkesko-
lens og lærernes praksis mistillid hos 
dem og en manglende tro på at kunne 
honorere skolens krav og forventnin-
ger – med Anne Görlichs ord resulterer 
det i mangel på uddannelsestillid 
(Görlich 2016). En sådan forståelse il-
lustrerer, at unges muligheder for at 
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lykkes ikke kun handler om individba-
seret selvtillid, men i lige så høj grad 
om en relationel og kontekstuel for-
ståelse af, hvorfor nogle unge lykkes, 
mens andre ikke lykkes.

Anne Görlich peger i den forbin-
delse på betydningen af fleksibilitet, 
social tryghed i læringsrummet og 
dialog som nogle af de forhold, der er 
betydningsfulde for at styrke de unges 
uddannelsestillid (Görlich 2016: 117). 
På samme måde ser vi, at de unge 
i denne undersøgelse netop styrker 
deres uddannelsestillid i mødet med 
alternative skoleformer, eksempelvis i 
ungdomsskolens heltidstilbud, eller i 
mødet med alternative arenaer – fri-
tidsjob og fritidsaktiviteter –hvor de 
mødes af fleksibilitet og social tryghed. 
Kompleksiteten viser sig ligeledes må-
den, hvorpå de unges sociale og fami-
liemæssige baggrund anvendes i for-
ståelse af marginalisering. Forskning 
peger på, at marginaliserede unge 
lever i sårbare livssituationer og ofte 
færdes i miljøer, hvor vold, kriminali-
tet, arbejdsløshed, fattigdom, sygdom, 
misbrug og ensomhed er et vilkår (An-
vik, Gustavsen & Wrede-Jäntti 2016).

Som vi skrev indledningsvist, er de 
20 livshistorier karakteriseret ved det, 
der er fælles: at alle fortællerne har 
oplevet marginalisering i forhold til 
det ordinære uddannelsessystem. Og 
de er karakteriseret ved det, der skiller: 
at deres familiære og socioøkonomiske 
baggrunde er forskelligartede. Diversi-
teten i de unges baggrund er dog det 
der træder tydeligst frem, når den sam-
lede livshistorie fremfortælles. Og den 
institutionelle marginalisering optræ-
der også i de livshistorier, der ikke er 
præget af ovenstående livsvilkår; for-
tællinger om eksklusion gennem nor-
maliseringsbestræbelser, gennem stan-
dardisering og gennem mistillid gør 

sig i ligeså høj grad gældende blandt 
de unge, der ikke færdes eller er opvok-
set i miljøer karakteriseret ved ‘social 
armod’. I den forstand bliver kritikken, 
der må rettes, ikke kun en samfunds-
mæssig kritik, men i ligeså høj grad 
en institutionel kritik; folkeskolen som 
institution bidrager til marginalisering 
gennem – blandt andet – bestræbelser 
på det modsatte. Såfremt man ikke 
også forstår de unges marginalise-
ringsprocesser som institutionelt be-
tinget, dvs. processer der produceres i 
de institutionelle sammenhænge, hvor 
de unge færdes, er der en risiko for, at 
de unge forstår deres livssituationer og 
mangel på uddannelseschancer som 
individuelle problemer frem for institu-
tionelle udfordringer. Når skolen sam-
tidig bliver et sted, hvor der primært 
rettes opmærksomhed mod de unges 
faglige udvikling og uddannelsespa-
rathed uden blik for de førnævnte, 
komplekse livshistorier, er der en risiko 
for, at de unge mødes med formalise-
rede krav om fremmøde og læringspa-
rathed, frem for forståelse, fleksibilitet 
og anerkendelse af de livsvilkår, de må 
håndtere. Konsekvensen kan blive, at 
de unge fremmedgøres over for skolen 
og mister tillid til uddannelse som en 
mulig og farbar vej. At de oplever sko-
len som et farligt og utrygt sted. 
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H er fortsætter serien Pædago-
gikkens glemmebog – Reaktua-
lisering af pædagogisk tanke-

gods, hvor vi bringer tekster, som har 
sat spor i pædagogikkens landskab, 
men siden er gået – eller er på vej til 
at gå – i glemmebogen. Det kan være 
tekster, der fremstår som korrektiver 
til aktuelt dominerende pædagogiske 
praksisformers dominans, eller tek-
ster, som på mere stilfærdige måder 
minder om forgangne tiders tiltro til 
“det pædagogiske” i arbejdet med at 
forandre og forbedre samfundet. Disse 
tekster får vi så pædagogik-folk til at 
kommentere. Kommentarerne vil være 
i den form, de hver især måtte ønske; 
men med fokus på, hvad en aktuel 
læsning af den ‘glemte’ tekst frem-
kalder af eftertanke i relation til et 

nutidigt pædagogisk og samfundsmæs-
sigt landskab. Serien rummer således 
grundlæggende et ønske om at fast-
holde en historisk bevidsthed i relation 
til pædagogikken; ikke af nostalgiske 
grunde, men for at give fornyet kraft 
til analyser af pædagogiske forhold i 
nutid via tilbageblik på pædagogik i 
datid.

Serien indledtes i nummer 3/17 
med Theodor W. Adorno: Opdragelse 
efter Auschwitz, som blev kommente-
ret af Kim Rasmussen. Den fortsattes 
i nr. 1/18 med Karl Marx: Teser om 
Feuerbach, som blev kommenteret af 
Birger Steen Nielsen.

Her bringes uddrag af Basil Bern-
stein: Pædagogiske koder og deres 
praksismodaliteter, som kommenteres 
af Martin Bayer. 

PÆDAGOGIKKENS 
GLEMMEBOG
Basil Bernstein

PÆDAGOGISKE KODER OG DERES 
PRAKSISMODALITETER (UDDRAG)
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A rtiklen “Pædagogiske koder 
og deres praksismodaliteter” 
udkom første gang i 1971 og 

sidst i 2001 i en revideret version, der 
bringes i udsnit her i tidsskriftet. De 
forskellige versioner illustrerer, hvor-
dan Bernsteins forfatterskab udviklede 
sig gennem årene. I artiklen præsen-
teres begreberne pædagogisk kode, 
klassifikation, rammesætning, synlig 
og usynlig pædagogik. Begreberne 
repræsenterede et nybrud i Bernsteins 
forskning og pædagogisk forskning.

BAGGRUND
I slutningen af 1950’erne og i 
1960’erne havde Bernstein beskæftiget 
sig med sociolingvistik og var her ble-
vet berømt og berygtet for sin teori om 
elaborerede og restringerede sprogko-
der. Teorien om sprogkoder var tænkt 
som en karakteristik og kritik af det 
middelklassesprog, som skolens un-
dervisning var baseret på og honore-
rede – en kritik som også Pierre Bour-

dieu (1930 – 2002) og Michel Foucault 
(1926 – 1984) og andre på samme tid 
havde rejst. Men Bernsteins teori blev 
af mange opfattet og misforstået som 
en karakteristik af børn og unge fra 
arbejdsklassens manglende kulturelle 
kapital og sprogbeherskelse. Det var 
en misforståelse, Bernstein gerne talte 
om – også her i Danmark – og som 
man kunne mærke blev ved med at 
gå ham på. I løbet af 1970’erne og 
fremefter forlod og overlod Bernstein 
sociolingvistikken til andre og interes-
serede sig for at udvikle og beskrive 
modeller af pædagogisk virksomhed, 
som han siger i indledningen af artik-
len. Han pegede på, at der manglede 
modeller, der kunne beskrive, hvordan 
kompetencer, vil vi sige i dag, blev 
overført og tilegnet selektivt af børn og 
unge i forskellige pædagogiske sam-
menhænge.

Set i et historisk og samfundsmæs-
sigt perspektiv stod Bernstein dengang 
ikke alene med sit engagement i 

Martin Bayer

KOMMENTAR TIL 
PÆDAGOGISKE KODER 
OG DERES PRAKSIS-
MODALITETER
Gennem sit arbejde som lærer, forsker og siden som Karl Mannheim-professor på Institut of 

Education, University of London, var Basil Bernstein (1924 – 2000) gennem mere end 40 år 

optaget af studier af social lighed og retfærdighed og arbejdede for et uddannelsessystem, 

der gav lige muligheder for alle børn og unge uanset deres sociale og kulturelle baggrund. 

Hans teori og modeller om pædagogik, pædagogiske koder, curriculum, magt og kontrol har 

gennem årtier inspireret videnskabelige studier over det meste af verden. Det skyldes ikke 

mindst teorien om pædagogiske koder og den klassiske artikel, “Pædagogiske koder og deres 

praksismodaliteter”.

108562_dansk paedagogisk_02-2018_.indd   96 01-05-2018   13:29:51



DpT #2 2018 • ARTIKLER 97

pædagogiske institutioners bidrag til 
opretholdelse af børn og unges sociale 
herkomst, til selektion og kulturel 
reproduktion. Uddannelse og pæda-
gogik blev efter anden verdenskrig af 
mange politikere, forskere og prakti-
kere set som et af de mest velegnede 
midler til at skabe social lighed og 
blev af lige så mange kritiseret for 
ikke at gøre det – sådan er det fortsat. 
Interessen for relationerne mellem ud-
dannelse og samfund var en af bag-
grundene for, at uddannelsessociologi 
og –forskning i forskellige varianter 
blev en central disciplin inden for 
pædagogisk videnskab – i sådan en 
grad, at nogle i årene derefter mente, 
at det var kættersk eller en tilståelse 
at være “asociologisk”. Modsat de, der 
så pædagogiske institutioner som et 
relæ for magtfaktorer, der lå udenfor 
pædagogiske institutioner eller som et 
samfundsmæssiggjort og patologisk 
instrument, var Bernsteins kritiske og 
teoretiske perspektiv mere balanceret. 
Han var optaget af at udvikle en teori 
og modeller om den struktur, der over-
fører magt og kontrol i pædagogisk 
virksomhed. Bernstein var optaget af 
at udvikle mikrodynamiske modeller 
om relationer i pædagogiske institutio-
ner. I artiklen peger han på, at hans 
teori og modeller skal vise, hvordan 
man empirisk kan studere, at magt og 
kontrol omsættes, eller rekonstekstua-
liseres, til principper for kommunika-
tion i curriculum, pædagogik og evalu-
ering. Han mente, at en effekt af disse 
principper, de pædagogiske koder, var 
medvirkende til, at børn og unge fik 
forskelligt udbytte af og succes i pæ-
dagogiske institutioner – et udbytte og 
en succes der, ligesom i dag, først og 
fremmest kom middelklassens børn og 
unge til gode.

MAGT, KONTROL, KLASSIFIKA-
TION OG RAMMESÆTNING
De helt centrale begreber i artiklen er 
magt, kontrol, klassifikation og ram-
mesætning. Det er så at sige det skelet 
eller argument, han mener, der bedst 
kan anvendes som udgangspunkt for 
analyser af pædagogisk praksis’ for-
skellige udfald. Han skelner analytisk 
mellem magt og kontrol, men peger 
også på, at magt og kontrol samlet set 
er indlejret i praksis. Til nærmere at 
belyse magtrelationerne i pædagogisk 
praksis anvendte Bernstein, inspireret 
af den franske sociolog, Emile Dur-
kheim (1858 – 1917), begrebet klassifi-
kation. Umiddelbart skulle man tro, at 
Bernstein med begrebet klassifikation 
interesserede sig for det indhold, klas-
sifikationen består af. Men i artiklen 
skriver han, at det er relationerne, 
grænserne og afstanden mellem kate-
gorierne, han interesserer sig for. Klas-
sifikation refererer til styrken af opret-
holdelse af grænser mellem kategorier 
og forskellige kontekster. Det kan være 
grænser mellem kategorier og kon-
tekster som fx mellem skole og hjem, 
mellem professioner og grænser inden-
for disse, fx mellem skolefag, lærer og 
elev, den faglige arbejdsdeling på en 
arbejdsplads. Hvis grænserne mellem 
forskellige kategorier er tydelige, frem-
står kategorierne isolerede i relation 
til hinanden. Bernstein peger på, at 
der her er tale om stærk klassifikation. 
Hvis grænserne mellem kategorierne 
eller kontekster er utydelige, er der tale 
om svag klassifikation. Det, der hol-
der kategorier adskilt eller sammen, 
er magt. Magtrelationerne mellem 
kategorier og kontekster etablerer en 
stabilitet, der virker naturlig og natu-
raliseret. De identiteter, der opbygges, 
virker tilsvarende som  naturlige og 
autentiske, ubrydelige og som en kilde 
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til integritet. Et skift, der gør magtre-
lationerne mere tydelige, kan dermed 
også virke som en trussel.

Bernstein skriver, at klassifikation 
handler om pædagogisk praksis’ 
“hvad” og udstyrer deltagerne med 
“en stemme”. Begrebet kan dermed 
også ses som en almen didaktisk ana-
lysekategori. Da vi i sin tid præsente-
rede Bernstein for denne iagttagelse, 
var han ikke uenig, men pegede også 
på, at det var didaktikkens sociale 
grundlag, han beskæftigede sig med. 
Det var en af baggrundene for, at flere 
også i Danmark talte om behovet for 
at arbejde med et “bredt didaktikbe-
greb”, det vil sige ikke alene dannel-
sens indhold, men også pædagogiske 
rammefaktorer.

I artiklen præsenteres “tempelfigu-
ren”, der skitserer forskellige typer af 
stærkt og svagt klassificerede viden-
strukturer (fag eller fagområder) og or-
ganisationer. Figuren inspirerede flere, 
også herhjemme, til at lave empiriske 
studier af forskellige pædagogiske in-
stitutioners integrerede (tværfaglige) 
eller kollektions (monofaglige) lære-
planskoder. Figuren er siden blevet 
anvendt til analyser af læreres og pæ-
dagogers professionelle identitet og til 
videnssociologiske analyser af forskel-
lige fag, videnkategoriers og –struktu-
rers opbygning.

Mens klassifikation handler om 
pædagogisk praksis’ “hvad”, refererer 
rammesætning til graden af kontrol 
indenfor de forskellige kategorier og 
kontekster. Begrebet “rammesætning” 
var inspireret af den tidlige symbol-
ske interaktionisme. Rammesætning 
handler, påpeger Bernstein, om “hvor-
dan” og “budskabet”. I en pædagogisk 
sammenhæng er rammesætningen 
stærk, hvis kontrollen over sekven-
seringen og tempoet i aktiviteterne 

entydigt kontrolleres af læreren eller 
pædagogen, mens den er svag, hvis en 
del af kontrollen over læreprocesserne 
overlades til børnene eller de unge.

PÆDAGOGISKE KODER, SYNLIG 
OG USYNLIG PÆDAGOGIK
En pædagogisk kode er en kombina-
tion af klassifikation og rammesæt-
ning. Pædagogisk praksis kan, ifølge 
Bernstein, ses som grundlæggende 
varianter af synlig eller usynlig pæ-
dagogik. Den synlige pædagogik er 
stærkt klassificeret og rammesat, mens 
den usynlige pædagogik er svagt 
klassificeret og rammesat. Bernstein 
peger på, at den usynlige pædagogik 
af mange er blevet set som progressiv 
og børnecentreret, mens den synlige 
pædagogik ses som traditionel og kon-
servativ. Lærerens eller pædagogens 
legitimitet er forskellige inden for de 
to varianter. For i den synlige og tradi-
tionelle pædagogik vil autoriteten op-
retholdes af en reference til ekspertise 
i fag og fagområder, mens ekspertise 
i den usynlige, progressive pædagogik 
mere handler om viden om børn og 
deres udvikling. Det interessante er i 
og for sig ikke denne slags etikettering, 
som de fleste nok er bekendt med, 
har bekendt sig til og har været udsat 
for. Bernstein påpegede, at børn og 
unge med forskellig social baggrund 
og de forudsætninger, de bragte med 
ind i en pædagogisk sammenhæng, 
givetvis vil kunne aflæse, genkende 
og honorere de forskellige pædagogik-
ker på forskellig vis. Pointen er ikke, 
at børn og unges forudsætninger er 
utilstrækkelige, men mere at den reali-
serede pædagogik giver dem forskellige 
muligheder for at honorere de krav 
og forventninger, de forskellige pæda-
gogikker efterspørger. Disse relationer 
mellem børn og unges forudsætninger 
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og deres håndtering af de krav, pæda-
gogisk praksis stiller, beskriver Bern-
stein med begreberne genkendelses- og 
realiseringsregler. Artiklen kan læses 
som en introduktion til centrale begre-
ber i Bernsteins overvejelser over magt 
og kontrolforhold og –relationer i 
pædagogiske institutioner. Begreberne 
danner et væsentligt udgangspunkt for 
hans og andres forskning om magt, 
diskurser og pædagogik og er så at sige 
der, man kan starte både med at læse 
videre om Bernstein og måske også 
prøve selv at lave empiriske studier, 
som mange af os håndværkerempiri-
kere har prøvet gennem årene.

AKTUALITET OG RELEVANS I DAG
Bernstein beskæftigede sig, som nævnt, 
gennem mere end 40 år med studier 
af problematikker om, hvorfor børn 
og unge fra arbejderklassen klarer sig 
dårligere i skolen end børn og unge 
fra middelklassen. Hvordan fungerer 
uddannelse og pædagogik? Og hvor-
dan får vi uddannelse og pædagogik 
til at fungere bedre? Disse spørgsmål 
er fortsat aktuelle. Om Bernstein er 
aktuel og relevant afhænger af, hvilke 
spørgsmål man stiller og vil studere. 
Hans originale bidrag til pædagogisk 
teori giver ham på den ene side plads i 
pædagogikkens familiealbum. På den 
anden side kan hans begrebsapparat, 
hvoraf kun et par begreber er præsen-
teret her, fortsat set som en invitation 
til at gennemføre teoriinformerede 
empiriske studier af pædagogisk virk-
somhed.

Mens en del pædagogisk forskning 
og uddannelsesforskning i dag tit er 
noget normativ eller empirisk, relativ 
teorisvag, men nok metodologisk strin-
gent, udgør Bernsteins begrebsapparat 
og modeller om pædagogisk praksis 
også i dag et godt udgangspunkt for 

kritisk teoretisk informeret empirisk 
pædagogisk forskning. Mange forskere 
inden for fx sociolingvistik, vidensso-
ciologi, didaktik, fagdidaktik, globale 
studier, antropologi og pædagogisk 
sociologi verden over anvender i dag 
hans begreber. På den måde er Bern-
stein en af de tænkere, der under alle 
omstændigheder er svær at komme 
uden om. 

LITTERATUR
Basil Bernstein 2001 Pædagogiske koder og deres 

praksismodaliteter. I Chouliaraki, L. og Bayer, M. 
(red) Basil Bernstein. Pædagogik, diskurs og magt. 
København: Akademisk Forlag. Side 70‑82

Martin Bayer er forskningschef for Forsk-

ning og Udvikling på Campus Carlsberg, 

Københavns Produktionshøjskole
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PÆDAGOGISK 
RELEVANT 
FILOSOFI
HISTORIE

Leif Puggaard & Brian Degn 
Mårtensson: Videnskab og 
pædagogik. En grundbog i 
pædagogisk videnskabsteori
Akademisk Forlag 2016
300 sider, 263,96 kr.

Anmeldt af 
 Jacob Korn-
beck, fuld-
mægtig i 
Europa-Kom-
missionen, 
Bruxelles

M ed “Videnskab og 
pædagogik” har 
forfatterne villet 

give pædagoger et værktøj til 
at indkredse såvel filosofiske 
som videnskabsteoretiske te-
maer, der kan være relevate 
for pædagogisk forskning og 
praksis. Bogen spænder over 
hele den europæiske filosofis 
historie og er således såvel et 
praktisk redskab og opslags-
værk samt ligeledes et bidrag 
til forståelse af pædagogikken 
selv. Kapitlerne er klart skrevet, 
rimeligt tilgængelige og illu-
streret med konkrete eksempler 
i forskellige boxe. Strukturen 
udgøres af otte kapitler, der 
hver omhandler en filosofihi-
storisk epoke eller en filosofisk 
retning: “Et videnskabshistorisk 

overblik – frem til oplysningsti-
den” – “Et videnskabshistorisk 
overblik – efter oplysningsti-
den” – “Positivisme og rationa-
lisme” – “Konstruktivisme og 
socialkonstruktivisme” – “Kri-
tisk teori” – “Strukturalisme, 
poststrukturalisme og diskur-
steori” – “Fænomenologi, 
eksistensfi losofi og hermeneu-
tik” – “Nyere videnskab og 
pædagogik”. For anmelderen, 
der ikke selv er filosof, fremstår 
bogen som en både brygbar 
og nyttig fremstilling, og bo-
gen kan med fordel anvendes 
i undervisningssamenhæng på 
forskellige niveauer samt i for-
skellige fagretninger.

Der er ikke tale om en spe-
cifik fremstilling af pædagogisk 
videnskabsteori, hvilket har sin 

ANMELDELSER

I anmeldelsen af Pædagogen som myndighedsperson. En grundbog i nr. 1, side 93 var afslutningen 
 faldet ud. Se hele anmeldelsen på dpt.dk
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berittigelse som led i den pæda-
gogiske forskningsmetodelære, 
men en sådan gar de to forfat-
tere tidligere forelagt i en sær-
skilt, dedikeret monografi (Degn 
Mårtensson, Puggaard. & Bang 
Puggaard, 2016). I tider, hvor 
det direkte praktisk anvendelige 
nyder stor anseelse, er bogen en 
påmindelse om videre perspek-
tiver, der også fremover findes. 
Hvis de aktuelle uddannelser 
og de seneste reformer kan 
synes at bekræfte en tidligere 
kendt tendens til i dansk sam-
menhæng at definere (profes-
sions-)akademiske uddannelser 
snævert som direkte forbedelse 
til praktisk virke (jf. Thomsen, 
1975), er der nok god grund til 
at minde om, at det udgående 
19. samt den første halvdel af 
det 20. århundrede så et køben-
havnsk akademisk miljø, der var 
udtalt filosofisk anlagt (jf. Sö-
derqvist, et al., 1998). Intet bør 
derfor tages for givet, og for de 
filosofisk interesserede vil “Vi-
denskab og pædagogik” være 
både velkommen og praktisk 
anavendelig.

REFERENCER
Degn Mårtensson, B.; Puggaard, 

L. & Bang Puggaard, R. (2016): 
Videnskabsteori for de pædagogiske 
uddannelser. Kbh.: Akademisk Forlag

Söderqvist, T., et al. (1998): 
Videnskabernes København. Kbh.: 
Roskilde Universitetsforlag

Thomsen, O.B. (1975): 
Embedsstudiernes universitet: 
en undersøgelse af Københavns 
universitets fundats af 1788 som 
grundlag for vores nuværende 
studiestruktur. Bd. 1-2. Kbh.: 
Akademisk Forlag

STYRKET 
FAGLIG 
KOMPETENCE

David Thore Gravesen (red.): 
Pædagogik i skole og fritid
Hans Reitzels Forlag 2017
479 sider, 400 kr. Findes også 
som i-bog

Anmeldt af 
Niels Rosendal 
Jensen, lektor 
ved Danmarks 
Institut for Pæ-
dagogik og 
Uddannelse, 
Aarhus Univer-
sitet

D enne udgivelse ret-
ter sig til pædagog-
studerende med valg 

af specialisering i skole- og 
fritidspædagogik. Bogens 27 
kapitler fordelt på fire dele 
sætter sig for at modsvare 
de kompetencemål samt vi-
dens- og færdighedsmål, som 
bekendtgørelsen for denne 
specialisering peger på. Delene 
er: 1. Om Læring, didaktik og 
dannelse; 2. Om identitet, leg 
og fællesskaber; 3. Om samar-
bejde, æstetiske processer og 
sundhed; 4. Om institutionelle 
rammer, tværprofessionalitet og 
udviklingsprocesser.

Bidragyderne har enten 
selv drevet forskning inden for 
området eller trækker på de 
forskningsresultater, dvs. hen-
holdsvis forskningsbaseret og 
forskningsrelateret, hvilket be-
tyder, at det vidensgrundlaget 
er opdateret. Det er desuden 
en bog, der balancerer mellem 
overvejende teoretiske temaer 
og overvejende praktiske ek-
sempler og diskussioner.

Hvert kapitel indledes med 
en abstract eller manchet, der 
kort peger på kapitlets væsent-
ligste pointer. Ligeledes afslut-
tes hvert kapitel med spørgsmål 
til refleksion og forslag til videre 
læsning. Det er med andre ord 
et grundigt arbejde, der er lagt 
i denne udgivelse. Glædeligt 
for undertegnede er det at se, 
at kandidater i pædagogisk so-
ciologi spiller stærkt med.

Anmeldere er heldigvis ikke 
polyhistorer, der bevæger sig 
ubesværet fra digitalisering til 
krop, bevægelse og idræt eller 
fra videnskab og pædagogisk 
praksis til institutionelle ram-
mer. Med dette forbehold fore-
kommer udgivelsen at ramme 
et behov for dels at præcisere 
pædagogik i skole og fritid, 
dels at opkvalificere grundlaget 
for bemeldte. Bogen vil utvivl-
somt finde et bredt publikum 
af både pædagogstuderende, 
lærerstuderende og praktikere i 
skolen og fritid.

Der blev afgivet mange løfter 
i forbindelse med skolerefor-
men, herunder den kommende 
aktive rolle, skolepædagogerne 
var tildelt. Det har imidlertid 
knebet med at indfri dem. Man 
kunne ønske sig, at det blev 
tilfældet – også ved hjælp af 
denne bog.

På baggrund af denne vel-
mente og berettigede ros til 
redaktion, forfattere og forlag 
rejser der sig flere interessante 
og principielle spørgsmål: 
skole- og fritidspædagogik kan 
støtte sig til enten skoletænk-
ning eller til socialpædagogisk 
tænkning. Hvis socialpæda-
gogik betragtes som et pro-
gram for livsmestring eller 
livsduelighed, så kan i hvert 
fald skolepædagogikken (og i 
mindre grad fritidspædagogik-
ken) ses inden for rammerne af 

108562_dansk paedagogisk_02-2018_r1_.indd   101 04/05/18   13:00



102 ANMELDELSER • DpT #2 2018

en curriculær programmatik. I 
virkeligheden placerer fritids-
pædagogikken sig med et ben 
i hver lejr. Skolepædagogikken 
må give plads til livsmestring, 
mens omvendt socialpædago-
gikken må anerkende nødven-
digheden af skolens kulturelle 
og politiske dannelse. Det ville 
jeg forstå som en bestanddel 
af demokratisk kompetence, 
personlig kompetence og faglig 
kompetence.

Det ville forudsætte en bred 
konsensus i samfundet, hvis 
dette almene dannelsesbegreb 
skulle vinde frem. Det traditio-
nelle dannelsesbegreb tænktes 
som en relation mellem subjek-
tets autonomi og almenvellet. 
I dag hører vi ikke megen tale 
om almenvellet i klassisk for-
stand, men udelukkende om et 
ekstremt individualistisk dannel-
sesbegreb. Det kan forklares ud 
fra den kendsgerning, at per-
spektivet om humankapital er 
sat igennem som almen orien-
tering for uddannelse – helt fra 
vuggestuen til universiteterne, 
hvilket net fortolket kan forstås 
som nutidens almenvel, hvor 
produktionen af grydeklare 
produkter til arbejdsmarkedet 
er alfa og omega.

Sådanne indre spændinger 
eller dialektiske relationer ses i 
flere af bidragene i de 27 kapit-
ler. Det kunne have været nyt-
tigt, om det forhold var blevet 
ekspliciteret.

Hvad så med de studerende, 
der skal tilegne sig det her 
præsenterede faglige indhold i 
specialiseringsdelen? Set fra en 
ikke-studerende er der spæn-
dende læsning i vente. Der er 
meget, der er værd at sætte 
sig ind for at styrke sin fag-
lige kompetence. Fordi der er 
meget, ender noget ofte med 
alene at blive orienteringslæs-

ning og dermed bred oriente-
ringsviden, hvilket der ikke er 
noget galt med. Man kan som 
studerende spørge: efter at jeg 
har orienteret mig her og der, 
hvad er jeg så uddannet til at 
varetage? Det kan og skal den-
ne udgivelse ikke give svar på, 
idet det vil falde uden for ram-
merne. Men det gør ikke sagen 
mindre interessant.

ANMELDELSE

Christian Horst: På ulige fod – 
etniske minoritetsbørn som et 
skoleeksempel
Aarhus Universitetsforlag
436 sider, 399,95 kr. (inkl. 
e-bog)

Anmeldt af 
Bodil Christen-
sen, lektor ved 
Læreruddan-
nelsen i Aal-
borg, UC 
Nordjylland

K arl Ove Knausgaard 
skriver i “Høsten” om 
hvordan ordet skaber, 

hvad det nævner (og ja, det var 
så Grundtvig, der ellers på in-
gen måde er på litteraturlisten 
i denne digre bog om ulighed 
i den danske uddannelse): “En 
af språkets egenskaper er at det 
kan benevne det som ikke er 
her. På den måten kan vi op-
prettholde alt som er utenfor 
synsvidde i vår livsverden, og 
også alt som befinder sig uten-
for vår tidshorisont, både det 
som var i går og det som skal 
komme i morgen.”

Det er ordvalget, det er spro-
get og det er de ord, der ikke 
findes, der skaber den ulighed, 

der møder etniske minoritets-
børn i den danske skole. Sådan 
kunne den ultrakorte version 
af Christian Horsts bog lyde. 
Men der findes ikke en kort 
version af bogens indhold. “På 
ulige fod” er en lang, grundig, 
omhyggelig, veldokumenteret 
gennemgang af love, faghæf-
ter og læreruddannelsernes 
konstruktion af “den etniske 
minoritetselev”. FNs komité 
mod racediskrimination, CERD, 
kritiserede den dansk stat for 
at diskriminere etniske mino-
ritetsbørn. Christian Horst for-
holder sig til den dialog, dette 
medførte. Og han gør det med 
omhyggelig dokumentation. 
Som altid kan man begynde sin 
læsning bagerst i bogen.

Bogens bilag er særligt in-
teressante. Her kan man se, 
at ordet “global” optræder to 
gange i Læreruddannelsesbe-
kendtgørelsen fra 1992, mens 
det optræder 42 gange i be-
kendtgørelsen fra 2013. Også 
ordet “europæisk” får frem-
gang med to hits i 1992 og 19 
i 2013. Det mest forundrende 
er måske, at “dansk” er nævnt 
19 gange i 1992, 99 gange 
i henholdsvis 2007, 2009 og 
2001, mens det i bekendtgørel-
sen i 2013 er optalt til 59. Også 
“identitet” har samme bølge: 
med to hits i 1992 har det 47 
hits i 2007, 2009 og 2011 for 
så at gå ned igen i 2013 til 18. 
Det kan man undre sig over. 
Det er mere forståeligt, at ordet 
“indvandrer” ikke optræder i 
1992, mens forekomsten øges 
gennem årene og når op på 23 
hits i 2013.

Bilagene vil være til stor 
glæde for mange læsere, der 
her kan finde ordoptællinger 
og synoptiske sammenstillinger 
fra eksempelvis Folkeskolens 
formålsparagraffer gennem ud-
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valgte år, ordforekomster i en 
lang række faghæfter til folke-
skolen, ordforekomster i Lærer-
uddannelsesbekendtgørelser, 
integrationslove og udlændin-
gelove og en hel del andre cen-
trale dokumenter. Det er her, 
man bør begynde sin læsning.

Bag i bogen finder man også 
forfatterportrættet, der minder 
om, at her er en forfatter, der 
har arbejdet med feltet i mange, 
mange år. Dernæst en udførlig 
litteraturliste og så de nævnte 
bilag. Det kunne have været en 
glæde med et stikordsregister, 
men det findes ikke.

Når disse sidste hundrede 
sider er tjekket kan man orien-
tere sig i forfatterens introduk-
tion til læsningen. Her skriver 
Christian Horst: “Bogen skal ses 
som en sammenhængende og 
fremadskridende analyse af og 
diskurser om konstruktion af 
ligheds – forskelsbehandling i 
folkeskolen, hvor genstandsfel-
tet er sammenligning af forhold 
mellem etniske minoritetsbørn 
og etnisk danske børn. De for-
skelssættende begivenheder 
udgøres af de konkrete nævnte 
påtalepunkter i den danske 
stats dialog med FN’s CERD-
komité i 2006. Den danske stat 
afviste disse kritikpunkter og 
legitimerede den eksisterende 
forskelsbehandling som saglig 
med henvisning til en række 
tekster og kontekster, der gør 
sig gældende for Danmark.” 
Det var nok en kort version af 
bogens indhold. Horst redegør 
også for sit teoretiske og me-
todiske grundsyn, der er den 
socialkonstruktivistiske erken-
delsesposition, der, som han 
skriver, tager udgangspunkt i at 
mennesket grundlæggende for-
står sig selv og sig selv i verden 
gennem sprog. Det udgangs-
punkt gennemlyser hele bo-

gen, der tager afsæt i ordvalg, 
sprogbrug og det, der ikke bli-
ver sagt.

“På ulige fod” har en skarp 
kritik af den danske stats svar 
til CERD. Kritikken er velargu-
menteret, faglig, solid og sober. 
Derfor er det utrolig ærgerligt, 
at det er en bog, hvor der på 
ingen måde er leflet for læse-
ren. Der er et lixtal, der i en af 
mine prøver slår ud på 79. Det 
er en del over Brødrene Løve-
hjertes lixtal på 25, og det er 
også en del over den gængse 
faglitteraturs lix-tal omkring 50. 
Det er lange, komplekse sæt-
ninger fyldt med fagord. Der 
er ligeledes et totalt fravær af 
“mennesker” i bogen. Folke-
skolen og uddannelsesverdenen 
er fyldt med børn, unge og 
voksne, der oftest gør deres ar-
bejde, så godt de kan til bedste 
for de fleste. Den dimension er 
fraværende. Ligeledes er der i 
layout og grafik ikke gjort no-
get for at formidle indholdet i 
en mere overskuelig form. Det 
er massive tekstblokke, der mø-
der blikket.

Bogen henvender sig til de 
“særligt interesserede” i feltet, 
der vil kunne nyde godt at den 
faglige fremstilling, men for-
midlingen kunne have udvidet 
læserkredsen en hel del.

Lidt mere grundtvigsk folke-
lighed i fremstillingen kunne 
have gavnet. Ordet skaber, 
hvad det nævner, – også i fag-
litteraturen.

SKOLENS 
UPÅAGTEDE 
HVERDAGSLIV

Ditte Dalum Christoffersen 
Hvad er meningen? Om ked-
somhed, angst og længsler i ele-
vernes skoleliv
Forlaget UP – Unge Pædago-
ger 
228 sider, 280 kr.

Anmeldt af 
 Peter Østerga-
ard Andersen, 
lektor ved In-
stitut for Me-
dier, Er ken-
delse og 
Formidling, 
Københavns 
Universitet

B ogen undersøger hvor-
dan elever forholder 
sig til at gå i skole. For-

fatteren har undersøgt to 7. 
klasser og fulgt dem igennem 
længere tid med vægt på ele-
vernes perspektiver. Der bliver 
lagt vægt på de sociale proces-
ser og på hvordan eleverne 
udtrykker (sig om) dem. Bogen 
er klart struktureret i forord, 
prolog, indledning, tre kapitler 
(hvor det sidste også rummer 
konkluderende og perspektive-
rende bemærkninger for hele 
bogen), epilog, appendix (om 
bl.a. metode og etiske dilem-
maer), noter og litteraturliste.

De tre kapitler hedder hen-
holdsvis ‘Hvad er det, der gør 
en skole til en skole’, ‘Kedsom-
hed’ og ‘Social eksklusionsangst 
og fagligt begær’. Det første 
kapitel præsenteres af forfatte-
ren selv som et analysekapitel, 
‘hvor eksempler på hvordan 
kræfter både inde i og ude 
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fra skolen former rammer og 
betingelser for elevernes sko-
leliv. Herefter ses på, hvordan 
konkret læringskultur opstår i 
kølvandet på de rammesæt-
tende kræfter.’ (s. 11). Bogens 
teoretiske forudsætninger præ-
senteres, og med begreber som 
læring, intra-aktioner, subjek-
tiveringsprocesser og materi-
elt diskursive praksisser, vises 
inspiration fra bl.a. Karen Ba-
rads ‘agential-realisme’ (s. 24). 
Forfatteren er generelt post-
strukturalistisk inspireret med 
vægt på socialpsykologi. Hun 
inddrager også begreber og 
pointer fra fx Thomas Ziehe og 
en del andre. Det første kapitel 
beskriver ‘eleverne som råstof’, 
om betydningen af tid og sted, 
dokumenter, læringskultur og 
elevernes egenverdener. Det 
afsluttes med at pointere at 
elever i den moderne skole skal 
kunne finde meningen i skolen 
og skal have lyst til at lære på 
de måder som det forventes at 
finde sted i skolen – en skole 
der i øvrigt beskrives som præ-
get af lange rækker af ting og 
forhold som elever og lærere 
skal.

Andet kapitel handler om 
kedsomhed. Forfatteren havde 
ikke på forhånd planlagt at un-
dersøge kedsomhed, men hun 
opdager undervejs at den ind-
tager en ganske central plads 
i observationer og interview. 
Kedsomhed betragtes ofte som 
noget selvfølgeligt og banalt, 
noget som ingen tillægger 
betydning. Men det er faktisk 
noget, der gennemtrænger 
skolehverdagen og som bl.a. 
kommer til udtryk både verbalt, 
kropsligt og som modstand. 
Kedsomhed knyttes her sam-
men med følelser og affekter 
og antyder dermed bogen som 
indskrevet i den såkaldte ‘affek-

tive vending’. Fire forskellige 7. 
klasseelevers beskrivelser af ked-
somhed i skolen fremlægges 
og fortolkes. I min læsning af 
bogen er dette kapitel om ked-
somhed det mest interessante. 
Det lykkes her at give fine ind-
blik i elevernes måder at forstå 
sig selv og deres liv, skolen og 
lærerne på. Det foregår for-
domsfrit, nuanceret og afspejler 
en tydelig og konsekvent ind-
levelse og interesse i emnet fra 
forfatterens side.

Bogens 3. kapitel handler 
om social eksklusionsangst og 
fagligt begær. Det rummer 
analyser af skoleklassen betrag-
tet som hierarkiske strukturer 
og især af to elevers måder at 
være elever på. Her behand-
les spørgsmål som hvad det 
vil sige at være eller ikke være 
populær i og uden for klas-
sen, hvordan det markeres og 
hvilken betydning angst for at 
blive socialt ekskluderet kan 
have. Kapitlet afsluttes med 
konkluderende bemærkninger 
for hele bogens vedkommende. 
Her påpeges det bl.a. at skolen 
besidder dobbelte budskaber, 
og at den rummer mangel på 
medbestemmelse og elevde-
mokrati. Også andre forhold 
konkluderes der omkring, fx 
om de vigtige sammenhænge 
mellem faglighed og ‘elevernes 
egenverdener’, og samlet om 
betydningen af kedsomhed og 
af social eksklusionsangst.

Udgivelsen er vigtig fordi 
den retter opmærksomhed 
mod kedsomhed, angst og 
længsler i skolen. Den peger 
på hvordan sociale og faglige 
processer er snævert sammen-
vævede. Og præsenterer nuan-
cerede fortolkninger af hvordan 
elever i skolen kan forstås. Der 
er tale om genkendelige skil-
dringer og dog problematiseres 

der samtidig både direkte og 
indirekte omkring mange for-
hold som ofte betragtes som 
selvfølgelige, dvs. at skolens of-
te upåagtede hverdagsliv træk-
kes frem i lyset.

Der er passager i bogen som 
man får lyst til at diskutere og 
problematisere, især forfatte-
rens fortolkninger af empirien. 
Det skal dog ikke primært for-
stås som en kritik. Det er deri-
mod positivt at fortolkningerne 
er lagt så eksplicit frem at man 
kan få øje på dem og lyst til at 
diskutere andre og nye fortolk-
ninger og perspektiver.

Bogen er en omarbejdet 
ph.d.-afhandling. Det er almen 
kendt at det er vanskeligt at 
omskrive akademiske afhandlin-
ger til mere populære tekster, 
men forfatteren synes her at 
være sluppet relativt godt fra 
det. Man kan enkelte steder 
finde ujævnheder og mærk-
værdigheder i fremstillingen, 
men i den store sammenhæng 
er de underordnede. Det er alt 
i alt blevet en vigtig bog hvis 
man interesserer sig for hvad 
der foregår i skolen og ikke kun 
for hvad man kan mene at der 
burde foregå og med vægt på 
det faglige.
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FORSKNIN
GENS ANVEN
DELSESSFÆRE

Martin Bayer: Person, pædago-
gik, profession og forskning
Hans Reitzels Forlag 2017
142 sider, 250 kr.

Anmeldt af 
Heidi Lykke 
Nissen, lektor 
ved Pædagog-
uddannelsen 
på Campus 
Carlsberg, 
Køben havns 
Professionshøj-
skole

F orestil dig at pædagoger 
via deres uddannelse op-
nåede samme professions 

ed som lægeløftet (den hipokra-
tiske ed). At ved enhver social-
krise eller konflikt kunne man 
som borger i velfærdsstaten råbe 
“ER DER EN PÆDAGOG TILSTE-
DE?!?!?” Hvortil at en tilstedevæ-
rende pædagog var forpligtet på 
at træde til; udøve sin professio-
nelle dømmekraft og understøtte 
produktive relationer mellem de 
nødstedte (konflikthåndtering, 
relationsbearbejdning, omsorgs- 
og udviklingsforståelse(r)). Se for 
dig Netto i ulvetimen. Det vil for 
bestandigt være et andet rum. 
Men pædagogens faglige status 
er en hel anden end lægens.

Martin Bayer har begået en 
bog der mangler. For selvom 
der i pædagoguddannelsen 
har været talt rigtig meget om 
grænsedragningen mellem 
netop person, personlighed og 
professionalitet, har der mang-
let relevante værker. Når en 
bog kiler sig nødvendigt ind 
i en uddannelsespraksis bliver 

det endnu vigtigere at forfatte-
ren -og bogen i sig selv- tyde-
ligt markerer sig til anvendelse. 
Denne anmeldelse inviterer 
læser ind i bogens univers for 
herefter at understrege som 
diskutere nogle af de problem-
stillinger en sådan bog vækker. 
Bogen er bygget op omkring 
beretninger fra dem det hele 
handler om – de udøvende 
professionelle.

“Er man eller oplever man 
sig selv som en person, der er 
forskellig fra og lig med andre 
personer? I hvilket omfang og 
med hvilke begreber har man 
adgang til sig selv som person? 
Skal en person bestemmes sub-
stantielt af andre substanser 
og/eller relationelt?” (Bogen 
s. 11) Med denne optakt in-
teresserer Bayer sig for hvor i 
verdenshistorien det i dag na-
turaliserede personbegreb sæt-
ter sig igennem. Her peges på 
at personbegrebets konnota-
tion til rolle på latin på mange 
måder fortsat præger måden 
hvormed vi opererer med per-
sonforståelser. Samtidig ved alle 
der har beskæftiget sig med so-
cialkonstruktionisme både for-
bandelserne ved at opdage at 
man ikke var mere end en sub-
jektposition! Med Parfit (1987) 
understreges at begrebet er 
spatio-temporalt dvs. defineret 
via oprindelse i tid og rum. For 
at forstå et specifikt personbe-
greb må man altså gå til den 
situelle sammenhæng. Derfor 
ses en acceleration af anven-
delse af ordet person de sidste 
40 år i litteraturen. Forståelse 
søges med andre ord. Det ud-
fordres om det ikke ville være 
meget nemmere uden et per-
sonbegreb. Dog understreges 
med lingvistikken (Siewierska 
2004) at det nok er utænkeligt 
at forestille sig noget sprog 

uden et personbegreb – en an-
tagelse der støttes empirisk via 
antropologien (Hastrup 2007) 
(bogen s. 13). Dilemmaet eller 
det som synes som forfatterens 
intention toner frem “når nu 
synspunktet i bogen er, at alle 
mennesker er personer, hvad 
skal vi så forstå ved, at man i 
faglige sammenhænge søger at 
opnå autoritet ved en skelnen 
mellem noget personligt og 
noget fagligt?” (Bogen s. 15).

Som bogen folder sig ud 
kobler den sig til den generelle 
opfordring Martin Bayer har 
haft i flere af sine værker (Kri-
stensen & Bayer 2015) netop, 
at “jo mindre vidensbaseret 
en praksis er, jo mere finder 
man et uformelt stærkt social 
hierarki og omvendt” (Bogen 
s. 99). Forklaringen herpå kob-
ler han til historiske betingede 
autoritets- og legitimitetsfakto-
rer indenfor den pædagogiske 
profession, hvor man ved pro-
fessionens vugge var henvist til 
at anvende sin lægkyndighed 
og særligt den akkumulerende 
erfaring der opstod fra udførel-
sen. Pointen er, at tiden i dag 
er en anden. Bayer bliver præ-
cis, når han fabulerer over det 
paradoksale ved fastholdelse 
af personbegrebet nok må 
hentes i realpolitikkens forsøg 
de seneste år i uddannelses-
politikken på depersonificering 
(Bogen s. 113). I en tid med 
evidens, konceptpædagogik 
og kvantificerbare didaktik-
ker, der udgrænser lærerens 
og pædagogens signifikante 
person(lighed), opstår en mod-
magts fordring til mere enga-
gement, ‘det særligt’ personlige 
og genindførelsen af platonisk 
kærlighed (ibid). Omvendt un-
derstreges i bogen “hvis lærere 
og pædagoger vil opnå større 
professionel autonomi, aner-
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kendelse og trivsel og bedre 
resultater, må de opgive fore-
stillingen om betydningen af 
personens og personlige evners 
fortrin” (bogen s. 114). En kob-
ling til samtidens forherligelse 
(bl.a. Per Fibæk) af autencitets-
begrebet kunne have budt på 
en bredere forståelsesramme. 
For hvorfor bliver autencitet 
så centralt netop i dette tiår? 
For hidrører autenciteten ikke 
netop personen og ikke profes-
sionsbegrebet?

Martin Bayer peger afslut-
ningsvist klædeligt på nødven-
digheden af at politisk som 
økonomisk prioritere uddan-
nelsen til samfundets vigtigste 
institutioner fx en fem-årige 
professionskandidatuddannelse. 
Dette vil sikre mere autonomi 
og legitimitet af arbejdet. På 
den måde understreger vær-
ket professionens historiske 
betingning og udfordringen af 
personbegrebet både som pro-
blemet der fortsat hindrer den 
attraktive professionalisering – 
og altså i samtidighed empirisk 
betragtet kan ses som et værn 
mod de i tiden rådende deper-
sonificerende tendenser i pæ-
dagogikker som metodikker.

Og det er lige her i denne 
dynamik forskeren må bevæge 
sig særligt sensitivt i forsknin-
gen. For kan det ikke tænkes at 
bud om mindre personlighed 
også ville kunne tolkes og altså 
anvendes legitimerende af de 
besparelser, der er pågående 
i praksis? Relationer er dyre 
og tidskrævende. Pædagogik-
ker friholdt et personbegreb 
er mere dynamiske at lede 
(læs nemmere at tilrettelægge 
medarbejderskemaer om man 
IKKE skal tage hensyn til det 
relationelle element). Relation 
er grundbegrebet i dansk pæ-
dagogik og under pres i tiden 

(“bridging and bonding” støtte 
til at skabe varige netværk 
ved at holde ‘sig selv’ i bag-
grunden). Derfor skal litteratur, 
der taler ind i disse dilemmaer 
netop afslutte og altså tydeligt 
stå ved sin egen dagsorden, 
således at man som læser ej fri-
stes til at anvende forskningens 
resultater i andre kontekster og 
meningssammenhænge end de 
i forskningen produktivt identi-
ficerede.

I bogen introduceres til en 
bred vifte af solide samfunds-
teoretikere og indskriver sig 
fx konkret i pædagoguddan-
nelsens modul J om profes-
sionalitet og tværprofessionelt 
samarbejde. Altså såfremt at 
bemærkningerne om et metab-
lik på forskningens anvendelses-
sfære ligeså dagsordensættes.

FORMÅLS
STYRET 
PÆDAGOGIK

Lars Geer Hammershøj: Dan-
nelse i uddannelsessystemet
Hans Reitzels Forlag 2017
256 sider, 275 kr.

Anmeldt af 
Bodil Christen-
sen, lektor ved 
Læreruddan-
nelsen i Aal-
borg, UC 
Nordjylland

I den meget innovative, kre-
ative og udfordrende bog 
“Revolutionær” beskriver 

Hans Otto Jørgensen den pro-
fessionsdannelse, man må have 
som landmand: “At jorden har 
en sjæl, hvilken bonitet den nu 

har. Den ene mark til forskel fra 
den anden, om det er på kilen, 
i noret eller ude i heden, i Ve-
stermarken eller Søndenomme. 
Hvornår den er tjenlig, og de 
kan komme til at så, at den kan 
tilsås. Om den er kalktrængen-
de, og hvornår den sidst fik.”

Det er en “fornemmelse” for 
jorden, en professionsdannelse, 
der har afsæt i en viden om 
jordens kvalitet og vejrliget ind-
flydelse, samtidig med at hån-
delaget og kompetencerne i 
driften af samme jord er til ste-
de. Det er (med andre og mere 
teoretiske ord) denne dannelse, 
der optager Lars Geer Ham-
mershøj i bogen: “Dannelse i 
uddannelsessystemet”.

Lars Geer Hammershøj tak-
ker sine studerende fra Uddan-
nelsesvidenskab for inspiration, 
thi, som han skriver, så gælder 
det, at forskning er særlig inte-
ressant, når den kan formidles: 
“… for som allerede Humboldt 
bemærkede, så er universitetet 
karakteriseret ved forsknings-
baseret undervisning såvel som 
undervisningsbaseret forsk-
ning.”

Lars Geer Hammershøjs bog: 
“Dannelse i uddannelsessyste-
met” bærer meget præg af 
netop erfaringen med formid-
ling. I indledningen præciseres 
det, hvorledes denne bog er 
fortsættelsen af forfatterens 
to udgivelser: “Selvdannelse 
og socialitet” og “Kreativitet – 
et spørgsmål om dannelse”. 
Bogen er skrevet i en ægte 
optagethed af de tre grundlæg-
gende spørgsmål: Hvad er dan-
nelse? Hvad er dannelse i dag? 
Og Hvad er dannelse på de for-
skellige uddannelsesniveauer?

De tre spørgsmål styrer bo-
gens indhold, nemlig de tre 
hovedkapitler, hvorefter der gi-
ves korte, præcise svar i afslut-
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ningen, hvor der på seks sider 
samles op i en meget oversku-
elig form.

Da det ikke er en krimi, kan 
afslutningen røbes her uden at 
være en “spoiler”. Det kan for-
håbentlig vække læseinteressen 
hos nogle, og ellers kan Ham-
mershøjs svar på dannelsens 
udfordringer være netop det, 
man får med sig fra denne kor-
te anmeldelse. De tre spørgs-
mål får følgende svar:
1. Hvad er dannelse? Det er den 

tredje dimension af uddan-
nelse. Dannelse angår ikke 
uddannelsens indhold eller 
mål, men derimod uddan-
nelsens formål. “Dannelse 
(…) handler om måden, 
hvorpå man forholder sig til 
sig selv og andre, til sagen 
og arbejdet eller i hvilken 
hensigt, man vil bruge sin vi-
den og sine evner.” Så godt 
og klart er det formuleret.

2. Hvad er dannelse i dag? Dan-
nelsesproblematikken er ud-
videt til ikke blot at handle 
om at blive menneske i sam-
fundet, men også om at ud-
vikle menneskelige ressourcer 
som arbejdskraft. Dannelse 
er også at skulle forholde sig 
professionelt til sin egen spe-
cifikke profession. Her gælder 
det, at unikke humane ka-
paciteter som “dømmekraft, 
kreativitet og innovation” bli-
ver (endnu) mere afgørende 
for arbejdskraften.

3. Hvad er dannelse på de 
forskellige niveauer af ud-
dannelsessystemet? Her 
opsummeres fra alle uddan-
nelsesniveauer med termen 
“selskabelighed”. Dagtil-
budsniveauets dannelse kan 
karakteriseres som “kropslig 
selskabelighed” og fanta-
sileg, grundskolens niveau 
har kodeordene “sproglig 

selskabelighed og humor”, 
ungdomsuddannelserne får 
ordene “stilappellerende 
selskabelighed og æstetisk 
udtryk og innovation”, mens 
de videregående uddannel-
ser præges af “stemningsin-
viterende selskabelighed og 
teknologisk, økonomisk, so-
cial og kognitiv innovation.”

Sådan. Så kort. Så præcist. Og 
argumenter og belæg finder 
man på 230 foregående sider.

Ser man på litteraturlisten, 
så er kredsen af forskere bag 
udgivelsen at finde i rækken 
fra Humboldt over Kant til Lars 
Henrik Schmidt, Peter Kemp og 
Hammershøj selv.

Bemærkelsesværdigt er det 
jo, at to hele sider i litteratur-
listen er med Hammershøjs 
egne udgivelser. Man kan læse 
det ud fra bogens indledning: 
Dette er opsamlingen og sidste 
(indtil videre) led i en afsøg-
ning af: Hvad er dannelse?

Registeret er interessant med 
topscorerne på links som “for-
holdelsesmåde” (31), “innovati-
on” (19), “selskabelighed” (15) 
og “vilje” (19). Kendte termer 
brugt i ny sammenhæng.

Slutreplikken lyder: Dannelse 
er den tredje dimension af ud-
dannelse. Den første dimension 
i uddannelse er viden, hvor det 
handler om at orientere sig i 
verden. Den anden dimension 
er evner i form af færdigheder, 
kvalifikationer og kompetencer. 
Den tredje dimension i uddan-
nelse er således “dannelse”, 
evnen til at se formålet med 
uddannelse.

Det lyder (for denne anmel-
der) som Aristoteles’ episteme, 
tech ne og phronesis, men her 
hos Hammershøj skelnes der så 
også mellem almendannelse og 
professionsdannelse.

Alt dette gøres der præcist 
og velskrevet og klart og kom-
petent rede for i de tre hoved-
kapitler.

“Det kan konkluderes, at 
formålsstyret pædagogik vil 
blive central i fremtidens ud-
dannelsessystem i takt med, at 
dannelse bliver vigtigere i frem-
tiden.” Sådan lyder den lam-
mende kritik af målstyring. Det 
vigtigste er at kende formålet 
med sit virke. Derfor får Hans 
Otto Jørgensen også de sidste 
ord. Her er en landmand, der 
ved, hvor formålet er:

“Det er afgørende, om kor-
net er modent, og vi kan kom-
me i gang med at høste. At få 
det alt sammen tilrettelagt, alt 
arbejde på gården, ude og in-
de, den daglige rutine, og hvad 
der hører årstiden til, at der er 
en rækkefølge, så vi ved, hvad 
vi skal, og hvornår vi er færdige 
og kan komme videre med det 
næste.”

P.S: Bogen henvender sig til alle 
studerende på de pædagogiske 
uddannelser. Det være sig på 
professionshøjskoler, universite-
ter eller det kan være forskere 
og praktikere andetsteds i ud-
dannelsesverdenen.
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SÅ ER LEERNE 
HVÆSSET

Thomas Aastrup Rømer, L.ene 
Tanggaard & Svend Brink-
mann: Uren pædagogik 3
Klim 2017
198 sider, 249,95 kr.

Anmeldt af 
Niels Rosendal 
Jensen, lektor 
ved DPU, 
 Aarhus Univer-
sitet

D enne tredje udgi-
velse i serien Uren 
Pædagogik viser, 

at debattørerne har hvæsset 
leerne snittende blanke. Ho-
vedfjenderne er de samme (i 
særdeleshed Lars Qvortrup), og 
uenighederne påvises allerede 
i bogens indledning. Kritikken 
af Qvortrup og hans åndsfæller 
(s. 14) kan tydeliggøre, hvad 
fællesnævneren dækker over. 
Det bringer ikke grundlæg-
gende nyt til torvs, men tjener 
til at udvikle argumentationen. 
Alternativet til den læringsmål-
styrede folkeskole lider dog 
under den svaghed, at stort set 
alt kan kaldes uren pædagogik. 
Alternativerne fremtræder så-
ledes i fragmenteret og spredt 
formation. Dette kan man be-
græde eller glæde sig over alt 
afhængigt af ståsted, hvorimod 
spændvidden i indlæggene 
peger på et potentiale og over-
skud i kritikken. Men der savnes 
en samfundsmæssig dimension, 
som dog var manifest til stede i 
bind 2 af serien (Brinkmann om 
patologiseringen af pædago-
gikken, Kemp om folkeskolen, 

Nepper Larsen om pædagogisk 
arbejde i kontrolsamfundet 
f.eks.).

Er der overhovedet brug 
for at medtage den side af sa-
gen? Det er der, fordi vi har 
set, hvordan den mere de-
mokratiske rekruttering til ud-
dannelserne har indebåret en 
uddannelsesmobilisering, som 
allerede har ført til og fortsat 
vil føre til store strukturelle æn-
dringer i vort samfund. Disse 
har tendentielt betydet opløs-
ning af det gamle klassesam-
fund, der byggede på arv. Det 
har på sin side medført nye 
problemer, som truer ideerne 
om menneskelig lighed og de-
mokrati, og som bl.a. ifølge 
afdøde professor Erik Jørgen 
Hansen tenderer til at skabe et 
nyt klassesamfund: et uddan-
nelsessamfund med nye former 
for klassedeling. Uligheden er 
til at føle på, og den gælder 
ikke kun indkomst og sundhed, 
men også uddannelseschancer 
og anerkendelse og respekt. 
Det forhold burde give anled-
ning til, at skolens målsætning 
og indhold tages op til revision. 
En rent funktionalistisk målsæt-
ning, som præmierer menne-
skets ydeevne i produktionen, 
kan og skal ikke være enerå-
dende. Konkurrencepresset på 
den enkelte elev er taget vold-
somt til, og der er efterhånden 
tungtvejende konstateringer 
af, at dette har haft uheldige 
virkninger for elevernes udvik-
ling. Diagnose-eksplosionen 
bidrager nok med sin del af 
forklaringen. Tillige udvikler 
det et ekspertvælde og en fare 
for at underminere almindelige 
demokratiske rettigheder, hvor 
hverken lærere, elever eller 
forældre har medbestemmelse 
i skyggen af optimerings- og 
præstationsbølgen. Et velud-

viklet demokrati forudsætter 
praktiseret demokrati i skolen 
med respekt for den gensidige 
solidaritet. Eksempelvis bliver 
lærernes faglighed ikke respek-
teret, hvilket underdrevet ud-
trykt må siges at være alvorlig 
fejltagelse, eftersom skolen er 
den mest centrale institution 
for opdragelse og uddannelse 
af aktive samfundsborgere.

Dele af disse alvorlige pro-
blemer inddrages i bogen, men 
ligesom man kan kritisere Hat-
tie eller andre for at glemme 
eleverne (s. 142-3), er de stort 
set også underforstået i denne 
antologi. Det kunne være tema 
for et kommende bind 4.

Tilbage til sporet: Hvad har 
“fronten til folkeskolens befri-
else” (= Uren pædagogik) så at 
byde ind med? Ganske meget 
åndeligt kraftfoder, der stritter 
i flere retninger. De dannelses-
forestillinger, der præsenteres, 
er hverken nutidige eller folke-
lige. Det er der ikke noget galt 
i, men derved mister kampen 
mod teknokrater og lignende 
vigtige forbundsfæller. Det 
minder i for høj grad om et 
program for restauration af en 
tilstand, der – for dem, der op-
levede den i 1950’erne – ikke 
var værd at samle på. Et tids-
svarende ideal skal fastholde 
sine rødder i humaniora, men 
nødvendigvis udvides med 
forståelse af økologiens, ver-
denskonflikternes og andre 
nationale og internationale 
problemer og desuden knytte 
tænkning sammen med an-
svarlig og politisk handling. 
Sådanne konflikter udspringer 
af interessekampe mellem de 
forskellige samfundsklasser, og 
her stiller antologien sig i en 
demokratisk ideologis tjeneste 
i fornt mod statsplanlæggernes 
utilitarisme.
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Denne indvending skal ikke 
skygge for, at der er mange 
værdifulde bidrag. De vækker 
til eftertanke. Især vil denne 
anmelder pege på fire. For det 
første Erik Schmidts pragtfulde 
beretning fra folkeskolen, for 
det andet Frederik Pios tanke-
vækkende analyse af kampen 
om kundskabsbegrebet (læring 
kontra dannelse), for det tredje 
Jacob Klitmøllers bestræbelse 
på at pege på ligheder mel-
lem Hattie og Biesta uden at 
glemme forskellene og for det 
fjerde Per Fibæk Laursens an-
strengelser for at få nuanceret 
kritikken af den “rene” pæda-
gogik, som han finder alt for 
generel og upræcis og kun no-
genlunde rammende for den 
konceptorienterede forskning 
og pædagogik, men derimod 
ikke for den syntesedannende 
metaforskning.

Læseren kan spørge sig selv 
(og gerne andre), hvorvidt kri-
tikken alene vedrører pædago-
gik i snævrere forstand. Er dens 
ærinde i højere grad en kritik af 
noget andet: Samfundsforhol-
dene (=konkurrencestaten)? De 
snævre mål for skolegang og 
uddannelse? Lærernes deroute? 
Manglende positiv accept af 
Grundtvig og Kierkegaard? Der 
er i hvert fald rigeligt at sætte 
sig grundigt ind i, forholde sig 
kritisk til og deltage i udfoldel-
sen af.

UNATUR
LIGE FORAN
DRINGER

Finn Wiedemann: Uddannelse 
under naturlig forandring
Syddansk Universitetsforlag 
2017
138 sider, 148 kr.

Anmeldt af 
Mads Rangvid, 
cand.mag., 
gymnasielek-
tor ved 
 Gladsaxe 
Gym  nasium 
og lærerbogs-
forfatter

Hvor kommer de 
dog fra, alle disse 
evindelige ideer til 

forandringer og forbedringer?” 
kan man gribe sig selv i træt at 
spørge, når endnu et pædago-
gisk modelune eller endnu en 
reform skyller ind over uddan-
nelsesverdenen. Det spørgsmål 
vil Finn Wiedemann svare på i 
sin bog Uddannelse under na-
turlig forandring.

Inspireret af den norske 
skoleforsker Per Dalin er grun-
dantagelsen, at politiske, øko-
nomiske og sociale forhold, 
som ikke er planlagt med kon-
sekvenser for skolen, har større 
betydning for skoleændringer 
end alle internt udviklede til-
tag. Det er samfundsmæssige 
forhold, som står uden for sko-
leverdenens kontrol, men fordi 
de udgør den luft, som skole-
verdenen ånder i, ligner de na-
tur. Titlen på Wiedemanns bog 
skal derfor forstås ironisk. Den 
er en påpegning af det meget 
oplagte, at de ændringer, der 
sker med vores uddannelser, 

tværtimod at være naturlige i 
den grad er kulturlige; de er 
konsekvenser af menneskelige 
valg, og de kunne derfor være 
helt anderledes.

Hvilke samfundsmæssige ud-
viklingstendenser, mener Wie-
demann så, har betydning for 
uddannelsesverdenen? I bogen 
behandles fire tendenser: glo-
baliseringen, videnssamfundet, 
konkurrencestaten og de æn-
drede vilkår for individets iden-
titetsdannelse (sammenfattet i 
begrebet senmodernitet). Må-
let er at finde ud af, hvordan 
disse fire tendenser har påvirket 
de mønstre, værdier og diskur-
ser, der kommer til udtryk i ud-
dannelsespolitikken de seneste 
10-15 år.

Efter et indledende kapitel, 
der beskriver Wiedemanns ud-
dannelsessociologiske og teo-
retiske afsæt (en lidt spraglet 
skare af bl.a. neo-marxisten 
Peter Jarvis, Giddens, Haber-
mas og Foucault, som Wie-
demann ubesværet navigerer 
mellem) samt præsenterer en 
rigtig fin model, der illustrerer 
det krydspres, uddannelse er 
under mellem marked, stat og 
civilsamfund og her uden om 
globalisering, vidensamfund, 
konkurrencestat og senmoder-
nitet, vier Wiedemann et kapi-
tel til hvert af de fire, centrale 
begreber.

Kapitlerne, der behandler de 
fire samfundsmæssige tenden-
ser, følger samme skabelon. 
Der gives en kort redegø-
relse for begrebets historiske 
oprindelse, som jo hænger 
snævert sammen med den 
samfundstendens, som begre-
bet betegner. Wiedemann laver 
en teoretisk indkredsning af 
begrebet, hvorunder der peges 
på yderpunkter i de eksisteren-
de forståelser af begrebet. Efter 
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den begrebslige afklaring følger 
en opremsning af konsekven-
ser for uddannelsesverdenen. 
Eksempelvis er konsekvenser 
af globaliseringen bl.a., at der 
sker en stigende international 
påvirkning, meget konkret il-
lustreret ved PISA-undersø-
gelsernes benchmarking af 
elementer i uddannelsessyste-
met; at uddannelse ses som et 
middel til økonomisk vækst; at 
uddannelse bliver en vare, som 
private virksomheder investerer 
i og trækker enorme summer 
ud af; varegørelsen af uddan-
nelse fører til konvergens og 
harmonisering, hvorved det na-
tionale spillerum for påvirkning 
og tilrettelæggelse af særlige 
uddannelsesforløb og –former 
indsnævres.

Wiedemanns bog er ikke 
noget stridsskrift i kampen om 
dannelsen. Det er derimod en 
lærebog, og som sådan frem-
står fremstillingen indførende, 
nuanceret og nøgtern. Har 
man fulgt bare nogenlunde 
med i de seneste års offentlige 
debatter om udviklingen i ud-
dannelsesverdenen, vil man 
allerede have styr på positioner-
ne og genkende de problemer, 
der udpeges. Tilhører man ikke 
bogens primære målgruppe, 
“studerende, som beskæftiger 
sig med læring, uddannelse og 
pædagogik”, men de “andre, 
som er optaget af området”, 
kan man derfor godt blive en 
smule utålmodig.

Men selvom Wiedemann 
gør sig umage med ikke at 
havne blandt “de pædagogisk-
konservative”, Stefan Hermanns 
magtfulde hold kæft-bolsje, er 
bogen dog ikke uden kritisk 
brod. I de fire tendens-kapitler 
udtrykker Wiedemann kun spo-
radisk kritik eller bekymring, 
som når han peger på, hvordan 

vidensamfundets efterspørgsel 
af innovativ, nyttig viden fører 
til en nedprioritering af grund-
forskning og kritisk viden, eller 
når det påpeges, at konkur-
rencestatens fokus på ledelse 
og styringsværktøjer fører til 
forringelse af kvaliteten i opga-
veløsningen og et forkert resur-
seforbrug på det, der kan være 
genstand for måling. Endelig 
i det afsluttende, sammenfat-
tende kapitel toner Wiedemann 
rent flag. Det problematiseres, 
at markedet støttet af staten 
har vundet dominans over ci-
vilsamfundet, og Wiedemann 
opregner en række forhold in-
den for de fire tendenser, hvor 
han fromt mener, at man bør 
arbejde på en bedre balance-
ring, fx mellem markedsgørelse 
og kulturalisering, mellem kon-
vergens og divergens, mellem 
ledelsesmæssig, teknokratisk 
styring og demokratisk, bru-
gerbaseret indflydelse, mellem 
standardiseret, erhvervsrettet 
uddannelse og selvdannelse.

Wiedemanns bog giver et 
letlæst og hurtigt overblik over 
det meget komplekse problem-
felt, der kan være en forklaring 
på, hvorfra alle forandringerne 
kommer. Hvordan vi konkret 
skal forholde os til dem, giver 
bogen ikke noget bud på, og 
det er måske, fordi feltet er så 
komplekst og de ydre påvirk-
ninger så massive, at de allige-
vel ender med at fremstå som 
natur, det ikke er muligt at æn-
dre ved.

LÆRERENS 
PROFES
SIONELLE 
FAGLIGHED

Louise Klinge: Lærerens rela-
tionskompetence – kendetegn, 
betingelser og perspektiver 
Dafolo 2017
272 sider, 399 kr.

Anmeldt af 
Carsten Fogh 
Nielsen, ph.d. 
og adjunkt på 
DPU, Aarhus 
Universitet

L ærerens relationskompe-
tence – kendetegn, be-
tingelser og perspektiver 

er en omskrevet og revideret 
udgave af Louise Klinges ph.d.-
afhandling. Bogen er baseret 
på Klinges observationer af fire 
læreres undervisning i 5., 6. og 
7. klasse, interviews med de 
involverede lærere og elever, 
Klinges egne mangeårige erfa-
ringer som lærer og underviser, 
feedback fra lærere og lærer-
studerende som hun har holdt 
oplæg for, samt interviews med 
to skoleledere. Bogen er derfor 
fyldt med praktiske eksempler 
og historier, der levende illu-
strerer den pædagogiske (og 
menneskelige) vigtighed af, at 
læreren evner at kunne forstå 
og indgå i frugtbare relationer 
med sine elever. Resultatet er 
en inspirerende og interessant 
fremstilling af, hvilke kompe-
tencer der kræves, for at en 
lærer i sin undervisning og pro-
fessionelle praksis kan omgås 
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sine elever på en ansvarlig og 
konstruktiv måde.

Bogens (relativt lange) ind-
ledning skitserer de begreber 
og indsigter, som de øvrige 
kapitler bygger på og vide-
reudvikler. Kapitel 1 placerer 
spørgsmålet om lærerens re-
lationskompetence i det kon-
fliktfylde spændingsfelt mellem 
institutionelle rammer og indi-
viduelle kompetencer. Kapitel 2 
og 3 diskuterer en grundlæg-
gende forudsætning for at en 
lærer kan agere relationskom-
petent, nemlig at læreren for-
står og har indsigt i elevernes 
perspektiv på og forståelse af 
deres egen situation. Klinges 
pointe her er, at eleverne ikke 
blot er elever, men er børn 
for hvem elevrollen blot er en 
del, og ikke nødvendigvis den 
vigtigste del, af, hvem de er. 
Glemmer læreren dette, så mis-
forstår hun ofte elevens adfærd 
i negativ retning, og dermed 
risikerer lærer-elev relationen at 
gå galt.

At være opmærksom på og 
have en forudgående forståelse 
af, hvorfor eleverne handler 
som de gør er altså en nød-
vendig forudsætning for det 
Klinge kalder for “læreres rela-
tionskompetente interaktionelle 
adfærd” (s. 124), dvs. lærerens 
konkrete omgang med og re-
lation til eleverne. I kapitel 4 
identificerer Klinge tre centrale 
kendetegn ved denne adfærd 
nemlig 1) afstemmere; 2) om-
sorgsetiske handlinger og 3) 
understøttelse af elevers behov 
for at opleve selvbestemmelse, 
kompetence og samhørighed 
(s. 124). Afstemmere er de ver-
bale og non-verbale ord og 
handlinger (smil; latter, kom-
plimenter, spejling m.v.) som 
lærere kan benytte sig af for 
at bringe sig på bølgelængde 

med deres elever. Omsorgsetiske 
handlinger er de handlinger, 
der udtrykker lærernes omsorg 
for og bevidsthed om elevens 
(barnets) samlede udvikling og 
dannelse. Understøttelse af ele-
vernes behov for selvbestemmel-
se, kompetence og samhørighed 
handler om lærerens ansvar for 
at fremme og opfylde barnets 
mest grundlæggende psykolo-
giske behov.

I kapitel 5 diskuterer Klinge, 
hvilke betingelser der skal være 
opfyldt for, at en lærer kan age-
re relationskompetent. Mere 
specifikt fokuserer hun på, hvad 
læreren skal og skal kunne, og 
hvilke (psykologiske) behov læ-
reren selv skal have opfyldt, for 
at vedkommende kan være en 
relationskompetent fagprofessi-
onel. Dette kapitel leder natur-
ligt over i kapitel 6, hvor Klinge 
kritisk diskuterer hvordan læ-
reruddannelsen, skoleledere og 
politikere kan understøtte og 
fremme udviklingen af den læ-
rerfaglige relationskompetence.

Dette afsluttende kapitel 
rummer formodentlig bogens 
mest provokerende og kontro-
versielle konklusioner. Klinge 
slår her blandt andet til lyd for, 
at praktisk afprøvning af an-
søgernes relationskompetente 
omgang med børn gøres til ob-
ligatorisk del af optagelsespro-
cedureren til læreruddannelsen; 
at praktisk og teoretisk under-
visning i relationskompetence 
gøres til en integreret del af læ-
reruddannelsens undervisnings-
fag; at der i skolen indføres 
elevevaluering af alle læreres 
undervisning; at lærere, der 
har vist sig ude af stand til at 
udvikle de nødvendige kompe-
tencer til at kunne agere rela-
tionskompetent i sidste instans 
skal kunne fyres, og at den 
fagopdelte undervisning af-

skaffes og erstattes af en mere 
emneorienteret og praksis- og 
erfaringsbaseret undervisning. 
Dette er vidtgående – og vidt-
rækkende – konklusioner, som 
fortjener at blive kritisk disku-
teret.

Lad mig slutte af med en en-
kelt kritisk kommentar. I bogen 
trækker Klinge gentagne gange 
på begreber og forsknings-
resultater hentet fra neurovi-
denskaben. I indledningen til 
bogen indgår ligefrem en “Mi-
niordbog over neurovidenska-
belige termer” (s. 39-40). Og i 
kapitel 5 fremhæves kendskab 
til “neuropsykologi og neuro-
pædagogik” som en væsentlig 
forudsætning for, at lærere 
kan agere relationskompe-
tent. (s. 186). Henvisningerne 
til neurovidenskaben er imid-
lertid relativt overfladiske, og 
tilføjer ikke noget synderligt til 
hverken Klinges analyser eller 
konklusioner. Alt hvad Klinge 
ønsker at sige kan siges, og 
muligvis siges både klarere og 
enklere, uden henvisninger 
til “spejl-neuroner”, “frontal-
lapperne”, “oxytocin” og an-
dre populære begreber fra den 
neurovidenskabelige faglitte-
ratur.

Klinges brug af disse termer 
synes derfor primært at tjene 
et strategisk formål nemlig at 
give hendes konklusioner en 
særlig form for neurovidenska-
beligt belæg, som (Klinge selv 
synes at mene) er bedre, el-
ler stærkere, end hvad hendes 
egne etnografiske studier og 
filosofisk-psykologiske analyser 
kan levere. Det er synd, for der 
er rigeligt substans i Klinges 
egne studier til at gøre, hvad 
hun gerne vil, nemlig at levere 
et interessant og væsentligt 
indspark i debatten om læreres 
professionelle faglighed.
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VOKSEN
PÆDAGOGIK

Bjarne Wahlgren: Akademisk 
Forlag 2018
216 sider, 299,95 kr.

Anmeldt af Bo-
dil Christensen, 
lektor ved Læ-
reruddannelsen 
i Aalborg, UC 
Nordjylland

V i kom ikke ud af stedet”, 
“Vi har arbejdet med det 
samme i fjorten dage, og 

vi kommer ikke nogen vegne”, 
eller “Jeg får virkelig meget ud 
af den her undervisning.” Bjarne 
Wahlgren viser med mange ek-
sempler, hvordan den samme 
undervisning kan give vidt for-
skellig respons hos kursisterne. 
Nogle glæder sig over at lære, 
andre har armene over kors og 
keder sig.

Undervisning af voksne kræver 
en særlig pædagogik, og det er 
det, Bjarne Wahlgren søger at 
samle i denne bog.

Det er altid godt at begynde 
bagerst, når man læser en fag-
bog. Det gælder også her. Så 
får man præsenteret forfatte-
ren på omslagsflappen: Bjarne 
Wahlgren. Han er professor i 
voksenpædagogik på DPU, Aar-
hus Universitet. Han har skrevet 
om voksnes læreprocesser, om 
transferværdi, om refleksion over 
læring og nu skriver han (på sin 
vis opsamlende) om “voksenpæ-
dagogik”.

Det afsluttende kapitel om 
“perspektiver” har seks teser om 
voksenpædagogik. Dem kan man 
læse først, så ved man i hvilket lys 
(og med hvilken konklusion) alt 

andet skrives. De seks teser næv-
nes kort her, så ved man det væ-
sentlige i voksenpædagogik:
1. Voksne deltagere har i almin-

delighed et meget funktionelt 
forhold til uddannelse og un-
dervisning. De vil principielt 
kunne bruge det, de lærer, til 
noget.

2. Voksne har en række kom-
petencer og erfaringer med 
sig til undervisningen. Det er 
godt, når der skabes sammen-
hæng mellem disse erfaringer 
og kompetencer og så den 
undervisning, der finder sted.

3. Motivation er en forudsæt-
ning for god undervisning. 
Voksne vil gerne lære noget, 
men det skal kunne integreres 
i deres selvopfattelse og i de-
res handlinger.

4. Formålet med voksenunder-
visning er principielt at der 
gives mulighed for at den 
voksne kan handle mere kva-
lificeret på grund af undervis-
ningen.

5. Undervisningens sociale kon-
tekst spiller en væsentlig rolle 
for, hvordan læringen finder 
sted.

6. Voksenundervisning indebæ-
rer ofte gruppebaseret under-
visning. Her må være klare 
rammer, mål og struktur for 
at det kan fungere godt.

Med disse seks teser har man 
samlet bogens pædagogik.

Efter indledningen er der syv 
kapitler, der alle er opbygget på 
samme (voksen)pædagogiske 
måde. Først et kort overblik, så en 
gennemgang af underpunkter, 
hvor der inddrages eksempler fra 
forfatterens egen undervisning, 
så samles pointerne op til sidst i 
kapitlet, hvor der også er forslag 
til yderligere læsning. Meget 
klart. Meget pædagogisk.

Men, – og som altid er der et 

men. Det er virkelig forunderligt, 
at en bog om pædagogik (og og-
så voksenpædagogik) skal have et 
så småligt layout. Småligt i forma-
tet, der er lidt mindre end A5 for-
mat: 13 gange 21 cm. Det er også 
småligt i forhold til illustrationer: 
der er ingen. Der er to grafiske 
modeller, nogle få cases i indram-
mede kasser, og så er der nogle 
pointer på grå baggrund.

Det skal aldrig ophøre at undre 
mig, at alle lærervejledninger til 
undervisningsmaterialer er uden 
farve, figurer og festlige fotos, på 
samme vis som også mange fag-
bøger til voksne synes at være lay-
outet ud fra en tanke om, at det 
så sandelig ikke skal være særligt 
indbydende at blive klogere.

Hovedparten af os lærer gen-
nem mange sanser. Voksne har 
også brug for variation i formidlin-
gen, voksne har brug for en sam-
menhæng mellem teori og praksis 
og dermed zmellem illustrative 
eksempler og skrevet teori, voksne 
har brug for at “se” indholdet.

Det sker ikke i denne bog om 
voksenpædagogik. Det er ærger-
ligt.

Målgruppen er alle, der be-
skæftiger sig med undervisning 
af voksne; det være sig inden 
for folkeoplysning, almen vok-
senundervisning, erhvervsrettet 
uddannelse, efteruddannelse og 
universitetsuddannelse. Sådan står 
der på bagsiden.

Jeg kan ud fra egen erfarings-
baggrund tilføje, at undervisere 
på landets professionshøjskoler 
også kunne læse med og lære 
mere om voksenpædagogik. Må-
ske bliver man ikke bedre i praksis 
af at læse bogen (det pointeres 
også, at det ikke er en undervis-
ningsmanual), men man får mere 
forståelse for, hvorfor nogle kursi-
ster møder med armene over kors, 
mens andre glæder sig over at 
blive klogere.
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TEMA: UNGES ULIGHED I UDDANNELSE – 
ET  PROBLEM AF STIGENDE KOMPLEKSITET
Unge og uddannelse hænger i dag sammen. Sat på spidsen er de to ord nærmest synonymer for 
hinanden: Man er ung, når man er under uddannelse, og man er under uddannelse, når man er 
ung. Tidligere tænkte og talte man forholdsvist simpelt om denne gruppe. I dag er problemstil-
lingen mere kompleks. Spørgsmålet er, hvordan og hvorledes samtidens sortering tager sig ud? 
Hvordan produceres restgruppen, og hvem knyttes til denne?
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