Nye medier og magt i den aktuelle undervisning?
Af Jesper Tække og Michael Paulsen
Abstrakt
Dette paper er et work in progress. Det analyserer og diskuterer om magtrelationerne i
skoleundervisning ændrer karakter som funktion af indførelsen af nye digitale medier.
Dette gøres ud fra teorier om undervisning og magt (Luhmann, Foucault, Deleuze), teorier
om medier og teknologi som normdannende i det sociale (Foucault, Ihde, Latour, Clarke,
Lyon, Meyrowitz, Tække) og teorier om socialisering og internalisering (Mead). Teorierne
sammenføjes til en ramme, hvor ud fra det diskuteres om og hvordan digitale medier
(u)muliggør forskellige former for magt, der igen (u)muliggør forskellige former for
undervisning. Diskussionen ”kødeliggøres” ud fra cases og undersøgelser af aktuel
mediebrug i de danske gymnasieskoler. Diskussionen tegner et billede, hvor en vifte af
forskellige magter udfordrer hinanden. Dette billede kommer i et mediesociologisk
perspektiv til syne på baggrund af de former for magt, der herskede indenfor tidligere
mediematricer. Artiklen fokuserer dog primært på, hvordan forskellige magter og medier
verserer i undervisningen på et mikrosociologisk plan.
I. Indledning. Det gamle regime: mellem overvågning og selvdisciplinering
Der har altid været et asymmetrisk magtforhold mellem lærer og elever i undervisningssystemer. Den
gamle skoles disciplinering var tænkt ud fra et dannelsesbegreb, hvor eleven skulle socialiseres til og
internalisere den viden, som læreren som autoritet repræsenterede. Skolestuen kan ud fra Foucault
(1991) beskrives som et panoptikon, hvor læreren har fuldt udsyn over alle tilstedeværende og ud fra et
sæt af regler og sanktionsmuligheder kan mægte elevernes dannelse. Læreren selv blev i sin udfoldelse
af magt, selv observeret af rektor, der bevægede sig rundt på gangene og kiggede ind af glughullerne i
dørene (se billeder herunder fra Randers statsskole, hvor de stadig er bevaret).

Det vil sige, at læren og eleverne blev overvåget og måtte selvdisciplinere sig til at følge diagrammerne
for korrekt opførsel. Ud fra teorien om symbolsk interaktionisme (Mead 1936) kan man forstå disse
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overvågnings- og selvdisciplineringsprocesser som en form for socialiserende kommunikation - om end
denne retning ikke kan tages til indtægt for den indlæringspædagogik, som Foucault afslører.
Overføring af viden fra generation til generation foregår ud fra Mead (1936) således, at den voksne, der
allerede har internaliseret den samfundsmæssige viden, som er objektiveret i samfundet, nu står overfor
barnet, der gennem perspektivtagning, først overtager viden om forskellige sociale situationer og roller
i samfundet og derefter herigennem efterhånden internaliserer det Mead kalder for den generaliserede
anden.
Ud fra den tyske sociolog Niklas Luhmann er der flere problemer i denne analyse af
socialisering. Et af problemerne er at der strengt taget ikke er noget, der blot overtages (Luhmann
2000) - enhver må selv afkode, hvad der sker i omverdenen og give mening til det ud fra egne
kognitive skemaer. Det springende punkt er imidlertid, hvor egne disse ”egne” skemaer er. Konstruerer
individet dem helt selv eller er de snarere sociale konstruktioner, som individet om ikke direkte
overtager, så ”tager til sig”? Et forsigtigt svar herpå, som både Mead og Luhmann formentlig vil
tilslutte sig, er, at skemaerne er socialt medierede. De er ikke noget som individet helt selv skaber. De
har et biologisk og fysisk grundlag og de opstår igennem den sociale interaktion barnet deltager i
sammen med voksne og andre børn. Det væsentlige at fastholde er dog, at vidensinternalisering ikke er
en simpel overføring. Det kræver en aktiv medvirken fra individet og det former sig i forhold til den
social interaktion som internaliseringen finder sted i. Modsat overføring vil vi mene, at begrebet ”tagen
til sig” i højere grad understreger denne subjektive, aktive og konstruktive dimension ved
internaliseringsprocessen. Hermed mener vi ikke, at det ene begreb skal erstatte det andet. De to
begreber betegner til sammen den asymmetriske magtrelation mellem lærer og elev, mellem samfund
og individ. Fra lærerens og samfundets synsvinkel er der tale om forsøg på overføring, mens der fra
elevens og individets synsvinkel er tale om forsøg på indføring eller ”tagen til sig”. Med en metafor fra
romantikken bliver den asymmetriske føring brolagt fra begge sider.
For det andet vil vi med Luhmann pege på begrebet om kontingens, der gælder begge veje,
hvorfor forholdet mellem lærer og elev er dobbeltkontingent. Det er ikke blot sådan, at barnet står
usikkert overfor den voksne repræsentant for samfundets viden. Også den voksne må stille sig åbent og
prøvende an overfor den anden. Denne lærerkontingens kommer til syne al den udstrækning, at læreren
overvejer forskellige undervisningsgreb. Man kan sige, at man i det gamle regime kun i lav grad
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tolererede, at kontingensen i undervisningssituationen var dobbelt. Man forsøgte at holde børnene i ét
stramt greb. Her er det dog værd at bemærke, at dette næppe i alle undervisningssammenhænge har
impliceret en effektiv ”overføring” af viden. Vi formoder, at enhver lærer i det gamle regime har
oplevet det monistiske grebs utilstrækkelighed og dermed den underliggende kontingens. Alternative
greb må – uanset, hvor latente og futuristiske disse end har været - trods alt have meldt sig, om ikke
andet så i form af afmagt hos den lærer, som ikke fuldt ud har kunnet banke samfundets objektive
viden ind i den nye opvoksende generation af usikre subjekter.
Det enstrengede undervisningsgreb er imidlertid blevet undermineret af samfundsmæssige
udviklinger med konsekvenser helt ned i skolestuen. Her vil vi kort pege på én, der klinger fint sammen
med Foucault og Luhmann, nemlig Meyrowitz (1985), der som eksponent for medieteori, beskriver,
hvordan de elektroniske medier underminerede den enstrengede eller monistiske måde, som børnene
fik viden på i uddannelsessystemet. Pludselig vidste selv små børn f.eks., at kongen drak sig fuld, at
læreren ikke vidste alt og hvad forældre lavede, når døren blev lukket. Informationssituationen var
fundamentalt ændret fra den, der var i trykkesamfundet og efterhånden ændredes de diagrammer
(normer og regler), der styrede undervisningen i retning af det dialogiske, demokratiske og polyfone de hierarkiske autoriteter var om ikke faldet, så stærkt eroderede. Toppen på denne udvikling blev nok
nået med den misforståede variant af ansvar for egen læring, hvor børnenes selvdisciplinering kommer
til at rette sig mere mod egne lyster end mod de sociale forventninger, der rettes mod dem. Men toppen
illustrerer dog, at nye magter stod på spring da autoriteterne faldt i det nye kommunikations- og
informationsmiljø. Ifølge Deleuze (2006, 2004) ændre magten blot form, fra en bastant og rå
disciplineringsmagt til en mere diffus, og altomfattende kontrolmagt. Det er netop denne af medier
udløste omstilling af magtens diagrammer vi ønsker at belyse i denne artikel. Vi vil ikke tage stilling til,
hvad rigtig eller god pædagogik er, men fokusere på, hvordan ny teknologi set i en medieoptik, ændrer
på, hvordan forskellige former for magt og afmagt kan udfolde sig i den aktuelle undervisning.
Den teoretiske pointe i alt dette er, at den internalisering af viden, der fandt sted i det gamle
regime, i skolestuen, som en proces mellem overvågning og selvdisciplinering ikke blot udfoldede sig
som en simpel overførsel fra samfund til individ, men derimod formede sig som et dobbeltkontingent
og asymmetrisk magtudøvelse præget af en basal usikkerhed. Det gamle regime byggede på en drøm
om en simpel og kausal envejsoverføring, men den kommunikative virkelighed var en anden.
Skolestuen var ikke blot rum for simpel kausalitet, men for en ”endogen uro” i selve sin
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kommunikative konstruktion. Lærerens overvågning var aldrig fuldstændig og elevens
selvdisciplinering aldrig helt gennemførlig. Netop derfor var der brug for magt til at mediere den
sociale interaktion mellem læreren og eleverne. Det var ikke fravær af frihed, men en ophævelse af
frihed, ikke en udslettelse, men en suspendering af frihed. Skolen blev i det gamle regime til den fritid,
som satte al anden fritid udenfor – i kvarter og som et før og efter skoletid.
II. Magtens dobbelte medialitet
For at forstå magtens funktionalitet, variabilitet og medialitet i skoleundervisning - i såvel det gamle,
som i det nye regime, hvori det gamle stadig gør sig gældende (for så vidt, at undervisning stadig
lukkes inde på skoler, i klasser, og autoriseres af lærere) - vil vi tage udgangspunkt i Luhmann (1979),
der definerer magt som en særlig form for kommunikationsmedie, der reducerer dobbelt kontingens.
Ligeledes vil vi ud fra Luhmann (1999, 2003) definere medier generelt som forskellige forråd af løst
koblede elementer, som systemer kan danne former i.
Et eksempel er alfabetet. Dette medium består af et bestemt forråd af elementer (bogstaver eller
mere præcist fonemer), ud fra hvilke forskellige sprogbrugende systemer kan danne alle mulige
sproglige ord og sætningsformer ved at sætte elementerne sammen på bestemte måder. Et medie som
alfabetet giver både mange muligheder (uendelig mange sætningsformer) og mange begrænsninger
(man kan kun lave sætninger). Tilsvarende vil vi forsøge at begribe magt som et medium, hvis ikkestatistiske forråd af grundelementer kan sammensættes på forskellige måder og dermed afstedkomme
forskellige former for magt. I det ”gamle regime” bestod dette elementforråd af diverse typer af
positive og negative sanktionsformer i forhold til potentiel nonkonform adfærd. I en skolesammenhæng
kunne individet og dets kropslige adfærd fx blive spærret inde (fx i en årgangsklasse, i et klasseværelse,
i en skolegård, i en skoletid, i et frikvarter, i en time, til en eksamen), overvåget (fx gennem kikhuller i
døren, via lærerens privilegerede plads og blik i klasseværelset, og gennem overhøring, opsyn,
gårdvagter), afmærket (i form af karakterer, anmærkninger, streger i den sorte bog, smæld på ryggen og
diverse ydmygelser) og sendt bort (fx uden for døren, op til rektor, til eftersidning eller helt ud af
skolen). Til sammen gav disse elementer – dette ”magtsprog” – rum for udfoldelse af, hvad man med
Foucault kan kalde for disciplineringsmagten. Foucaults fortjeneste ligger ikke i at have opdaget dette
sprog, men i at have eftervist, hvorledes det i en bestemt periode dukkede op og blevet taget i
anvendelse til at skabe ikke blot skoler, men også fængsler, sygehuse, kaserner, fabrikker og familier.
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Ganske vist har hver af disse institutioner sin særlige måde at udfolde disciplineringsmagten på. Men
det sker under alle omstændigheder ved hjælp af stort set de samme grundelementer – indespærringer,
overvågninger, afmærkninger og bortsendelser. Gennem disse mekanismer disciplineres individets
adfærd – i familien, i skolen, på kasernen, på fabrikken, i fængslet og på sygehuset. Ved hjælp af det
samme magtmedie kan der således skabes forskellige særlige former for magt og socialitet.
Spørgsmålet er imidlertid om magten – som socialt medium – i det aktuelle samfund er i gang med at
ændrer karakter – og dermed skabe et nyt rum af mulige og umulige former for magt og socialitet? Men
hvorfor skulle det være tilfældet? Det skulle det – det er vor tese – fordi de teknologiske betingelser for
magten er under forandring i og med udbredelsen af nye digitale medier. Hvis fx elevernes primære
kontakt med hinanden og med andre mennesker lader sig mediere via trådløst forbundne computere
underminerer det nærmest totalt en overvågning, der blot retter sig mod elevernes umiddelbare fysiske
adfærd i et klasseværelse. Samtidig muliggør de digitale medier nye former for overvågning og kontrol.
Dette eksempel antyder én af de teser vi arbejder med i denne artikel, nemlig, at de nye medier både
ændrer på, hvad magten retter sig mod (en ændring, der går fra en magt, der retter sig mod individets
kropslige adfærd til en magt, der retter sig mod den kommunikative interaktion, der sker bl.a. via de
nye medier) og hvordan den kan udøves (hvor ændringen er mere subtil, men kort kan siges at gå fra en
tidligt og rumligt meget afgrænset indespærring, overvågning, afmærkning og bortsendelse til en langt
mere diffus og allestedværende form for digitalt medieret kontrol af kommunikation gennem kontrol,
dokumentationskrav, koder, evalueringer, reklamer og motivationsforanstaltninger).
For at nærme os en forståelse af hvilke muligheder og begrænsninger – dvs. (u)muligheder – som
brugen af nye digitale medier skaber for sociale undervisningssystemer vil vi udgå fra en definition af
tekniske kommunikationsmedier (Tække 2006), som bestemte forråd af løst koblede elementer, der
giver muligheder og sætter begrænsninger for kommunikative systemers formdannelser. Formerne kan
fx være magtkommunikation, undervisningskommunikation og kærlighedskommunikation. Disse
begrebslige dispositioner bibringer os et begreb om magtens dobbelte medialitet. På den ene side
opfattes magt som et socialt medie, som undervisningsinteraktionen mellem lærere og elever trækker på.
På den anden side opfattes magt som medieret gennem forskellige tekniske medier, herunder nye
digitale medier.
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Samfund
(fx undervisning)
(u)muliggør
Magt som socialt medie

(u)muliggør

(fx kontrolmagt)
(u)muliggør
Tekniske medier
(fx digitale medier)
Fig.1 Samfund, magt og teknologi
Figur 1 sammenfatter dette dobbelte blik på magten – som henholdsvis teknologisk medieret og socialt
medierende. Ved at se på magten som noget teknologisk medieret kan man undersøge og diskutere,
hvad det er for nogle nye magt(u)muligheder, som de nye digitale medier åbner op for. Ved at se på
magten som et medie for det sociale bliver man derimod i stand til at rette opmærksomheden mod,
hvordan denne potentielt ændrede magt kan udfolde sig forskelligt i det sociale og hvilke konsekvenser
dette kan få for bl.a. samfundets undervisningssystemer.
III. Magt og tvang
Magt beskrives af Luhmann (1979) som et symbolsk generaliseret kommunikationsmedie. Magten
reducerer dobbelt kontingens ved at sandsynliggøre, at en person A retter sig efter anvisninger, ordre
eller mere svagt, de forventninger, som en person B rejser til ham med sine kommunikative selektioner
(Luhmann 1999: 355). Magt analyseres af Luhmann (1979: 112) ud fra refleksionsbegrebet tvang.
Magt giver et overskud af energi, muligheder, kreativitet, opmærksomhed og temporale fordele som vi
vil kalde magtens økonomi. Hvis læreren f.eks. skal tvinge eleverne til at lave en oversættelse, må al
opmærksomhed og energi rettes mod at sikre, at det bliver gjort. Læreren skal stå på nakken af eleverne,
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og i yderste konsekvens selv medvirke til alle oversættelsens momenter. At tvinge betydes således –
ført til sit ekstrem – en kausal relation mellem læreren og eleven. Læreren bliver – udtrykt med
Aristoteles - til den bevirkende årsag, og eleven blot til lærerens instrument. Hvis et barn f.eks. tvinges
af den voksne til at feje gulvet, betyder det i yderste fald, at den voksne griber omkring barnets hænder
og krop og fører kosten – med barnet – frem og tilbage. Tvang indebærer derfor, at hele byrden ved
arbejdet og ydelsen placeres hos den som fremtvinger handlingen. Hvis eleverne derimod vælger at
lave oversættelsen, når læreren på forskellig vis opfordrer og motiverer dertil, er der tale om magt. I så
fald kan læreren i stedet for at håndhæve tvangen, gå rundt og give hjælp til oversættelsen eller rette
andre opgaver. Læren kan også bruge undervisningstiden til at gennemgå faglige aspekter ved kunsten
at oversætte og have tillid til at eleverne selv laver oversættelsen udenfor undervisningslokalet og tiden. Hertil kan eleverne selv vælge læringsstil, tidspunkt, lokale, hjælpemidler etc. Magt har altså
med tillid at gøre, mens tvang har med mistillid at gøre. Tillid er reflekteret således, at læreren løber
den risiko at overlade det til eleverne selv at udføre opgaven og kun kontrollerer selve resultatet af
anstrengelsen og dette måske endda kun undtagelsesvist, fx hvis der skal gives standpunktskarakter,
eller hvis nogle elever har brug for feedback. Tvang har med kontrol og mistillid at gøre og binder
lærere og elever i tid, rum, læringsstil etc. og underminerer (eller indskrænker) magtøkonomien. At
tvang er magtens refleksionsbegreb, betyder imidlertid, at der aldrig er magt helt uden tvang. Snarere
virker al magt i gråzoner af sammenfiltrethed med tvang. Når læreren f.eks. kontrollerer om eleverne
har lavet deres lektier, og gennemtvinger, at de som ikke har lavet disse ordentlig, skal lave dem til
næste time, er det tale om tvang, men samtidig magt: der kan stadig være eleverne, som ikke retter sig
efter læreren. Så længe eleverne de facto kan gøre anderledes end læreren siger, er tvangen ikke total.
Kun hvis eleverne fuldstændig frivilligt – i enhver henseende – gør som læreren vil, at de skal gøre, er
magten total, hvilket den sandsynligvis aldrig er. Rent logisk kan man tale om, at tvangen er magtens
uundgåelige anden side (se figur 2). I jo højere grad, der er tale om tvang, i jo højere grad har lærerelev relationen en kausal karakter. Omvendt har relationen en mere og mere frivillig karakter, jo mere
der er tale om magt. Det ”lumske” ved magten er imidlertid, at den ”læner sig op af” den potentielle
tvang i tidsdimensionen, således at det er klart for begge parter, at der ”lige om lidt” kan gribes til
tvang, hvis eleven handler anderledes end læreren opfordrer til. Det vil derfor være misvisende at
analysere magten som blot væren en rent frivillig relation. Magten får sin betydning fra den altid
medfølgende anden side – den potentielle tvang.
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Aktuel magt

Potentiel tvang

Fig. 2 Magtens grundform
Al aktuel magt er således omgivet af en horisont af potentiel tvang. Hvis man medanalyser
denne ”magtens anden side” kan magtens grundform opfattes som en konstant oscillering mellem magt
og tvang – hvorfor der aldrig er tale om en ren magt, men altid om en magt gennemhullet af og omgivet
af tvang, der kan aktualiseres og medkalkuleres af de som indgår i magtrelationen. Magtøkonomien er
derfor altid mere eller mindre indskrænket og inddæmmet af tvang. I ”det gamle regime” fandt denne
inddæmning sted via overføringsgrebet, overhøringen, mødepligten, karaktergivningen, de ufrvillige
lektier, revselsen, årgangsklasserne osv. Alt dette udgør ikke magtens økonomi, men dennes ”anden
side” – dens økologi. Hos Foucault er det især analyserne af disse indskrænkninger, der leder frem til
en forståelse af magtøkonomiens særlige interiør i det gamle regime. Ikke sådan, at de historisk og
kulturelt specifikke tvangsformer kausalt bevirker en bestemt magtøkonomi. Snarere sådan, at de
omkranser friheden og magten med en massiv væren, hvis specifikke karakter konditionerer magten
negativt, uden at fastlægge den fuldstændigt. Tvangens eksteriør sætter bestemte muligheder og
begrænsninger inden for hvilke forskellige magtøkonomier kan udfolde sig. Ligheden mellem disse
økonomier reflekterer den fælles tvangsøkologi (undervisningen finder sted i skoler, i årgangsklasser, i
fag, i klasseværelser med tavler etc.). Hos Foucault (1991) drives analysen af denne fælles økologi så
vidt som til at påpege det fælles eksteriør for alle det gamle regimes institutioner (fængslerne,
hospitalerne, skolerne, kasernerne, familierne og fabrikkerne). Disse magtinteriører udfolder sig alle
inden for det samme diagram, hvis logik er disciplinering af kroppen (Deleuze 2004). Det er i denne og inden for denne - stort set formale økologi, at lærerens magt i forholdet til eleverne overhovedet kan
udfolde sig. Ændres der på dette grundlæggende diagram, hvor en lærer f.eks. står i en klasse, og
underviser, så ændres der på lærermagtens (u)mulighedsbetingelser overhovedet. Igen er det vor tese –
den tese, vi lige så langsomt udfolder, forfølger og arbejder med i denne artikel – at denne
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grundlæggende ”økologiske” ændring netop er i gang med at ske som funktion af indførelsen af nye
digitale medier i skoleverden, som i resten af det aktuelle samfund. En fuldstændig analyse heraf burde
se og hæfte sig ved, hvorledes dette udfolder sig i alle samfundets institutioner (i familierne, i
fængslerne, på hospitalerne, på kasernerne, i idrætsforeningerne, på universiteterne etc.). Så langt
kommer vi dog ikke her, hvor vi begrænser os til skoleinstitutionen.
III. Magt og Afmagt: ulige sanktionsmuligheder og sanktionsomkostninger
Forskellen på lærens og elevens magt i undervisningen baserer sig på magtens grundform –
sammenhængen mellem magt og tvang - idet læreren kun er magtoverlegen for så vidt, at hun har
tvangsmuligheder inden for rækkevidde (Schutz 1962:222-226), som eleven ikke har. Læreren er
mægtig, hvis hun kan sanktionere eleverne (hvis ikke I laver lektier, så bliver I straffet!). Omvendt er
eleverne mægtige, hvis de kan sanktionere læreren (hvis du ikke underviser os ordentlig, så straffer vi
dig!). I den udstrækning, at undervisningskommunikationen indrettes efter den løbende forskel og
sammenhæng mellem magt og tvang, mellem opfordringer og en ulige fordeling af
sanktionsmuligheder, kan den analyseres som orienterende sig efter magtens kode: magthavende kontra
magtunderlegen eller magt kontra afmagt (Luhmann 1979). Denne kode (på indersiden af magtens
grundform) mellem magt og afmagt reflekterer kommunikationsdeltagernes asymmetriske relation til
magtens anden side – mulighederne for tvang. Denne asymmetriske relation er et spørgsmål om
forskellige sanktionsmuligheder, hvis yderste mulighed er fysisk vold. Læreren kan f.eks. give dårlige
karakterer, eller sætte eleven i et lys og en situation, hvor det er svært at opnå gode karakterer. Læreren
kan også udstille enkelte elever for de andre og skade dem socialt, eller henvende sig til rektor eller
forældre, eller på andre måder sanktionere elever negativt. Ligeledes kan læreren sanktionere en elev
positivt. Negative sanktioner er imidlertid ikke gratis, de kræver arbejde, de giver en dårlig stemning,
der skader tillidsforholdet i klassen og dermed magtøkonomien, der indskrænkes. Det kan ske på to
måder. Enten direkte og passiviserende: en elev tvinges fx til at lave lektier gennem eftersidning. Eller
indirekte og aktiverende: en elev smides ud af skolen. I det første tilfælde ændres magtens interiør.
Aktualiseringen af eftersidningen udgør et tvangshul midt i magtens og frihedens domæne. I det andet
tilfælde flyttes eller markeres grænsen for magtens interiør. Elevens udsmidning sedimenterer en ydre
grænse for magtens og frihedens domæne. I begge disse tilfælde, hvor læreren og skolen er mere
mægtig end eleven, forsvinder læreren og skolens magt ikke absolut. Der eftersiddes ikke hele tiden og
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det er ikke alle elever, der hele tiden smides ud. Eftersidningen og udsmidningen har, uanset hvor
smertefyldte de måtte være for de enkelte elever deres primære funktion og styrke på det symbolske
plan. Det er undtagelsesforanstaltninger, der hvis de anvendes for hyppigt udhuler skolen og lærerens
magt. Deres mening er at få eleverne som sådan til at underkaste sig skolen og lærerens
magt ”frivilligt”, så disse magtudhulende foranstaltninger kun behøver at være undtagelsesvise – og
dermed blot ”svævende” potentialiter”, der kun aktualiseres, når frivilligheden bliver lige lovlig frivol.
Den frihed som magten forudsætter, er med andre ord ikke en absolut, men en manipuleret og kunstig
frivillighed. Individet stilles overfor forskellige veje og handlemuligheder. På én af disse veje, står en
smilende lærer, en smilende institution og et smilende samfund – og siger: kom denne vej. På veje ved
siden af denne, stivner smilet, og på endnu fjernere liggende veje vælter det ned med uhumskheder.
Dette landskab af forskellige veje, foran individet, er magtens ansigt. Individet kan frit vælge, men kun
i forhold til et landskab, der inviterende, lokkende og skræmmende gør sit for at dirigere valget.
IV. Magtkredsløb og magtens refleksivitet
Luhmann (1979: 133, 1990: 161) beskriver hvordan magtkæder øger magten i organisationer. Når A
ikke bare har magt over B, men også magt over Bs magt over C øges magtøkonomien. Rektor har fx
magt over lektorers magt over eleverne. I den gamle autoritære model gik magten kun én vej, hvilket
hæmmede magten i organisationen: rektor måtte gå rundt og overvåge, men levede alligevel i et
informationsunderskud.2 En anden mere moderne måde at indrette sig på er at koble sig til magtens
refleksivitet gennem en institionalisering af, at der kan bruges magt mod magt. Lærerne kan modsætte
sig et forslag fra rektor, eleverne kan via elevråd kæmpe mod tiltag de ikke vil være med til og den
enkelte elev kan modsætte sig en lærers mening, gruppeplacering, eller udlægning af noget fagligt.
Den uformelle magt består ifølge Luhmann (1979: 133) i at hvert led i magtkæderne kan fordreje,
forsinke, eller måske endda helt blokere beslutninger. Læreren giver måske ikke så mange stiløvelser i
løbet af året som han skulle, eleverne fortæller måske ikke, at der er et gruppemedlem, der aldrig
bidrager til gruppearbejdet.
I begge tilfælde – udbredelsen af nonhierarkiske magtkredsløb og brugen af uformel magt –
bliver magten ikke nødvendigvis mindre. Tværtimod kan magten som tavs og multiforgrenet være
endog mere ”lumsk”, eftersom den mulige tvang bliver multikonditioneret af mange forskellige forhold.
2

Også selv om han indrettede sig som en big brother rektor som i Peter Høgs bog ’De måske egnede’.
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Det kan i en sådan magtøkonomi og tvangsøkologi på engang været mere besværligt og lettere at sno
sig. Det er mere besværligt for så vidt, at magten bliver mere omfattende, allestedværende, og mere
usikker. Men netop denne diffusitet og nonsoliditet bringer ustandseligt huller i magten, således at
magtens ansigt – veje af handlingsmulighederne - ikke blot bliver mere uoverskueligt for de relativt
magtesløse, men også for de mægtige. En vej, hvor det umiddelbart ser ud til at kunne regne ned med
uhumskheder viser sig momentant at være langt mere farbar end forventet. Omvendt bliver smilets vej
pludselig lavet om til en blindgyde. I en sådan urolig tvangsøkologi og urovækkende magtøkonomi er
der ikke én lige vej frem, men til gengæld mange momentane muligheder for at sno sig.
Disse lige lovlig spekulative udkast, som vi dog har tilladt os, da de kun er tænkt som foreløbige
trædesten for en nærmere forståelse af magt i undervisningen, kan vinde konkrethed gennem en
analytisk inddragelse af de tekniske medier. Således har fx Herold Innis (1986) vist, at magten er tæt
knyttet til et dominerende medie og at dette hvis det forsvinder, som med papyrus i romerriget, trækker
tæppet væk under regimet, samt at der, når et nyt medie fremkommer også fremkommer en udfordring
af den til enhver tid siddende magt. Magten bygger sig op centralt og danner sine strukturer indenfor og
dermed afhængigt af det mulighedsrum dets mediematrice giver. Der vil imidlertid altid være en
periferi, der dels ikke domineres fuldstændigt og som dels ikke råder over, eller fuldt råder over, det
dominerende medie. Denne periferi vil, stadig ifølge Innis (1986), være mere modtagelig overfor
anvendelsen af nye medier, og vil hvis et nyt medie viser sig at have fordele, dvs. have et
kommunikativt rum med større mulighedsrum, efterhånden kunne, ikke bare true regimet, men
overtage magten funderet på det nye medie, som da trykkekunsten trak tæppet væk under kirkens
vidensmonopol og dørvogterfunktion til himlen. Innis (1991) skelner mellem om et medie har et
tidsbias eller et rumbias hvilket kort forklaret vil sige at mediet enten favoriserer at samfundet kun vil
ændre sig langsomt om overhovedet, eller omvendt betyde en relativ øgning i dynamikken og
differentieringen af viden, holdninger, tro og magt, således at regimet destabiliseres. De digitale medier
synes at have det mest ekstreme rumbias der endnu er set omend det også har lagring indbygget,
således at viden uafladeligt kan opdateres (ændres) synkront, men forskelligt alle forskellige steder,
hvilket også gælder alle andre forhold som eksempelvis relationer mellem forskellige parter. Medierne
er således samfundets fundament dem vi opbygger, lagrer, administrerer osv. i - så når de ændrer sig,
ændres det mulighedsrum de sociale processer foregår i og dermed også præmisserne for hvad der
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foregår. Der kommer nye muligheder som gribes af aktører der før måske ikke kunne komme til, mens
andre muligheder sættes skakmat sammen med de positioner der var sat ved dem.
V. Magt og undervisning
Magtkredsløb finder ikke blot sted i undervisning. Man kan f.eks. forestille sig magtkredsløb i en banks
salgsafdeling, i en kirkelig organisation eller hjemme i familien. Når der er magt i undervisning er det
en logisk konsekvens af ideen med undervisning, nemlig at nogle mennesker (elever) gennem
systematisk hjælp fra andre (lærere) opfordres og motiveres til lære noget relativt bestemt (også selv
om dette ikke altid lykkes). Magten fremkommer i og med ønsket om hvad, der skal læres og ikke
læres, og dermed i striden om dette hvad. Ligeledes hvornår, der skal læres og ikke læres, hvordan der
skal læres og ikke læres og hvem, der skal lære og ikke lære. Undervisningens primære kode er dog
ikke forskellen på magt og afmagt, men forskellen på læring og ikke læring (Qvortrup og Paulsen
2007). Undervisningskommunikationen er qua undervisning hele tiden sensibel overfor denne forskel –
uanset, hvem der har magten, hvad der skal læres, hvordan der skal læres osv. Hvis eleverne lærer
noget kan man gå videre til andre og sværere ting; lærer de ikke noget, kan man ikke uden videre dette.
I begge tilfælde har det konsekvenser for den videre kommunikation. Ligeledes kan forskellige dele af
undervisningssystemet forbindes gennem eksamensbeviser og optagelsesprøver, der dels sandsynliggør,
at eleverne på de ”videre” uddannelser har tilstrækkelige læringsforudsætninger, dels – og her kommer
snarere magten end undervisningens kode frem – sandsynliggør, at den forudgående undervisning
tilskrives tilstrækkelig legitimitet til, at eleverne går med til at underkaste sig denne.
Set på denne dobbelte baggrund kan undervisning slet og ret defineres som kommunikation, der
er kodet efter forskellen mellem læring og ikke læring, og hvor denne forskel vel og mærke, hviler på
magt omgivet af potentiel tvang. For at der kan være tale om undervisning – og ikke blot læring - skal
der med andre ord være tale om en dobbelt kodificering (Luhmann 1979, Tække & Paulsen 2009).
Kommunikationen kodes undervisningsmæssigt i den udstrækning, at den indrettes efter, hvad der
forventes at kunne fremprovokere læring hos elever på forskellige uddannelser. Men den er også kodet
politisk og retsligt for så vidt, at der ikke undervises i alt, hvad der forventes at kunne fremprovokere
læringseffekter, men blot i det, som ligger inden for, hvad man politisk og retsligt har bestemt, at
eleverne skal lære og har ret til at lære.
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VI. Magt, overvågning og teknologi: mellem nødvendighed og vilkårlighed
Overvågning er et vigtigt element i udøvelsen af magt. Hvis ikke den magthavende kan notere sig den
magtunderliggendes handlinger, så kan han heller ikke kontrollere om opfordringen bliver udført, og
dermed forsvinder ”magtens anden side” – muligheden for tvang. Det er her klart, at hvis
overvågningen bliver total og der hele tiden irettesættes i forhold til kontrollen, så den magthavendes
vilje fuldstændig sikres, så ophører magten til fordel for ren tvang. Overvågning, kontrol og korrektion
er som eftersidningen og udsmidningen undtagelsesforanstaltninger, hvis primære funktion er
symbolsk, hvis de skal kunne tjene magten uden at udhule den. Hvis eleven bliver overvåget hele tiden,
kontrolleret og konstant korrigeret til at lære noget helt bestemt er der ikke tale om magt, men tvang og dybest set heller ikke læring (jf. Paulsen & Klausen 2009, hvor det hævdes, at både magt og læring
fordrer frihed).
Spørgsmålet er nu hvilken rolle de tekniske kommunikationsmedier spiller i undervisningens
magtkommunikation. Såvel normerne (Foucaults diagrammer) for hvad der overvåges, som
betingelserne for hvordan der faktisk bliver overvåget hænger snævert sammen med medierne. Ud fra
Don Ihde (1986) er verden multistabil i forhold til hvordan kulturer opfatter den og danner viden om
den og her spiller teknologi, især den form for teknologi som han kalder imaging technology en
afgørende rolle i at stabilisere opfattelser af verden (Ihde 2001). Et eksempel er elektromikroskopet, der
kun kan aflæses via diagrammer, der fortæller hvad man ser og hvordan det skal forstås (ibid.).
Normerne og diagrammerne præges herved dels af hvad man kan se og ikke kan se gennem mediet og
dels af de diagrammer der angiver hvordan det sete skal forstås.
I samme anledning omtaler Bruno Latour (1990) inskriptioner som uforanderlige mobiler.
Inskriptioner er mobile fordi de kan flyttes og uforanderlige fordi de ikke ændres af medieringen.
Forandret bliver imidlertid konteksten hvori de tolkes. Hvor de fænomener som inskriptionernes data
stammer tilbage fra er heterogene er de kalkuler (diagrammer) de tolkes ud fra homogeniserende. For
undervisning kan det f.eks. betyde at man i skrift har ført protokol over fravær, afleveringer og uro,
men ikke over de højest forskelligartede årsager og sammenhænge dataene stammer fra. Med de
digitale medier ændres en række temporale og spatiale forhold sig i undervisningssituationerne.
Eksempelvis kan eleverne lydløst interagere med hinanden i skolestuen og med andre udenfor, samt
besøge virtuelle steder. Det vil føre for vidt at beskrive de digitale mediers rum her samt forskellene til
undervisningssituationerne baseret på udelukkende på tidligere medier. Derfor henviser vi angående
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kommunikative rum til Tække (2006) og for disse ift. undervisning til Paulsen & Tække (2009) og
Tække & Paulsen (in print).
VII. Den digitalt medierede magt
Med de elektroniske medier kom en anden informationssituation, der medførte en tendens til
ligestilling mellem bl.a. køn og aldre (Meyrowitz 1985). Hvor de elektroniske medier (især tv) lader
mennesker få indblik i andres liv og livsbetingelser, giver de digitale medier hertil direkte mulighed for
interaktion, aktion, organisation etc. (Tække 2006) og derved også rum for nye formdannelser i magt.
De digitale medier øger mulighederne for at etablere magtkæder i tid og rum , samt mulighederne
for refleksivitet (Tække 2009). I undervisning kan man bruge konferencesystemer, hente hjælp i sociale
netværk som Twitter og Facebook, samt slå op i f.eks. Wikipedia og organisere sig via e-mails og i
realtime via fx Messenger. Man kan dele og arbejde på samme filer, gemme, dokumentere, animere etc
Men de digitale medier giver også nye (u)muligheder for overvågning og kontrol. Gamle
overvågningsmetoder undermineres og nye opstår, som biprodukter ved de digitale medier (Lyon 1994),
eller som specieldesignede. Ethvert digitalt medie er i sig selv et kontrolmedie, der logger (lagrer)
informationer om deres brugere, der kan hentes frem på forskellige måder, hvorved de digitale medier
kommer til at udgøre diagrammerne for hvad og hvordan der overvåges. Dette kan ses som en
intensivering af den uforanderlighed og mobilitet Latour påpegede ved inskriptioner, således at data der
i udgangspunktet må anses som heterogene ses ud fra diagrammer der muliggøre sammenligninger.
Intensiveringen kommer af at alt nu lagres og følgende er til at søge i. For at vise, at man herved ikke
overvåger det hele menneske, men kun et smalt udsnit udgjort af, hvad man søger på, har Roger Clarke
(1994) udviklet begrebet dataveillance, der kan oversættes til datavågning. Clarke går så langt som til
at sige, at ens primære selvfremstillingshistorie består i en digital persona som man bygger på hver
gang man arbejder på eller kommunikerer i et digitalt medie. Ikke bare de medier man anvender på
arbejdet eller på uddannelsen, men også de medier man bruger i fritiden som fx Facebook bliver
anvendt, når andre vil gøre sig et indtryk af, hvordan man er.
VIII. Metode
Ud fra den her fremlagte teoridiskussion er der åbnet op for muligheden for ud fra empiriske
undersøgelser at fremanalysere de former for magt, der verserer i undervisning netop nu i begyndelsen
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af den digitale medierevolution. Vi har valgt i det følgende at tage udgangspunkt i en empiri, der
omhandler brugen af digitale medier i klasser på 5 forskellige gymnasieskoler. Empiren baserer sig bl.a.
på et spørgeskema som eleverne fra alle klasserne har besvaret. Disse besvarelser giver et overblik over
hvilke medier der bruges, hvad medierne bruges til og hvilke opmæksomheds og læringskonsekvenser
elevernes mediebrug har. Den vigtigste del af empirien ift. magt er imidlertid høstet via observationer i
alle klasserne, samt via interviews med de implicerede lærere, samt tre elever fra en klasse på hver
gymnasieskole. Observationerne er udført som ikke deltagende observatører efter beskrevne
retningslinjer (Patton 1980, Lindlof 1995, Hammersley & Atkinson 1997). Interviewene er
semistrukturerede og optaget på diktafon og derefter transskriberet, ligeledes efter forskrifter (Patton
1980, Kvale 1997, la Cour et al 2005). Respondenterne er semitilfældigt udvalgte, dvs. at vi har taget
tre frivillige i klasserne. Vi vil også her henvise til bilagsmateriale, der findes efter litteraturlisten, med
diagrammer over kvantitative undersøgelser om elevernes brug af digitale medier i undervisningen og
som må virke som baggrundsviden om denne brug. Med til at foretage de empiriske undersøgelser,
samt til at reflekterer over dem har været ph.d.-studerende Erik Kruse Sørensen fra SDU som vi
hermed takker.
IX. Case 1: Glashuset – it som undervisnings og underholdningsmedium
Denne case stammer fra et tekniske gymnasium, der har til huse i en moderne bygning med
iøjnefaldende glasvægge som klimaskærm udadtil og vinduer som vægge ind til
undervisningslokalerne. Aluminiumsrammer, bærende bjælker i stål, fritliggende ventilationsrør og
gennemsigtige overflader får stedet til at minde om fabrik eller industridrivhus. Skolen har haft trådløst
netværk i 3 år. Alle htx-elever har bærbare computere og de er angiveligt konstant tændt. Der er, som
det er almindeligt for htx, flest drenge på skolen. I nogle fag bruges udelukkende computer til fordeling
af materialer, beregninger, opgaveaflevering mm. Alle i den observerede klasse anvender computer og
eleverne diskuterer flittigt undervisningen i et samvær omkring computerne. Der kan iagttages en høj
grad af faglig læring under observationen, men også afledning af opmærksomhed fra det faglige.
Eleverne anvender tilsyneladende ikke IT særlig meget til at komme i kontakt med andre. I hvert fald
under observationen ignorerede eleverne de små invitationer – ”visitkort” - til samtaler på Messenger,
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der dukker op i hjørnet af skærmen.4 En fælles opmærksomhed sættes igennem via højt tempo,
velstrukturerede faglige opgaver og projektor.5
Eleverne har placeret sig i grupperinger der lader sig benævne ud fra undervisningsmagten i relation til
det rum de digitale medier giver. På første bordrække – fra tavlen - sidder ”De fag-sociale”, elever der
ikke nødvendigvis er stærke fagligt og derfor er rykket op for at kunne blive overvåget. På anden række
befinder sig ”fagindividualisterne”, elever der kan og vil styre sig selv. På tredje række sidder de stille,
men dygtige piger. På 3. række befinder sig også ”de sociale - lidt faglige elever”. På 4. række sidder
de, som blot skal klare sig igennem, foruden de som de facto er droppet ud. Elever på 4. række har
angiveligt afhængigheds - og opmærksomhedsproblemer relateret til deres anvendelse af computere (Se
Paulsen & Tække 2009). Drengene på første række har flyttet sig strategisk fra 3. til første række, netop
for at undgå disse problemer:
Elev: Når man sidder foran, så har man mere kontakt til læreren end man har nede bag i. Man får mere
opmærksomhed, når man sidder oppe foran. Vi føler det er nemmere at få kontakt til læreren, end hvis
man sidder nede bag i. (…) du kan ikke sidde og snakke oppe foran. Læreren kan høre det med det
samme, når vi sidder så tæt på læreren. Det giver bare negativt bagslag, de tysser på os med det samme,
hvis vi nævner noget der ikke har med det faglige at gøre.
Der spores således på første række en høj grad af selvdisciplinering, fremkaldt af truslen for den store
eksklusion, nemlig bevidstheden om at man måske ikke får sin eksamen, eller en eksamen man kan
bruge til noget. Jo længere man kommer tilbage i lokalet, jo mere drages man mod cyberspaces
fristelser hvorfor de der er flyttet til første række frivilligt underkaster sig lærerens beslutninger. De
kobler sig således på undervisningsmagten. Imidlertid hersker der en stærk tvang i undervisningen, sat
ved tempoet, der som transportbåndet i fordismen, tvinger til konstant opmærksomhed mod den
besluttede aktivitet og hvor blot et øjebliks uopmærksomhed ekskluderer da opgaverne bygger oven på
hinanden. Læreren fokuserer på de forreste og sætter tempoet efter dem. De forrestes fart, deres
inklusion i undervisningsmagten, deres frivillige følgen beslutninger, bliver til en tvang for dem

4

En tidligere undersøgelse på et andet tekniskgymnasium viste her et udbredt viskefællesskab blandt eleverne via
Messenger (Paulsen & Tække 2009)
5
Tabellerne i bilag 2 præsenterer, hvad eleverne har angivet om deres brug af it.
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længere nede i klasseværelset. Magtøkonomien bliver omverden for dem længst tilbage i klassestuen,
der enten må inkludere sig ved at arbejde mere der hjemme eller opgive og falde fra.
Computerne og internettet bruges i høj grad i læringssammenhæng, men de bruges også – ikke!
Denne ”ikke-brug” er vort udtryk for en aktiv negation af skolens definition af hvad IT er og skal
bruges til. Den lærer, hvis lektion vi observerede, synes f.eks. ikke at vide, og heller ikke at ville vide,
hvilke programmer og sider på nettet, som eleverne benytter på egen hånd. På spørgsmålet om hun
kendte nogen af de hjemmesider, eleverne havde åbne i en pause, svarede hun: ”Nej, de har alt muligt
åbent.” Derefter skiftede hun emne og demonstrerede skolens undervisningsplatform for os. Hun
skelnede mellem undervisningsrelevant programmel – og så alt det andet… Måske (og det kan jo kun
blive til en forundring) ville hun vise, at elevernes egen anvendelse af nettet ikke er et vigtigt emne, og
samtidig hvem, der bestemmer over skolens teknologi. Ved at bruge nogle minutter på at
demonstrere ”It’s Learning”, signalerede hun bl.a., at IT er skolens teknologi. Elevernes brug er, i det
mindste for denne lærer, tilsyneladende en ikke-brug, der kun fortjener at – negeres; elevernes egen ITbrug er for hende et intet. Denne benægtelse kunne benævnes ”uvidenhedsmagt”. I lærernes vilje til
ikke at ville vide, udtrykkes en mangel på lyst til anerkendelse; en de-legitimering, af elevernes
anvendelse af IT.
Elevernes brug af IT bliver på den måde kodet socialt, i hhv. legitim og ikke-legitim anvendelse.
Denne spaltning gentager sig på elevernes side. Men her sker det ud fra en defensiv strategi. Vi har
valgt at kortlægge disse kræfternes spil ud fra betegnelserne overvågningsmagt + undervisningsmagt
versus spilmagt eller underholdningsmagt + usynlighedsmagt. Bag overvågningen ligger en normmagt
eller relgelmagt, der udtrykker at man ikke må spille spil på skolen. Det kan føre til opdragende
interventioner, og evt. ”aflogning” og dermed udelukkelse fra IT-fællesskabet. De normer, eller
præmisser, der ligger til grund for denne overvågningsmagt, kan ud fra vort møde med skolen
sammenfattes som: Al selvstændig elev-brug af IT er som udgangspunkt enten ligegyldig eller
mistænkelig. Hvis aktiviteterne – f.eks. spil – kan mistænkes for at true kontrollen over
opmærksomheden, er de mistænkelige og uden læringsværdi. Hvis de er harmløse, er de også uden
læringsværdi og derfor ligegyldige.
Elevernes brug af IT træder tilsyneladende klarest frem for underviserne, når den er fagligt
relateret, eller hvis den truer undervisningen. Vi kunne ikke konstatere noget cross-over mellem
lærerkultur og elevkultur. Tværtimod, lærerkulturen har sine koder eller kodekser, hvoraf én
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er ”opmærksomhedsmagten”. Det blik eleven ikke har for konsekvenserne af sine afstikkere fra skoleopmærksomheden, forsyner lærerne ham/hende gerne med. Derved internaliseres magten. En af de
interviewede lærere fortalte, at han, når han har et ærinde i omegnen, gerne foretager overvågning af
eleverne gennem glasvæggene ind til klasserne. Vi kunne iagttage, at eleverne holder øje med sig selv
og f.eks. ikke reagerer på MSN beskeder. I interviewet med eleverne kom det frem, at de var flyttet op
på første række for at være synlige for læreren - og unddrage sig deres egen tendens til at unddrage
sig… De ønskede tilsyneladende at blive kontrolleret, for at bedre deres faglige præstation og chance
for at komme gennem eksamen med et fornuftigt resultat.
Elevernes usynlighedsmagt, eller defensive strategi virker i form af magten/evnen til at
unddrage sig læreres kontrol. I ly af usynlighedsmagtens trolddomskappe udfoldes alskens aktiviteter,
hvoraf de mest spændende formodentlig er spilmagt i form af magtudvekslinger med – eller igennem single-player og multi-playerspil. Der er sikkert en stor fascinationskraft virksom i dette
handlingsdomæne og den bliver ikke mindre fordi det jo er forbudt at spille. Mod denne fascination
kæmper både lærerne og den internaliserede undervisningsmagt (samvittigheden), som viser sig i de
interviewede elevers konstatering af, at man mister evnen til at kunne følge med, hvis man ikke følger
med. Derfor flytter de op på forreste række i klasseværelset for at komme igennem gymnasiet med et
fornuftigt resultat. Overvågnings - og kontrolmagten udtrykkes i interviewet med lærerne:
Lærer1: Ja [spilforbuddet gælder] også i frikvartererne, de [eleverne] kan sgu ikke skelne mellem
pauser. Og så sidder de der med deres Warcraft, og timen er begyndt for 5 min siden. Det er den ene
ting, den anden ting er, når det enkelte fag begynder at blive kedeligt, så kører vi lige videre på vores
Warcraft. Og når vi har en nul-tolerance for spilleri, så kan vi faktisk holde det nede i et niveau der er
acceptabelt.
Interviewer: Er I blevet mere og mere restriktive?
Lærer 1: Ja det er vi! Det andet kan ikke styres, simpelthen. Hvis de f.eks. kører på i frikvartererne, så
lukker de jo bare spillet ned, når læreren kommer ind, ikke. Så når læreren er gået i gang oppe på tavlen,
så kommer spillet op igen. For vi kan jo ikke se, hvad de laver på skærmene. Jeg har tit truet dem med,
at jeg ville sætte nogle spejle op nede bag i.
Lærer 2: Jamen vi slukker lyset, og laver en særlig skærmfarve for undervisningsrelevant materiale. Og
så snart den blinker over i rød, kan vi se i de refleksionen på de dukkede pander, ikke, så ved vi arhh…
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Lærer 1: Det er helt klart en fordel, at vi har vinduer ind til klasselokalerne. Det er somme tider når
man går forbi, så kan man lige se, orv, hvad var det? Som regel går jeg altid lige ind, det er ligegyldigt,
hvem der er derinde, så siger jeg: det der kan du godt spare.
I disse læreres fortolkning af den daglige kamp om kontrollen med IT fremkommer der også et
ønske om at kunne udelukke/ekskludere elever, der ikke respekterer reglerne. ”Nul-tolerance” er udtryk
for en forestilling om at have magt til at ekskludere elever fra skolen, ellers giver udsagnet næppe
mening - men samtidig er denne magt ikke helt så mægtig, som udsagnet angiver, idet ”nul-tolerance”
politikken over for computerspil blot er i stand til at ”holde det nede i et niveau der er acceptabelt.” Det
er jf. studiereglementet forbudt at spille computerspil, også i pausen. De deraf affødte
kontrolhandlinger er med til at konstruere IT som en social teknologi. I dette tilfælde opfattes elevernes
egen brug af IT som en trussel mod lærermagten, men det er næppe alle lærere, der har helt samme
opfattelse eller lyst til at konfrontere eleverne. Dette kan føre til et (sikkert ganske underholdende)
socialt spil omkring spilleriet.
Konflikten består, ondet kan ikke uddrives, og må holdes i ave gennem overvågning, disciplin og
opdragelse. ”Nul-tolerance” må opfattes som et udsagn om at besidde en velerhvervet ret til at
bestemme over anvendelsen af IT.
Glasskolen er blevet til et panoptikon hvor lærerne anvender overvågningsmetoder fra det gamle
regime (luren gennem glasvæggene og lyset i panden). De første år havde lærerne ellers været
bekymrede for at eleverne skulle tabe opmærksomheden og sidde og kigge ud af vinduerne, nu er de
glade for dem da de giver mulighed for kontrol. Øvelsen er i vores klasse lykkedes for drengene på
første række, der selvdisciplinerer sig. Anden og tredje række ville nok klare sig under alle
omstændigheder, men må nu leve under trusler om sanktioner hvis de anvender de digitale medier til
andet end lærerne ønsker. Fjerde række er i risiko og her virker det heller ikke til at hastighedstvangen
og overvågningsmagten har den store effekt. Eleverne har på denne skole generelt et vidensmæssigt
forspring omkring de digitale medier og lykkes ofte i af omgå kontrollen – muligvis uden faglige
konsekvenser for de dygtige og med frafald eller dårligere eksamen for de ikke så dygtige. Der er et
svælg mellem lærernes sanktionsmuligheder der består i udsmidning, aflogning og brev med hjem og
ønsket om at eleverne følger med og klare sig godt. Udsmidning har som omtalt i teoriafsnittet meget
uheldige konsekvenser. Aflogning vil sige at eleverne i dage eller i en uge ikke kan komme på nettet
overhovedet, hvilket jo paradoksalt på netop denne it-platforms-undervisende-skole jo betyder at man
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er helt ekskluderet fra undervisningen og undervisningsmaterialerne i tiden afkoblingen varer. Brevet
med hjem til personer omkring 18 år i Danmark, vil hvis det overhovedet har nogen effekt kun kunne
bekymre forældre og lade dem føle sig magtesløse. Men som eksempler statueret for at opretholde
magten fungerer sanktionerne. Dog er det som om lærerne ikke ser at eleverne falder bagud af klassen,
eller også vil de ikke se det, måske fordi de nyder godt af det, måske er det en del af en lærerekultur der
kun selekterer de elever der passer bedst til sig selv. Magtkampen går på synlighed, man rykker op
foran, man afsløres af lyset i panden, man bliver overvåget gennem glasmurene.
X. Case 2: Reden – it som social tryghedszone
Denne case stammer fra en hf-klasse på et gymnasium, hvor der altovervejende findes stx-klasser. Der
er p.t. kun ét spor med hf. Skolen har haft trådløst netværk i 2 år, næsten alle eleverne i den pågældende
anden hf-klasse har bærbare computere, men det er unormalt på skolen. Computerne er konstant tændt,
og næsten alle eleverne i klassen bruger dem. Eleverne bruger i udpræget grad computerne og i det hele
taget it til at komme i kontakt med hinanden og andre uden for klassen. Opmærksomhedsafledning
sker ”socialt”. Klassen består kun af piger. Der har været drenge, men de er droppet ud. Næsten al den
undervisning klassen har gennemføres i klassens eget lokale, der er indrettet, så den tilnærmelsesvis
fremstår som pigernes hjem, hvor lærerne kommer på besøg. Der er ingen klare regler for brugen af it
på skolen. I modsætning til den første case har eleverne her den fuldstændige magt over de digitale
medier, en suveræn magt da det er elevernes eget ansvar hvordan de bruger medierne. De som ikke
magter det, dropper ud. Der er altså en stærk eksklusionsmagt og om det er det materiakalske
fællesskab og/eller afledningen fra undervisningen der bortselekterer de bortfaldende kan vi ikke sige.
Det virker dog klart at IT opfattes som en del af elevernes krop, som deres ejendom hvortil der er en
form for omsorgsmagt, da der fremstår et fletværk hvor elevgruppen bygger en tryghed op, der står i
modsætning til den faglige-ikkes-sociale og delvis som modstand mod undervisningsmagten. Læreren
fremstår som gæst. Fagligt set kan der skues en afmagt med spredte afhængigheds og
opmærksomhedsproblemer som konsekvens af den stærke inklusion og eksklusion. De inkluderede har
det godt og trygt og er gode til at beskytte hinanden. Computerne bruges som tryghedszone, som en
mur, som et reddebyggeri. Dog er der nogle enkelte outsidere, der sidder for sig selv og er udenfor.
Overfor undervisningsmagten ses to former for strategiske skift: skift: a) lynhurtige skift, b) store skift.
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Et eksempel på et stort skift, et mentalt skift er en elev der først er meget opmærksom mod
undervisningskommunikationen, hun reagerer ikke på sms, men så sker der et skift og hun kobler sig
fra undervisningen og besvarer sms og åbner Facebook, hvorefter hun igen prøver at koble sig på
undervisningen men uden dette lykkes. Andre switzer med små mellemrum mellem undervisning og
interaktion i medier, faktisk med bemærkelsesvist meget små intervaller. Hvilket bevirker at de, om
end på skift, kan deltage i såvel det materiakalske udelukkende sociale fællesskab og i
undervisningskommunikationen.
Det materiakalske fællesskab har ekskluderet dem der ikke kan følge med i det kollektive, der
ikke følger normerne for redebyggerne, der er dog to der ikke er gået ud, men som er afkoblet og som
sidder for sig selv. Der er i klassen en tvang til at blive afledt, fra undervisningen, en tvang til at lyde
det sociale fællesskab når det kalder via sms eller Facebook. Læren underviser uden at lade sig mærke
med afledningen, han fokuserer kun på dem der på skift er opmærksomme på hans
undervisningskommunikation. I det magttomrum læreren efterlader er en stærk pigegruppe trådt ind,
der bruger eksklusionsmagt overfor dem der ikke indordner sig. Der tegner sig en netværksstruktur
med mange små overlappende grupper og ikke en magtkæde. Dog er der mellem eleverne et nonlineært
netværk med positioner der leder, men det er ikke muligt at komme ned i den for os som analytikere.
Men magten over it er pigernes, det er en feminin magt og læren synes ikke at kunne gribe ind, det ville
være som et overgreb. Læreren accepterer at elever kobler af og på. Der er ingen tvang, men kun magt,
altså frivillig anknytning til undervisningskommunikationen. Han vil ikke tvinge nogen, men den store
eksklusion truer jo om ikke at få sin eksamen. Han forsøger at gøre undervisningen sjov, og denne brug
af humor kan også ses som et magtmiddel, hvortil han har det faglige overtag. Den faglige og den magt
der ligger i at kunne bruge humor til at ydmyge bliver ikke brugt, men ligger som potentiel magt.
XI. Case 3: Maskinen – klassen arbejder på én stor computer
Denne case er speciel af mindst to grunde: 1) Den er ikke tilfældigt udvalgt, men valgt fordi læreren
som vi følger i 3 undervisningssessioner og laver to interviews med, er kendt for sin mediepædagogik.
2) Eleverne arbejder i undervisningstiden udelukkende via ét smartbord, eleverne har ikke selv
undervisningsmateriale foran sig på bordet, men iagttager udelukkende det centralt placerede smartbord.
Kun to af eleverne sidder med egne bærbare computere og disse elever følger det mønster der også er
observeret på de andre gymnasieskoler, de surfer og spiller spil og har således kun delvist
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opmærksomheden rettet mod det fælles smartbord. Grunden til den minimale udbredelse af bærbare
computere findes i arkitekturen da lokalet kun har få strømstik, samt dårligt trådløst netværk.
Hele undervisningen var bygget op om et smartbord. Vi fulgte en 1.g., en 2.g. og en 3.g. klasse,
der udviste en progression fra 1.g. til 3.g. der bestod i at eleverne i 1.g. kom op i hold på ca. 7 ad
gangen og fremlage og diskuterede indholdet af tekster og egne fremlæggelser, i 2.g. klassen var der ca.
tre ad gangen ved smartbordet, mens eleverne stod der alene i 3.g.-klassen. Læreren havde selv skabt
eller scannet undervisningsmaterialet ind, så det var tilgængeligt for eleverne online til hjemmearbejde
og til at tage op på smartbordet i skolen. Under timerne blev der skrevet noter i teksterne ved
smartbordet som derefter var tilgængeligt for alle, hvilket vil sige at man alle arbejde på et stort
dokument.
Læreren satte sig blandt de studerende og intervenerede kun undtagelsesvist i undervisningen, der
blev styret af dem ved smartbordet. Vi observerede to engelsktimer og en dansktime. Læreren
markerede for det meste på lige fod med eleverne og sagde kun noget når hun blev taget, undtagelser
var hvis eleverne slog over på dansk i engelsktimerne. Lærerens indlæg var ellers af faglig karakter, fx
hvis ikke grammatiske spørgsmål kunne løses af eleverne selv, men karakteren af interventionen, var
hjælp til selvhjælp, fx at forslå at finde dansk-engelsk ordbog frem på smartbordet for at finde
løsningen på grammatikproblemet, eller at slå en litteraturstrømning op på Wikipedia. Det observerede
resultat var, at så godt som alle elevers opmærksomhed var rettet på opslagene. Dette står i modsætning
til hvis en enkelt elev ville være bedt om at slå noget op.
Undervisningsorganisationen i alle tre sessioner var klare eksempler på anvendelse af magtkæder:
Læreren har magten over dem ved smartbordet, der igen har magten over resten af klassen. Læreren
kan til enhver tid støtte dem ved tavlen, men fik aldrig brug for det. Dem ved smartbordet havde deres
legitimitet som magt fra læren, men appellerede i øjn højde til klassen og fremkaldte stort engagement.
Der var tydeligvis refleksiv magt på spil i undervisningen, læreren kunne være tavs i helt op til 20
minutter og lærerens retningsforslag blev ikke altid fulgt. Hertil blev forslag fra eleverne vedtaget af
eleverne, fx om at rette henvendelse med kritik til en af de forfattere de gennem læreren har kontakt
med.
Der er en del mulige fejlkilder hæftet til denne case. Vi var et i rækken af mere end tyve
forskerhold, der var mødt op for at undersøge netop denne læreres pædagogik, hvilket kan have den
indflydelse at alle klasser optrådte som trænede mediestjerner i deres roller som specielle elever og
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netop derfor, og måske kun derfor udviste så stort et commitment til undervisningen. Hertil er der ingen
tvivl om at læreren må betegnes som en ildsjæl: Læreren laver selv sine undervisningsmaterialer, har
kontakt til en række danske og internationale forfattere, fx læser en række engelske forfattere deres
egen litteratur ind så eleverne dels får forfatterens egen tone og rytme og dels får forskellige engelske
dialekter hørt. For det tredje er det ikke sikkert at undervisningsformen ville være lige så succesfuld
hvis alle sad med hver sin computer og dermed kun ville have delt opmærksomhed på undervisningen.
Til denne fejlkilde er der dog det at bemærke, at det under interviewene kom frem at der også ind
imellem undervises enten i et computerrum, eller ved at en trådløs sender samt et klassesæt computere
køres ind i klassen. I disse undervisningssituationer anvender læreren et af flere kontrol systemer, fx
Netop School, hvormed man kan kontrollere hvad hver enkelt elev har på sit skærmbillede, hvortil man
kan fryse såvel skærmbillede som tastatur. Læreren beretter om fx at have stoppet tre elever i at se film
i undervisningstiden. Dette er udtryk for kontrolmagt i form a dataveillance for at det gamle regime
flytter ind i den nye mediematrice. Man kan tænke sig hvad resultatet ville blive hvis eller når lærerne
fra case 1 gymnasiet får nys om sådanne kontrolteknologier. I denne klasse havde det ifølge interview
dog ikke andre konsekvenser end at man fik besked på at lukke for filmen – og altså ikke sanktioneret
på anden måde. Men det er dog alligevel udtryk for en total teknologisk magt.
Vi vender nu tilbage til smartbord undervisningen, kunne man mon opnå samme magtkæde-magt
ved at bruge tavle og andre medier fra det gamle regime? Svaret er nok nej, selvom man f.eks. skrev
opslag op på tavlen, ville det være en anden proces med en anden tid, og især med en stor
synlighedsforskel. I denne læreres undervisning er der en meget stærk kollektiv magt baseret på en
fælles synlighed, på en tvang til at fokusere på det samme, det sammes magt totaliserer så emnet bliver
kollektivets, f.eks. kollektives roman hvori kollektivet skriver noter. Man gemmer en fælles historie
efter hver time som alle så hjemmefra har adgang til og som man næste gang kan åbne og bygge videre
på. Kommunikationen bliver transformeret til en kollektiv hukommelse trods individuelle bidrag. Det
sociale får uhyre stor magt. Der er således ikke i nogen af de tre klasser vi fulgte nogen subsystemer,
ingen rækker, kun dem med bærbare kobler sig på andre systemer, - derfor bliver systemet så stærkt.
Den kommunikative isolation fra den kommunikative omverden fortætter kollektivet. Alle er dog
stadig individer der fremstår selvfremhævende, netop som de er så kollektive. Dette er der måske en
naturlig forklaring på ud fra autopoiesisbegrebet da de psykiske systemer for at opretholde sig selv
under interpenetrationsforhold må selvhenvise ”Netop når de koopererer, må det på trods af al naturlig
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lighed forklares, hvem der yder hvilke bidrag” (Luhmann 2000: 264). Den individuelle magt rører på
sig midt i den kollektive. Man overvåger hinanden, ser alle fejl. Fejl er dog ikke noget negativt, men
normen, der er en tvang til at bære fejl til kollektivet, hvor stjernen på gulvet så kan korrigere. Derfor
går det heller ikke hvis læreren kom med alle svar. Der er således knyttet en fejlmagt til den kollektive,
som fejlene i den kristen kultur: Jeg er også en fejler, der har brug for omsorg og hjælp. Dette er dog
kun den ene magtfigur, den må stadig ses i sammenhæng med lysten til at eksponere sig som dygtig,
som individ, som overmenneske.
Man skiftes til at indtage positionen som stjerne (for en aften) og træder derefter ned til de andre
får. Det er en position, der går på skift, fejlerne kan være gud for en time og synge solo. Vi ser bare en
time, men der er en kæde der går på tværs af timerne, vi ser kun en, men positionen går på skift.
Progressionen fra 1g til 3g kan ses parallelt med den historiske gåen fra flerguderi til en almægtig gud.
Man erkender at man må agere publikum på skift. Uden fejlerne - ingen gud der kan træde frem. Man
bliver altid frelst, der er altid nogen der hjælper.
Hvis vi se på sanktionsmuligheder så består de i offentlig ydmygelse, hvis man svigter kollektivet
og bryder illusionen, viser man dårligt samfundssind. Det der udspiller sig i disse timer er stærkt
ritualiseret. Læren er den store ceremonimester.
XII. Case 4: De to tårne – it som paradoksal differentiator
Skolen har haft trådløst netværk i 6 år. En del elever har egne bærbare, som konstant er tændt, mens en
stor minoritet ikke har computer med i skole. En gruppe piger har valgt computer fra, men bruger til
gengæld mobiltelefon, hvorfor klassen som helhed bruger mere mobil og sms end de klasser, hvor de
fleste har bærbar med. Der spilles meget spil, ses filmklip og høres musik.
Der iagttages ingen klare regler, men en del uklare normer og snak. Således udøves magten
gennem ambivalent kontrol – man forsøger halvhjertet og spredt at holde øje med eleverne. Samtidig
mener man, at det er elevernes eget ansvar. Eleverne er gennem deres mediebrug splittet op i grupper:
IT-drengene, de faglige piger og IT-fest-pigerne – dette er en stærk selektion. 1) De faglige piger har
ikke computer med 2) de social-faglige drenge har computer, og er dygtige, men instrumentelle og
snyder på en klog og lærende måde. Dette er det paradoksale aspekt af IT-brugen. 3) Festpige-pigerne
har computer med, men er ikke dygtige. Da klassen skal læse og analysere romanen Løgneren læser og
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analyserer de fagkloge piger den og laver analyser til topkarakter, IT-drengene snyder via databaser og
netværk sig til lige så gode karakterer, mens festpigerne falder igennem og klarer sig dårligt.
Vi kalder denne case for de to tårne fordi de dygtige it-drenge og de fagkloge piger uden
computere kæmper sig op i hvert deres tårn, hvor de ender med samme karakterer, men ude af stand til
at springe over til modpartens tårn. De smarte it-drenge kan f.eks. ikke læse en roman på den måde de
fagkloge piger gør – ved simpelthen at læse selve romanen! Omvendt kan de fagkloge piger heller ikke
springe til it-drengenes tårn – de kan slet ikke udnytte teknologien på den måde, som drengene kan via
deres opnåede tekniske kompetencer og vedligeholdelse af sociale netværk. Mellem de to tårner falder
fest-pigerne, der hverken kan komme op i det ene eller det andet tårn. Festpigerne har computere med,
men fanges af de kommercialiserede medier, så de kan ikke det som de fagkloge piger kan. Men de kan
heller ikke det som de dygtige it-drenge kan. Forsøger de at ”læse” romaner på den måde som itdrengene gør, falder de helt igennem. Sammenfattende vil vi mene, at digitale medier i denne case
virker som en ekstremt hård selektionsmekanisme eller - med et udtryk lånt fra Deleuze - som en
paradoksal diffenrentiator – simpelthen som den faktor, der adskiller eleverne både socialt, fagligt og
teknisk. Digitale medier sender eleverne videre i livet og samfundet i tre retninger. Festpigerne falder
ned i kælderen og ud i nattens fortryllende mørke, og bliver måske dér dronninger eller slaver af
dansegulvenes ”glansfulde elendighed” (Kants udtryk). De dygtige it-drenge kapres af erhvervslivet,
mens de fagkloge piger kommer til at fuldføre en videregående uddannelse af humanistisk eller
samfundsvidenskabelig art.
De fagkloge piger og it-drengene er ikke modmagter, men afmægtige og mægtige, de lever i
hvert deres tårn og kigger sammen ned på festpigerne, med en vis misundelse, de har det så let og lider
ikke samme afsavn bøjede over bøgerne og så er de festens dronninger. Der er ved it-drengene en form
for strategisk nyttemagt, en økonomiskmagtagtig mentalitet, som en korteste vej til himlen. Og dog
koster det selvdisciplinering for at komme op i begge tårnene, og der netværkes internt i tårnene,
hvortil der internt i tårnene er overvågning af at man kommer med bidrag. Der er således en stærk
eksklusionsmagt og stærke normer for inklusion. Elles kan man gå over til fest pigerne! Men alle
drenge er med i fællesskabet om it-drengene, men dog indordnet i et magthierarki hvori det giver
højstatus, uden at læse, at få samme karakter som de fagkloge piger. Jo mere effektivt teknologien kan
anvendes jo bedre, der hersker en fascination af teknologi og man kommer frem i hierarkiet og op i
tårnet ved ikke at læse, men alligevel at klare sig. Dette er en stærk tro på teknologi og en inklusions –
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eksklusionsmekanisme gennem evnen til at kunne håndtere teknologien. Da det er et
handelsgymnasium er det måske ikke så underligt at der er en gennemtrængende markedslogik, den der
er god tjener godt, her ift. computere, den der kan bruge dem og klare sig klare sig godt. Dette er en
instrumentel magt der spiller op imod og omgår undervisningsmagten der slet ikke på dette gymnasium
har set en magtarena i cyberspace. Dog ser it-drengene ud til at klare sig om end de ikke ser ud til at få
de kvalifikationer som det af samfundet er tilsigtet. Festpigerne, samt et stort frafald, er derimod fanget
mellem de dygtige it-drenge og de selvdisciplinerende piger og for dem ser det ganske sort ud. Men om
de ville have været kunnet samlet op af det gamle regimes magt rum er ikke til at vide, men fx i
magtrummet vi så i case 3 ville de have været tvunget til deltagelse i læringsfællesskabet. På denne
skole ser vi et magttomrum der ligner det fra hf-klassen i case 2, men med andre sociale reaktioner,
hvor andre magter kommer til syne. Når skolen ikke udøver magt over cyberspace, eller de digitale
medier, men kun anvender undervisningens sortering af studenter (den store selektionsmekanisme)
udfyldes tomrummet straks af andre magter. De fagkloge piger manifesterer sig ved at inkludere sig i
undervisningens fagmagt, it-drengene indfanges af en maskulin instrumentel mageligheds smartnes
økonomisk logisk funderet magt og festpigerne af den kommercielle konstruktion af ungdomslivets
succeskriterier der manifesterer en æstetisering af magten i overfladefænomener som udseende, tøj,
succes på insteder på nettet og i bylivet. Disse tre magter koeksisterer i det magttomrum der hersker når
skolen kun kobler sig til undervisningens sortering der jo i sidste ende mægter at sorterer de unge ud fra
faglige præstationer.
XIII. Udledning: magter i det nye regime
Vi har i det ovenstående præsenteret og diskuteret den tese, at der i disse år sker en medierevolution i
samfundet. Denne artikel er nummer tre i en række som vi skriver om denne revolutions mulige
eksistens, beskaffenhed og konsekvenser for undervisningen i gymnasieskolerne. Den første artikel
kredsede om (mis)brug af de nye medier i undervisningen, den næste om evolutionen af normer og
denne altså om magt. Dette projekt kan ikke drives længere end til teoretisk og empirisk underbyggede
spekulationer, da udbredelsen af de nye medier kun netop er i gang, hvorfor udbredelsen er stærkt
asymmetrisk, hvortil der er store kulturmæssige forskelle dels fra skole til skole set som organisationer,
men også fra område til område, f.eks. mellem handelsgymnasier og almene gymnasier. Der er altså
meget forskellige normer og it-udstyr på de forskellige skoler vi har hentet vor empiri fra. Heroverfor
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har vi en teoretiske fundering, der ud fra empiren indikerer fremkomsten af en lang række
konkurrerende magter i undervisningen.

Hvilke er da de magter vi med vore teoretisk funderede iagttagelser i denne artikel har set konturerne af
og hvor synes de at føre hen? Det står umiddelbart åbent om det nye kontrolsamfund (Foucault og
Deleuze) i kombination med det kapitalistiske konkurrencesamfund på længere sigt, vil selektere en
form for skole, der fremstår som et digitalt panoptikon (Tække in print). Ud fra begrebet om kontingens
så kan man iagttage at de digitale medier både er medie for undervisning, for kontrol af undervisningen
og for flugt fra denne. De to første mediefunktioner indikerer tvang da dobbelt kontingensen forsvinder
i processen, hvor ’føringen’ ind mod viden bliver brolagt med faste ruter og skridtlængder. I empirien
findes denne magt i en kombination af synlighedsmagten og tempomagten fra case 1 med den totale
tekniske kontrolmagt fra case 3. Den tredje funktion – teknologi som flugtmulighed kontaminerer
imidlertid denne sikkerhed.
Den anden og mest iøjnefaldende magt i case 3 var desuden den, der centrerede sig om
smartbordet med den stærke magtkæde som følge. Dette var et samspil mellem en stærk kollektiv magt
befrugtet af tidens stærke individualisme (stjerne for en aften, X-factor, Facebook etc.), hvor
kollektivet hele tiden reproducerede sig gennem iagttagelse og bekræftelse af enkelt personer og deres
præstationer. Alle er med, alle føler sig på, alle identificerer sig med den der er på, alle kan komme til i
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det mulighedsrum, der fremkommer, når læren træder tilbage som coach og slipper individernes
talenter og energier løs under faglige rammer designet i og indeholdt af digitale medier. Men denne
digitalt bårne magt er paradoksalt nok truet af digital modernisering, da skolen snart har trådløst
netværk over alt og elevernes opmærksomhed dermed snart forsvinder til forskellige steder i
cyberspace og dermed trækker tæppet væk under kollektivmagten.
Måske den stærke panoptiske kontrolmagt kan holde denne tendens stangen, som i det før omtalte
scenarium med en kobling at synlighedsmagten, samt tempomagten fra case 1 og den digitale kontrol
af, hvad der sker på den enkelte elevs bærbare computer fra case 3. Men dette er dog langt fra sikkert
da spilmagten, underholdningsmagten, den kommercielle magt, og socialmagten gennem teknisk magt
måske vil kunne holde denne magt stangen. Altså at de unges it-færdigheder, vedvarende vil kunne
matche lærernes kontrolsystemer og omgå dem, så denne it-magt åbner for muligheden for ikke at
koble sig til undervisningen, men fx kunne følge spilverdenens beslutninger og fortsatte kamp om
virtuelle områder i cyberspace. Denne magt vil formentlig gøre sig gældende, da der vil være andre
tilgængelige netværk man kan koble sig på, fx med sin Iphone via telefonnetværk at koble sig på
internettet og dermed omgå skolens kontrollerede netværk. Det sociale netværk i case 2, hvor den
materiakalske socialmagt, med tvangen til at dele sin opmærksomhed, så man hele tiden ved siden af
undervisningen kan svare på den sociale interaktion i fællesskabet, vil desuden kunne poppe op. Denne
magt selekterer sine medlemmer hårdt ud fra en række betingelser, der nok går på omgangsformer, men
som generelt forudsætter evnen til de hurtige skift. Hvis ikke man kan mægte disse skift, falder man ud
enten af undervisningen eller af gruppen og hvis man bruger sin udelte opmærksomhed på gruppen, vil
man alligevel falde ud fordi man så ikke kan følge med i undervisningen og derfor må droppe ud af
klassen, skolen, og ja måske, hvem ved: helt ud af kontrolsamfundet.

28

Litteratur
Clarke, Roger 1994: The digital persona and its application to Data Surveillance. In Information Society
10,2 (June 1994).
Clarke, Roger 2003: Dataveillance – 15 years On. Paper presented at the Privacy Issues Forum,
Wellington, 28 March 2003.
Deleuze, Gilles 2006: Postscriptum om Kontrolsamfundet. In Forhandlinger (s. 212-218). Frederiksberg:
Det lille forlag.
Deleuze, Gilles 2004: Foucault. Det lille Forlag, København. [1986].
Eisenstein, Elizabeth 1983: The Printing Revolution in early Modern Europe. Cambridge Uni. Press. USA.
Foucault, Michel 1991: Discipline and Punish. Penguin Books, London [1975].
Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul 1997: Ethnography. Principles in Practice Routledge
Ihde, Don 1986: Experimental Phenomenology. State University of New York Press.
Ihde, Don 2001: Imaging Technologies: Plato Upside Down. Ikke publiceret bog.
Innis, Harold 1991 (opr.1951): Bias of communication. University of Toronto Press. Canada.
Innis, Harold 1986 (opr. 1950): Empire and Communications. Press Porcépic Victoria/Toronto.
Kvale, Steinar 1998: Interview. Hans Reitzels Forlag, København.
la Cour, Anders, Knudsen, Morten og Thygesen, Niels Thyge 2005: Det systemteoretiske interview. in WP
8/2005 LPF, CBS. http://ir.lib.cbs.dk/download/ISBN/8791181941.pdf
Latour, Bruno 1990: Drawing Things together. Lynch & Woolgar (eds.) Representation in Scientific
Practice. Cambrige, Mass: IT Press.
Latour, Bruno 1992: Where Are the Missing Masses? The Sociology of a Few Mundane Artifacts. I W.
Lindlof, Thomas R. 1995: Qualitative Communication Research Methods Sage.
Luhmann, Niklas 1979: Trust and Power. John Wiley & Sons Ltd. Vertrauen [1973], Macht [1975].
Luhmann, Niklas 1989: Ecological Communication. Polity Press. Cambridge. [1986].
Luhmann, Niklas. 1990: Political Theory in the Welfare State. Walter de Gruyter, Berlin
[1981/1987].
Luhmann, Niklas 1999: Die Gesellschaft der Gesellschaft. Suhrkamp taschenbuch wissenschaft
[1997].
Luhmann, Niklas 2000: Sociale systemer. Hans Reitzels Forlag. Opr. 1984 Soziale Systeme.
Luhmann, Niklas 2005: Risk – A Sociological Theory. Aldine Transaction, Transaction Pub., New
Brunswick, New Jersey. [1993].
Luhmann, Niklas. 2006: Organisation und Entscheidung. 2. Auflage. VS Verlag für
Sozialwissenschaften. Wiesbanden.
Lyon, David 1994: The electronic eye. Uni. Of Minnesota Press, Minneapolis.
Lyon, David 2007: Surveillance, power, and everyday life. In Handvbook of ICTs. Ed: Mansell et al.
Oxford Uni Press. Oxford.
Mead, G. H. 1934: Mind, Self and Society. Univ. of Chicago Press.
Meyrowitz, Joshua 1985: No Sence of Place: The Impact of Electronic Media on Social Behavior. Oxford
Uni. Press. USA.
Patton, Michael Quinn 1980: Qualitative Evaluation and Research Methods. Sage Publications, Inc.
Paulsen, Michael 2007: Gymnasiet som affektivt felt. In L. Zeuner m.fl ., Lærerroller i praksis. Odense:
Gymnasiepædagogik nr. 64.
Paulsen, M. & Qvortrup, L. 2007: Luhmann og Dannelse. Købe nhavn: Unge Pædagogers forlag.

29

Paulsen & Klausen red. 2009: Filosofiske perspektiver på kollektiv læring. Aalborg: Aalborg
Universitetsforlag.
Paulsen & Tække 2009: Om den uformelle (mis)brug af medier i det formelle uddannelsessystem.
Mediekultur vol 46.
Schutz, A. 1962: Collected Papers I: The Problem of Social Reality, Martin Nijhoff.
Taylor, Charles 1996: Sources of the Self. Cambridge Uni. Press. Printed in Great Britain.
Tække & Paulsen (Ed) 2008: Luhmann og organisation. Forlaget Unge Pædagoger.
Tække & Paulsen in print: Trådløse netværk og sociale normer. Kommer I nordisk
medietidsskrift.
Tække in print: Overvågning og magt i organisationer – det digitale paniotikon. Kommmer i
bogen Luhmann og magt, forlaget UP.
Tække, J. 2006: Mediesociograf i Ph.d.-afhandling IT-Universitetet i København. Innovative
Communication (InC). også tilgængelig på: http://home16.inet.tele.dk/jesper_t/Mediesociografi.pdf.
Bilag 1 Figurer: Hvilke medier bruges i undervisningen
De følgende figurer sammenfatter skemaundersøgelserne. Det skal bemærkes, at meningen med disse
ikke er at give et repræsentativt billede af de danske gymnasieskoler som helhed, men derimod blot at
sammenligne ligheder og forskelle mellem de 5 studerede klasser. I forhold til magt virker resultaterne
mest som kontekst, der giver indblik i hvilken mediesituation kommunikation og undervisning foregår i
og de vil i denne artikel stå relativt ukommenterede.
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Bemærk: N i alt 96 fordelt med 22 i htx-klassen, 14 i hf-klassen, 15 i hhx-klassen, 24 i stx1-klassen og 21 i stx2-klassen.
Spørgsmålet lød: ”jeg bruger dagligt i undervisningstiden” suppleret med ovenstående faste kategorier.

Fig. 1. It, der bruges dagligt i undervisningstiden I Pct.
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Bemærk: N i alt 96 fordelt med 22 i htx-klassen, 14 i hf-klassen, 15 i hhx-klassen, 24 i stx1-klassen og 21 i stx2-klassen.
Spørgsmålet lød: ”jeg bruger dagligt i undervisningstiden en computer eller mobiltelefon til” med faste kategorier.

Fig. 2. Hvad bruges it til i den daglige undervisningstid? I Pct.
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Bemærk: N i alt 96 fordelt med 22 i htx-klassen, 14 i hf-klassen, 15 i hhx-klassen, 24 i stx1-klassen og 21 i stx2-klassen.

Fig. 3. Brug af it og opmærksomhed. I Pct.
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Bemærk: N i alt 96 fordelt med 22 i htx-klassen, 14 i hf-klassen, 15 i hhx-klassen, 24 i stx1-klassen og 21 i stx2-klassen.

Fig. 4. Internetsteder der bruges dagligt i undervisningstiden. Antal elever.

Bilag 2 Tabeller:
Hvordan medier bruges i undervisningen med tolkning af htx-klassen
Tabel 1. It eleverne dagligt bruger i undervisningstiden i Pct.
Glashuset

Reden

Maskinen

De to tårne

Vadestedet

(htx-klassen) (hf-klasse) (stx-klasse) (hhx-klasse) (stx-klasse)
Computer

100 (høj)

86

57

93

63

Mobiltelefon 36 (lav)

28

62

53

42

Messenger

77 (høj)

79

14

60

17

SMS

37 (mellem)

21

48

60

50

E-mail

68 (høj)

79

14

80

17

NB: N i alt 96 fordelt med 22 i denne cases htx-klasse, 14 i hf-klassen, 15 i hhx-klassen, 24 i stx1klassen og 21 i stx2-klassen. Spørgsmålet lød: ”jeg bruger dagligt i undervisningstiden” suppleret med
ovenstående faste kategorier.
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Tabel 1 viser, at eleverne i htx-klassen (sammenlignet de andre klasser) i høj grad bruger computer,
Messenger og e-mail, mens de kun i lav grad bruger mobiltelefoni og sender SMS beskeder. De er
tilmed den eneste af de fem klasser vi har besøgt, hvor samtlige elever i klassen bruger computer. Den
lave brug af mobiltelefoni og sms vidner om, at eleverne i stor udstrækning har foretaget et teknologisk
skift til computeren, der overflødiggør i hvert fald noget af den funktionalitet, som mobiltelefoni
muliggør. I interviewet med klassens lærerteam reflekterer lærerne over dette skift. Ifølge lærerne er
det forbudt på skolen at bruge mobiltelefon i undervisningstiden – med mindre det foregår som en
integreret del af undervisningen. Forbuddet er imidlertid flere år gammelt, og brugen af mobiltelefoner
anser lærerne ikke længere som et problem. Om dette siger de:
Lærer 1: Det er meget mærkeligt. Det er få man kan se sidde med den. Og efter første gang man kyler
den i skraldespanden, så gør de det ikke mere. Og de bliver faktisk buhet ud, hvis den ringer, af de
andre. Jeg var dybt forundret første gang jeg var udsat for det.
Lærer 2: Jeg kan godt huske førhen, for nogle år siden, der havde de mobiltelefonen på bordet, og så
var det fordi de skulle se klokken og alt muligt.
Lærer 1: Det har de ikke mere. Mobiltelefonen ligger ikke ved siden af dem længere. De har den enten
i tasken eller lommen.
Lærer 2: Nu har de noget andet elektronik. Førhen da de ikke havde computere i klassen, der havde vi
dem stående her udenfor, så skulle gå ud for at bruge dem. Og nu har de jo så alle sammen deres egen
computer.
Lærer 1: Men alligevel, hvis man fratager et ungt menneske hans eller hendes mobiltelefon i dag, så
føler de fuldstændig smerte.
Lærer 2: De føler sig nøgne.
Hvis man kan tage disse lærerbetragtninger for pålydende er mobiltelefonen ikke forsvundet ud af
elevernes verden – de er faktisk ligefrem nøgne uden – men dens funktionalitet i klasselokalet, hvor de
har en computer på det trådløse netværk, er om ikke overflødiggjort, så blevet perifer. Dertil kommer,
at eleverne – til lærens overraskelse - selv sanktionerer ufaglig brug af mobiltelefonen gennem et
kollektivt buhh. Noget tyder på, at der etablerer sig en social norm omkring brugen af en teknologi, når
den har været i brug et stykke tid.
Tabel 2. Hvad it dagligt bruges til i undervisningstiden i Pct.
Glashuset

Reden

Maskinen

De to tårne

Vadestedet

33

(htx)

(hf)

(stx)

(hhx)

(stx)

Spil

50 (høj)

36

5

60

21

Underholdning

73 (høj)

64

24

67

38

Klassekontakt

55 (mellem)

93

10

67

8

Ekstern kontakt

46 (lav)

93

58

73

42

Venskab

55 (mellem)

71

38

87

46

Faglige formål

100 (høj)

100

33

80

67

Tale om læreren

0 (lav)

14

10

20

4

Diskutere

46 (høj)

29

5

20

13

undervisningen
NB: N i alt 96 fordelt med 22 i htx-klassen, 14 i hf-klassen, 15 i hhx-klassen, 24 i stx1-klassen og 21 i
stx2-klassen. Spørgsmålet lød: ”jeg bruger dagligt i undervisningstiden en computer eller mobiltelefon
til” suppleret med faste kategorier. Kategorien ”venskab” var formuleret som ”at komme i kontakt med
venner, lave aftaler, få venner, vedligeholde profiler”. Klassekontakt var formuleret som ”at komme i
kontakt med andre i klasserummet”. Ekstern kontakt var formuleret som ”at komme i kontakt med
andre uden for klasserummet”.
Tabel 2 viser, at klassen på htx i høj grad bruger it til spil og underholdning, og til faglige formål og til
at diskutere undervisningen. Dette er bemærkelsesværdigt. Sammenlignet med de fire andre cases
synes der at være tale om, at it i glashuset i særlig grad bruges til spil/underholdning på den ene side og
faglig formål/undervisning på den anden. Ud fra et magtperspektiv tegner der sig et billede i denne
klasse af en strid mellem den faglige undervisningsmagt vs. underholdningen og spillets fascination,
som den centrale magtkamp, der udspiller sig i glashusets zoner af synlighed og usynlighed. Man har
på denne htx-skole et totalt forbud mod spil, som lærerne aktivt overvåger og bekæmper. Det er derfor
værd at bemærke, at spil og underholdning fylder så meget i netop denne case. Tabel 2 bekræfter, hvad
vi via interview med elever og lærere blev opmærksomme på, nemlig at der i glashuset foregår en krig
mellem undervisning, faglighed og synlighed versus spil, underholdning og usynlighed. Denne strid
overskygger al anden brug af it i glashuset.
Tabel 3. Konsekvenserne af den daglige brug af it i undervisningstiden i Pct.
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Glashuset

Reden

Maskinen

De to tårne

Vadestedet

(htx-klassen) (hf-klasse) (stx-klasse) (hhx-klasse) (stx-klasse)
Individuel

50 (høj)

29

19

47

38

37 (mellem)

71

10

27

17

77 (høj)

71

43

40

45

afledning
Social
afledning
Faglig støtte

NB: N i alt 96 fordelt med 22 i htx-klassen, 14 i hf-klassen, 15 i hhx-klassen, 24 i stx1-klassen og 21 i
stx2-klassen. Spørgsmålet lød: ”jeg bruger dagligt i undervisningstiden” suppleret med faste kategorier.
individuel afledning var formuleret som: ”Min brug afleder min opmærksomhed fra det faglige”.
Social afledning var formuleret som ”Mine klassekammeraters brug afleder min opmærksomhed fra det
faglige”. Faglig støtte var formuleret som ”Min brug hjælper mig til at lære det, som man skal”.
Tabel 3 gør det klart, at 3-g-eleverne i glashuset ikke i så høj grad lader sig aflede fra det faglige af ens
klassekammerater, som af sig selv. Eleverne påtager sig dermed et individuelt ansvar for deres – set ud
fra et faglighedssynspunkt – misbrug af it. Set ud fra glashusets beskaffenhed kan man også sige, at
ansvaret placeres og accepteres som noget primært individuelt af eleverne. Vi har tidligere besøgt
klassen, da eleverne gik i 1.g (Paulsen 2007, og videre analyser i Paulsen & Tække 2009). På det
tidspunkt kunne vi iagttage, at såvel lærere som elever havde et multivalent forhold til ansvaret for
dette misbrug. I et interview med tre elever blev ansvaret skiftevis placeret hos lærerne, hos skolen, hos
klassen, hos den enkelte elev, hos computerne og hos forældrene. En tilsvarende flertydighed fandt vi
hos lærerne. Nu to år senere ser det ud til at såvel lærere som elever er blevet ”mere klare i spyttet”,
som en lærer på skolen udtrykker det. Der er sket en aktiv disciplinering og opdragelse af eleverne, så
de er kommet til at opfatte ikke-faglig brug af it som en illegitim forbrydelse, som de hæfter for
individuelt. Tabel 3 gør det også klart, at samtidig med, at halvdelen af eleverne dagligt oplever, at
deres it-brug afleder deres opmærksomhed fra det faglige, så er der endda endnu flere, hele 70 procent,
som oplever at it-brugen hjælper dem til at lære det de skal. Denne spaltning i glashuset, mellem it som
noget, der afleder opmærksomheden fra det faglige og it som noget, der støtter fagligheden svarer til
den ovenstående strid og dobbelthed mellem underholdning og undervisning. Mere præcist er de to
fænomener relateret til hinanden, på den måde, at afledningen sker gennem spil og underholdning.
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