
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nogle af afhandlingens sider er tilføjet et grafisk udtryk. På de sider, der markerer, at 
en ny del af afhandlingen indledes, er gengivet en tegning af Viktor IV. Tegningen er 
på disse sider vist i sin helhed. På hvert af kapitlernes første side er vilkårlige udsnit 
af samme tegning føjet ind. Det der vises på disse sider er altså forskellige udsnit af 
tegningen. 

Viktor IV var en normalitetsudfordrer og skæv kunstner, som indtil sin død i 
1986 producerede et større antal tegninger, breve, logblade, kuverter og andre 
kunstværker. Kunstværket – og manipulationen af det – er her optrykt med tilladelse 
fra hans enke, Ina Munck. 
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FORORD 
 
Afhandlingen er ikke bare min. Den er blevet til i fællesskaber. I forskerfællesskaber, 
institutfællesskaber, netværksfællesskaber og i deltagerfælleskaber. Nogle har jeg 
helt konkret diskuteret med i time- og dagevis. Andre sjældnere. Flere har jeg også 
været i dialog med derfra, hvor størstedelen af arbejdet er foregået, nemlig på mit 
kontor, foran computeren. 

Først og fremmest er afhandlingen de børns, som har lagt krop og liv til mine 
blikke og spørgsmål. Dem, der har tilladt mig at blive, være med, deltage og blive 
ved med at spørge. Hvis ikke de ville have været med, så havde der ikke været det 
empiriske materiale, som jeg argumenterer for at basere forskningsarbejdet på. Læ-
rerne gav lov til, at jeg blev i lange perioder. Både lærerne på den skole, som afhand-
lingen er baseret på. Og lærere og elever på den skole, der lagde krop til pilotunder-
søgelsen, kunne ikke undværes.  

Men der er flere. Der er mine vejledere. Niels Egelund og Frans Gregersen, 
som på deres to meget forskellige måder har troet på idéerne, og på at jeg kunne 
gennemføre dem. Og som har håndspålagt til sidst.  

Der er dem, som i forskellige faser har udfordret måderne, vejene eller per-
spektiverne. Karin Aronsson, Helle Bundgaard, Una Canger, Ann-Carita Evaldsson, 
Hans Fink, Thomas Gitz-Johansen, Eva Gulløv, Hanne Haavind, Pernille Hviid, Irene 
Højlund, Allison James, Marianne Johansen, Jan Kampmann, Dorte Kousholt, Klaus 
P. Mortensen, Ann Phoenix, Alan Prout, Jens Rasmussen, Unn Røyneland, Eva Sil-
berschmidt-Viala, Dorthe Staunæs1

Der er dem, som dagligt har vredet de fleste af mine tanker en ekstra gang, og 
som har delt liv og levned. Signe Pildal Hansen og Ida Wentzel Winther. 

, Barrie Thorne. 

Der er hende, som er min eneste egentlige fagfælle, Kirsten Hvenegård-
Lassen, som har præsteret at læse alt i sidste gennemskrivning, og dér at løse det 
uløselige. 

Der er Katinka Schyberg, som har leveret alt det skyts til forståelse af børne-
liv, som jeg ikke selv kunne komme på. 

Der er Anne Froberg og Søren Hegnby, som med jævne mellemrum har sikret 
sig, at jeg vidste, at der var nogen uden for akademia, der ventede på, hvad jeg skrev.  

                                                 
1 Her må det nævnes, at Dorthe Staunæs og jeg halvvejs inde i vores stipendietid indledte et 
samarbejde. Empirisk er vores projekter nært beslægtede. Vi så mulighederne i at have ind-
samlet samme typer af empiri, og efterfølgende mulighederne i at læse og kende hinandens 
materiale. Vi kastede os ud i en åbenhed og en forpligtethed, som vores fælles ph.d.-liv viste 
sig at indeholde. En stor del af afhandlingen ville ikke se ud, som den gør, hvis ikke refleksi-
onerne var gjort i en række båndede samtaler, hvor vi i fællesskab fostrede analyseidéer, raf-
finerede begreber og fremanalyserede pointer i hvert vores og i hinandens materiale.  
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Der er Stefan Gunnersen, som på forbilledlig og nøjagtig vis har transskribe-
ret alle interviews.  

Og så er der dem, der har fundet sig i, at jeg har villet dette ridt. Især Peter og 
Ea, som i alt for lange perioder tålmodigt har måttet undvære mit nærvær. 
 
Uden dem. Dem, der har medproduceret data. Dem, der har diskuteret. Dem, der har 
delt stipendieliv. Dem, der har undværet. Uden dem ville afhandlingen selvfølgelig 
ikke være blevet til. 
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AFHANDLINGENS FØRSTE ORD 
Elevpli er baseret på et feltarbejde begået i en 6. klasse. Pli afgøres konkret. Og jeg af-
søger i skolen de daglige afgørelser af pli og passendehed.  

I 6. klasse har jeg deltaget over to perioder, hvor jeg sammen med eleverne 
har produceret flere typer af datamateriale. Først og fremmest har jeg interviewet 
eleverne; det udgør langt den største del af materialet. Men det var det sidste, jeg 
gjorde. Før interviewene deltog jeg i undervisningen og i frikvartererne, deltagelser 
som er blevet til et større antal sider med optegnelser fra observationer. Indimellem 
disse producerede jeg mere systematiske datatyper, nemlig minutobservationer af 
kommunikationer i klassen og tillempede sociometriske besvarelser. Tilsammen ud-
gør disse det materiale, som afhandlingen baserer sig på. De er dets empiriske funde-
ring.  

Skolelivet har i 6. klasse så at sige ’sat sig’. På det tidspunkt er disse menne-
sker blevet til skoleelever. Seks år tidligere er de ankommet til skolen uden at være 
elever, det er de blevet over tid. De har lært nye regler, nye dimensioner i dette møde 
med skolen og med de ældre elever. Cathrine Hasse formulerer sig om en sådan pro-
ces således: 

 
”Medlemskab af en social gruppe læres på et andet niveau end det, der betegner gruppen. At 
blive fysikstuderende [som er Hasses empiriske materiale] er en læreproces, der udvikler et 
kontekstualiseret kendskab til en bestemt verden. Vi transformeres og objektiveres gennem 
omverdenens evalueringer af os og verden – og vores reaktioner på disse udpegninger. Subjek-
tive transformationer indbefatter udviklingen af en socialt medieret perception af verden, der 
gradvis ændrer opmærksomhed, logisk hukommelse og begreber i forhold til en redundant 
kontekst.” (Hasse 2000 (a): 11). 
 
At blive elev er tilsvarende en læreproces, der udvikler et kontekstualiseret kendskab 
til skoleverdenen. I 6. klasse er de mennesker, der seks år tidligere endnu ikke var 
skoleelever, blevet det. Dér hvor skolen har sat sig, spørger jeg til den kontekstualise-
rede kundskab. Via datamateriale, der er produceret med et eksplicit børneperspek-
tiv2

                                                 
2 Et børneperspektiv betyder ganske kort et forskningsperspektiv, hvor børns fortællinger og 
refleksioner prioriteres. I den første ekskurs uddybes og diskuteres det. 

, undersøger jeg dels hvilke elementer, der konstituerer den fælles elevhed, og 
dels hvilke inklusion-eksklusionsprocesser, der gør sig gældende inden for elevhe-
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den3. Jeg undersøger de sociale processer, der foregår, mens børnene går i skole. Det 
er en afsøgning af elevernes måder at blive til som elever. I dén forstand vedrører 
teksten pli, men den gør det ved at beskæftige sig både med forskrifterne og med det 
upassende, det forkerte, det ikke-anerkendte. Det gør jeg for at kunne finde og gen-
kende både det, der anerkendes som passende elevhed4

 

 og det, der udfordrer den. 
Elevpli. Pli som det gøres og tænkes af børn i skolen, kunne man kalde det.  

 
SKOLEN SOM INSTITUTION OG RAMME  
Hvilke kundskaber kunne vi producere, hvis vi spurgte børn om børn, og hvis vi 
spurgte børn om skolen? Fra ganske mange forskellige sider fremføres det, at ven-
skabsgrupperinger udgør skolens sociale netværk, og at det er dér, den aktive for-
handling af sociale betydninger finder sted, at det er i disse grupperinger, at hold-
ninger etableres, hvor værdier diskuteres, og hvor egne og andres adfærd vurderes. 
Det er i disse fællesskaber, at det mest intense konstruktionsarbejde om sociale be-
tydninger gøres (blandt andre Eckert 2000: 171). Det er et tilsvarende argument, der 
ligger bag spørgsmålene i denne afhandling. Tilsvarende, for jeg beskæftiger mig ikke 
eksplicit med venskaber, men med relationer. Relationer, som kan antage forskellig 
karakter. Det er deri, at jeg tager udgangspunkt, men det udelukker ikke, at andre 
forhold er betydningsfulde blandt børn. Antagelsen bygger på påstande af typen: 
Børns venskaber bør være et af de centrale opmærksomhedspunkter i børneforsk-
ningen. Og på ræsonnementer som dette:  
 
”På kryds og tværs fletter [livet børnene imellem] sig ind i det daglige liv. Om liv med jævn-
aldrende er det vigtigste forhold i børnelivet, skal jeg ikke udtale mig om. Men det er både me-
get betydningsfuldt og meget gennemtrængende i dagligdagen i dens helhed. […] Samvær 
med jævnaldrende er ikke i sig selv positivt og godt. Liv blandt jævnaldrende er meget kraft-
fuldt socialt forhold, som uundgåeligt og uanset dets kvalitet, har betydning. Fantastisk, 
sjovt, tillidsfuldt og berigende – frustrerende, særligt eller skræmmende. Men aldrig ligegyl-
digt.” (Hviid 1999:48-49).  
 
Sådan formulerer Hviid påstanden, mens andre fra ganske forskellige positioner har 
tilsvarende bud (fx Frønes 1995, Evaldsson 1993, Evaldsson & Corsaro 1998; 
Gulbrandsen 1998; Harris 1999; Nielsen & Rudberg 1991; Cairns et al 1998; Sabongui 
et al 1998). Jeg tager altså afsæt i, at børns indbyrdes relationer er betydningsfulde, 

                                                 
3 For andre danske undersøgelser af inklusion-eksklusionsprocesser i skolekontekster, se 
Staunæs (2003a), Anderson (2000), Gitz-Johansen (in prep), Jensen (1998), Moldenhawer 
(2001). 
4 Passende elevhed beskæftiger Staunæs’ afhandling sig også med (Staunæs 2003a). 
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og formulerer det sådan: Børnene er hinandens med-elever, og de er af betydning for hin-
anden og for hvordan og hvem, de hver især kan blive til som. Hvem, der er sammen med 
hvem, er også med til at afgøre hvilke positioneringssmuligheder, man tilbydes. 
 
 
SKOLENS UDSKILLELSESPRAKSISSER 
Relationerne gøres et sted, et sted hvor børnene er nogen bestemte. Det er skolen, og de 
rammer institutionen sætter om elevhed, der gør dem til samme slags som hinanden, 
nemlig elever, og det er denne samling, som gør dem til hinandens med-elever. Der er 
andre processer, der sætter forskelle eleverne imellem, som gør nogle lig hinanden, 
og som gør disse nogle til forskellige fra hinanden. Disse forskelle kan have vidtræk-
kende konsekvenser for, hvordan elevhed gøres, og hvordan inklusion-
eksklusionsprocesser forvaltes. Det har betydning for de konkrete elever og deres 
oplevelser af, hvem de er, hvor de hører til og med hvilke selvfølgeligheder. Ikke alle 
ligheder tæller lige meget, og ikke alle forskelle gør betydningsfulde forskelle. Heller 
ikke for børn i 12-13 års alderen. Men forskelle sættes og gør nogle elever til en an-
den slags end nogle andre. At skolen institutionelt rammesætter mit forskningspro-
jekt og børnenes liv, er ikke uskyldigt. Det gør en forskel, at det er netop i skolen, jeg 
studerer inklusion-eksklusionsprocesser. Og de konkrete organisationsformer spiller 
en rolle for hvilke inklusion-eksklusionsprocesser, der gøres, og for hvordan der kan 
tales om ’slags’. Der sker flere samtidige udskillelsesprocesser. Bestemte udskillelser 
falder efter mit feltarbejde og efter analysearbejdet særligt i øjnene. Det drejer sig om 
fire. 

Skolen udskiller ved hjælp af alder. Alder spiller en overskyggende rolle. Sko-
len er organiseret i klasser efter alder, hvor de jævnaldrende deler klasse med hinan-
den (Anderson 2000; Görlich & Kirkegaard 1999). De samme børn ville måske handle 
anderledes og blive til på andre måder i kontekster, der ikke var organiseret efter al-
der. Og når de nu deltager i en organiseringsform, hvor alder spiller en rolle for, 
hvem der hører til hvor og med hvem, så deltager de også i medproduktionen af en 
organisering, hvor alle er lige gamle i forhold til dem, der er yngre eller ældre5

                                                 
5 Dette understreges af at de forskellige klassetrin i den danske folkeskole – udover 1.-9- klas-
se – omtales som henholdsvis indskolingen (børnhaveklasse.-3. klasse), mellemtrinnet (4.-6. 
klasse) og udskolingen (7.-10.), hvorimod der i den norske skole ved 7. klasse skelnes mellem 
barntrinnet og ungdomstrinnet (Gulbrandsen 2002 (a): 4). De forskellige måder at etablere 
niveauer og de forskellige benævnelser kaster lys på, at der er tale om bestemte måder. En ni-
veaudeling i Danmark vedrører tilsyneladende klassetrinnenes funktioner, og niveauerne 
vedrører positionerne i forhold til skolen som organisering og institution, hvor det er børne-
nes placering i forhold til skolens forløb der betones. Retorikken i Norge ser ud til at forholde 
sig til barndoms- og ungdomskategorierne som sådan, og at være en betoning af overgangen 
fra barn til ung, som skolen deltager i konstruktionen og vedligeholdelsen af som betydnings-
fuld. 

.  



 18 

En anden udskillelse er den synlige betydning af køn i skolen. Piger og drenge 
placerer sig i monokønnede enklaver. Børnene deler sig på køn, og kønsforskellen ser 
ud til at reproduceres og vedligeholdes som betydningsfuld forskel i og af skolen 
(Kofoed 1994: Staunæs 2003a). Antropologen Susanne Højlund viser, hvorledes sko-
len som institution deltager i at betydningssætte køn som forskel, og hvordan andre 
institutionelle sammenhænge (fx SFO og sygehuse) ikke ser ud til at producere 
samme forskelssætning (Højlund 2002). 

Den tredje udskillelse drejer sig om specialundervisningen, hvor nogle elever 
deltager i normalundervisningen – som den omtales – mens andre undervises af an-
dre lærere, i andre lokaler. Der er faglige begrundelser for specialundervisningen, 
men den er også en udskillelsesproces. Nogle ville hævde, at selektion er en uundgåe-
lig følge af undervisning. Men specialundervisning sættes i værk samtidig med, at det 
fastholdes, at folkeskolen er en enhedsskole, hvor det hævdes, at alle stilles lige. For-
skellen mellem de, der af skolen forstås som ’normale’, og de der forstås som speci-
alundervisningskrævende, reproduceres, samtidig med at lighedsbetragtningen gør 
sig gældende (Egelund 2003: 67). Specialundervisningen kan i den forstand forstås 
som både et svar på en allerede eksisterende selektion og som medproducent af be-
tydninger. 

En fjerde cementering af en udvalgt forskel er skolens nationaliserende rolle. 
Etableringen af et nationalt uddannelsessystem spillede en central rolle i etablerin-
gen af nationalstaten (Anderson (1983) 1991), og det hævdes fortsat politisk om (fol-
ke)skolen, at den har en central rolle i en national disciplinering og vedligeholdelse. 
Den svenske etnolog Billy Ehn formulerer det om (dag)institutioner således: ”Barn 
av många olika nationaliteter formas således av det svenska daghemmet genom en 
neutraliserad fostran till den svenska nationen” (Ehn et al 1995: 251). Pointen er, at 
formningen ikke italesættes som særlig svensk, men at det svenske bliver lig det uni-
verselle og drejer sig om velfærd, rettigheder og levestandard. Det samme kan hæv-
des om den danske folkeskole: At den former til danskhed, men italesætter sig selv 
som universel og argumenterer med højnelse af faglige standarder (Kofoed 1994; 
Hvenegård-Lassen 2002). Eller sagt på en anden måde: Det kræver kompetente bor-
gere at leve i et fællesskab. Det er i skolen, at disse borgere gøres kompetente. Derfor 
er skolen også en så central samfundsinstitution, og derfor kan der lægges så megen 
betydning ind i den. 

 
 

DET NATIONALE SOM UDFORDRING OG HENVISNINGSINSTANS 
Den udskillelsespraksis, der betoner nationalitet, er et særligt naturaliseret og et sær-
ligt udfordrende narrativ. Det er den nationale selvfølgelighedsfortælling, som sko-
len ikke bare er indlejret i, men som skolen indtager en central position i. Skolens na-
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tionale selvfølgelighed udtrykker sig i entydighedskrav eller i krav om monokultura-
litet6; den udtrykker sig i dogmet om ét land, ét folk, én kultur, ét sprog, én religion, 
som sætter sig igennem med den selvsikkerhed, som selvfølgeligheder kan gøre7

Når jeg indledningsvist nævner disse fire institutionelle udskillelsespraksis-
ser, er det for at understrege, at skolen allerede er sted for selektion, og for at lade 
disse – og kendskabet til dem – danne resonansbund for at studere de sociale proces-
ser, børnene gør med hinanden. Jeg åbner for at inklusion-eksklusionsprocesserne 
blandt børnene også sker i forhold til andre kategorier. Øvelsen består i at undersøge 
hvordan, og det er som led i denne øvelse, at det nationale narrativs funktion som 
henvisningsinstans udfolder sig.  

. Det 
diskuterer jeg ikke, om den gør, jeg har tidligere vist, hvordan den entydige tale om 
nationen dækker over flere forskellige utydeligheder (Kofoed: 1994, 1996). Jeg viste 
den nationale idés selvfølgelighedskarakter, og jeg lod den forstyrre af dem, der ikke 
deler selvfølgeligheden. Udfordringen denne gang skal ikke kun komme fra idéen 
selv, men må også komme fra de figurer, der omgiver den. Det vil sige, at mono-
nationalitetsfordringen undersøges som sin egen konstituent – og fra de figurer, der 
udfordrer nationalitetsfiguren. Men det naturaliserede narrativ om nationalitet skal 
mere end dét. Det nationale narrativ virker, samtidig med at det viser hen imod an-
dre selvfølgelighedsfortællinger, som måtte være i omløb. Disse andre selvfølgelig-
hedsfortællinger kan benytte mindre formulerede politikker og retorikker end den 
nationale, som fx selvfølgelighedsfortællinger om maskulinitet eller om elevnormati-
vitet, som jeg vil vise. Det nationale narrativ er altså både et særligt udfordrende nar-
rativ og en henvisningsinstans mod den kulturelle organiserings øvrige indforstået-
heder og dertilhørende selvfølgelighedsfortællinger. Det er et særlig tydeligt narra-
tiv, hvis tydelighed også får det til at fungere som skabelon for fremlæsninger af an-
dre indforståetheder. 

 
 
TVÆRFAGLIGHED SOM PAUSERING 
Afhandlingen er tværfaglig. Den er tværfaglig, ikke fra et enkeltfagligt ståsted, men i 
sin tilblivelse. Det betyder, at tværfagligheden består i at lade et felt belyse af flere 

                                                 
6 Monokulturalitet er i vidt omfang parallelt til Staunæs’ begreb om obligatorisk monoetnici-
tet (Staunæs 2003a). 
7 Jeg er opmærksom på, at det diskuteres hvorvidt den nationale idé fortsat har betydning, 
eller om den svækkes. Ulf Hedetoft er – ligesom den norske professor i antropologi Thomas 
Hylland Eriksen – en af dem, der argumenterer for, at den nationale idé svækkes eller udfor-
dres af andre fortællinger, primært den europæiske og den globale. Hedetofts synspunkt er, 
at fortællingen om det nationale er knap så hegemonisk, som vi forestiller os. Pointen er, at 
den nationale idé er kommet i konkurrence med fortællingen om især det globale og det eu-
ropæiske, som så også konkurrerer indbyrdes. 
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fagligheder og ikke i at bygge bro mellem etablerede fagligheder eller at gøre andre 
fagligheder til ’sin’. Når en sådan bestræbelse vurderes af enkeltfaglige identiteter, 
vil det ofte fremstå, som om kundskaben på et givet felt – det være sig antropologi, 
sociologi, historie eller psykologi – er mangelfuld. Når noget kan fremstå som man-
gelfuldt, så er det afgjort i relation til en forestilling om, at noget andet ville være den 
fulde kundskab på feltet. Med til en sådan fuld kundskab hører en kanon. Det er så-
danne faglige kanoner, det tværfaglige forbryder sig imod. En tværfagligheds util-
strækkelighed vurderes altid i forhold til noget. Det er med disse kanoner som med 
andre ordensskabende praksisser og normalitetsforståelser, at de synliggøres i over-
skridelserne af deres passendehed. Det er i overskridelsen, at det bliver tydeligt, 
hvori det taget-for-givne består. På samme måde kan denne afhandling ses som an-
dethed og som mulig overskridelse af etablerede fagforståelser. 

Jeg bestræber mig på at dække den problemstilling, som jeg rejser, og det felt, 
der tegner sig heraf. Problemstillingen er formet af min egen faglige forståelse og 
baggrund. Jeg er minoritetsforsker, er blevet børneforsker af arbejdet med dette pro-
jekt, jeg er ansat på institut for pædagogisk psykologi, og jeg har første del af min 
universitetsuddannelse fra religionssociologi. Disse fagfelter er på forskellig vis i sig 
selv tværfaglige, og jeg forsøger ikke at dække dem i deres helhed. Jeg forsøger at 
dække det felt, som problemstillingen opridser. Jeg anvender fagbetegnelserne som 
beskrivelser af fagfelter, der i akademia allerede har genkendelse og anerkendelse8. 
Det tværfaglige gøres således både af denne afhandlings forskningsfelt og af min fag-
lige baggrund, som er gjort af ikke-enkeltfaglige fag. Bestræbelsen kan jeg bedst be-
skrive som pausering. Disse pauseringer understreges yderligere af kanons uafgjort-
hed. I det uafgørlige terræn må der gøres ophold, der må standses op. Det er den 
pausering, tværfagligheden befordrer, udnytter og gør til sit særkende. Ekskurserne i 
del 2 kan læses som opholdstegn. Det er steder i teksten, hvor der skelnes, eller hvor 
tonegangen eller rytmen ændres. Disse skel og ophold er imidlertid mere end blot 
pauser, de er det refleksionsrum, der skaber mulighed for at andre retninger og an-
dre analysebevægelser kan tages9

                                                 
8 Både i det, jeg studerer – børns indbyrdes relationer i skolen – og i refleksionerne over dets 
placering i den akademiske verden spiller anerkendelse og genkendelse vigtige roller. Jeg 
studerer genkendelse og anerkendelse blandt børn, og samtidig må jeg gøre det felt, jeg stu-
derer, synligt, sådan at det også kan genkendes og anerkendes i akademia. Det, jeg studerer, 
gælder i den forstand også min egen betingelse.  

. I pausen er det muligt at tage andre retninger. Og 
det er i ekskurserne, at disse retningsskift bliver særlig tydelige. 

9 Nogle ville så hævde, at forskning altid bør gøre sådanne bevægelser. Positioner som fx si-
ger: ”science is a way of behaving, a way of acting in relation to the nonhuman and human 
worlds […] good scientific practice centers on constant cycles of thought and action” (Green-
wood & Levin 1998: 63). Det er sådanne bevægelser, jeg tror, at det er værd at gøre. 



 21 

Konkret befinder arbejdet sig i et krydsfelt mellem socialpsykologi, antropo-
logi, børneforskning og minoritetsforskning. De sidste to er i sig selv tværfaglige og 
er snarere genstandsafgrænsede end perspektivangivende. Deres forskellighed til 
trods bidrager de alle i sig selv med teoretiske perspektiver på det, som er sagen her, 
nemlig inklusion-eksklusionsprocesser.  
 
 
PROJEKTETS NORMATIVITET OG TO ETIKKER 
Forskningsprojektet bærer sin egen normativitet. Igennem afhandlingen søger jeg 
situeret og konkret at gøre rede for, hvori mine normativiteter består. Det gør jeg, 
fordi jeg mener, at sådanne overvejelser giver læseren forudsætninger for at vurdere 
analyserne10

Alan Prout argumenterer for nødvendigheden af at gøre sig etiske overvejel-
ser i forbindelse med børneforskning. Han fremhæver, at behovet, snarere end at op-
stille etiske regler, er at rejse de etiske spørgsmål og sikre sig, at diskussionerne fin-
der sted. At tage de etiske overvejelser på sig forstår jeg som at indgå i dialog i for-
skerfællesskaber, hvor refleksioner over etiske dilemmaer må gøres, samt at indgå i 
dialog med de involverede børn om forskning. Jette Fog diskuterer det kvalitative 
forskningsarbejdes moralske implikationer (Fog 1997). Hun diskuterer udelukkende 
interviews – men hendes pointer kan med rette gælde feltarbejder som sådan – hvor 
hun påpeger, at der i en samtale er  

. Overvejelserne fungerer som tydeliggørelse af begrænsningerne og mu-
lighederne i projektet og guider læsningerne. Når forskerens forforståelser gøres til 
relevante elementer i afhandlinger, kan sådanne handlinger også forstås som en af-
ideologisering af forskningsprocessen. Det indebærer, at jeg som forsker i det kon-
krete projekt både positionerer mig og de-positionerer mig, så at sige. Begge dele er 
magtfulde handlinger i den forstand, at jeg er forfatter af afhandlingsteksten, at af-
handlinger er en anerkendt akademisk meriteringsform, og samtidig kan sådanne 
selvrefleksive handlinger også sætte spørgsmålstegn ved denne magtudøvelse, sær-
ligt når det selvrefleksive består i modlæsninger af mig selv og af tidligere læsninger. 
Forforståelserne kan begrundes som videnskabelig bestræbelse og kan samtidig be-
kendes som eftertænksomhed. Jeg gør begge dele. Jeg har naturligvis ikke kunnet 
gøre rede for alle forforståelser; hvad jeg har gjort, er at positionere mig i feltet.  

 
”altid tale om et forhold mellem to mennesker, og i et sådant forhold er der altid og med nød-
vendighed også indfældet moralske spørgsmål. De er der og kan ikke tilføjes som en ekstra di-
mension. Ej heller kan man tænke dem fra” (Fog 1997: 208).  

                                                 
10 Det er naturligvis ikke et synspunkt jeg står alene med. Tværtimod er opmærksomheden på 
normativiteters betydning for forskningsprocessen inspireret af især Søndergaard (2000), 
Staunæs (2003a), Lather & Smithies (1997). 
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Den pointe, der kan trækkes fra samtaler til feltarbejde, er, at de etiske spørgsmål er 
indlejret i forehavendet. Deres tilstedeværelse kan ikke tilføjes eller trækkes fra. De 
kan derimod tages højde for. Jeg har søgt at tage højde for de etiske problematikker, 
jeg kunne forudsige ved projektet, ved at etablere to etikker. To forskellige – for for-
skellige faser af forskningsprocessen. 

Til gennemførelsen af feltarbejdet etablerede jeg en etik, der hed: Undlad at 
bidrage til yderligere eksklusioner. Den etik måtte til, fordi det kan være delikat at 
forske i inklusion- og eksklusionprocesser. Jeg måtte have en rettesnor for, hvordan 
jeg kunne og måtte agere blandt børnene. 

Til analysearbejdet og selve skrivningen af afhandlingen må der også en etik 
til. Men her duer etikken fra feltarbejdet ikke. I stedet etablerer jeg for analysen den-
ne etik: At forstyrre eksisterende eksklusioner.  Jeg ønsker at vise, at de hegemoniske 
forestillinger om børn i skolen i sig rummer potentielle eksklusioner. Det er de eks-
klusioner, jeg eksplicit ønsker at forstyrre. Det er muligt, at det ikke lader sig gøre at 
vælte dem; men jeg ønsker at kradse lidt i dem, pille lidt ved dem og at rokke ved 
det selvfølgelige billede, af hvem der er sammen med hvem. Hvordan kan sådanne 
forstyrrelser gøres? Skriften fanger os i generaliseringer. Men vi må være omhygge-
lige med, hvilke lukninger vi gør og dermed gør os delagtige i. Generaliseringerne – 
eller lukningerne – er ikke uskyldige. De starter og læses ikke fra scratch. De læses og 
forstås ind i et spil, som allerede er i gang, og hvor bestemte forskelle bekræfter en 
samfundsorden, som allerede er. Med forstyrrelser som etik ønsker jeg eksplicit ikke 
at bekræfte eksisterende eksklusionsprocesser.  

 
 

TEKSTEN OG LÆSNINGEN AF DEN 
Læseren skal bringes gennem indforståede normaliteter og gennem fremvisninger af 
den kulturelle tænknings selvfølgeligheder; igennem hvordan selvfølgelighederne 
omtales og gøres i et skoleliv. Og så videre igennem opbruddene af disse selvfølgeli-
ge normalitetsforståelser og igennem nye fremvisninger af konstruktionerne af nor-
malitet. Det er de spontane passendeheder, der gøres dagligt, gentages og gøres om 
igen11

                                                 
11 se også Staunæs (2003a) for studier i passendehed i en skolekontekst. 

. En spontan passendehed der virker umærkeligt og selvfølgeligt som elevnor-
mativitet, der bestemmer måder at passe og ikke passe på. Det er dem, afhandlingen 
handler om. Spontan, fordi det, der karakteriserer tilblivelserne af disse passendehe-
der, er, at de forekommer at være vilkårlige og umiddelbare. Passende, fordi skoleli-
vet også drejer sig om at gøre det rette, det rigtige, det ideelle – forhold som ikke al-
tid er det samme, men som alle rummes i fordringen om passendehed. For passen-
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dehed gælder, at den altid kun er meningsfuld i relation til noget og nogen, passen-
deheden må situeres og kontekstualiseres. Ikke desto mindre er det, der kendetegner 
passendehed, at den præsenteres som selvfølgelig og som umærkelig fordring. Som 
det den er, normal. 

Jeg tilstræber at skrive en tekst, der skaber en slags afstand mellem læseren 
og teksten. Læseren må gerne forstå børnene, men læseren må helst ikke fortabe sig i 
den forståelse. Eller i opfattelser eller stemninger af, at børnene skulle være særlig 
søde, særlig livlige, særlig grusomme eller særlig kompetente. Læseren må gerne le-
ve med, men læseren skulle også gerne kunne mærke, at hvad de læser, er analyse 
baseret på fortællinger og andet materiale. Det er ikke selvbiografier. Der er altså lagt 
en afstand ind for at muliggøre en ikke kun empatisk stillingtagen; og for at gøre det 
muligt at spørge: Kunne børnene og skolelivet forstås anderledes, også? For at un-
derstrege den afstand vælger jeg ord, der bryder og henviser til andre metaforer, end 
identitet nødvendigvis tænkes i. I stedet for kerne, centrum og periferi taler jeg om at 
modulere, dæmpe, komplicere, forstærke, ophæve, opløse, forskyde, fordufte, kon-
densere og meget mere, som det vil vise sig i læsningen af afhandlingen12. Når hen-
sigten er selvfølgelighedsopbrud, må formidlingsstrategien også bryde med et vel-
kendt vokabular. Det vil måske genere nogle læsere, men uden sådanne synlige 
sproglige markeringer ville bruddene lades umarkeret. Det er ikke meningen, 
tværtimod13

                                                 
12 Barrie Thorne gjorde på et afgørende tidspunkt i skriveprocessen opmærksom på betyd-
ningen af at tænke i, hvilke metaforer vi anvender. ’Det afgørende tidspunkt’ var, da jeg i en 
periode havde arbejdet med andre typer af metaforer end de etablerede og mødte de etable-
rede metaforers begrænsning. 

. I overvejelserne over formidlingsstrategier har jeg været inspireret af 
andre måder at skrive på. Lathers bestræbelser på at inkludere flere stemmer og at 
arbejde med splittekster har været en tilskyndelse (Lather & Smithies 1997, Lather 
2000), ligesom Sjørslevs måder at skrive mellem videnskab, erkendelsesrejse og til-
fældigheder tændte min interesse for formidlingsstrategier (Sjørslev 1995), og be-
kendtskabet med Røgilds anderledes og finurlige fortællinger lod ane, at akademisk 
skrivning kunne være andet og mere end ensrettede tekster (Røgilds 1995; 2000). 
Søndergaards og Staunæs’ opmærksomme formidling har sidst raffineret skrivevirk-
somheden yderligere (Søndergaard 1996; Søndergaard 2001; Staunæs 2003). Disse 
inspirationer er i afhandlingen omsat i, at teksten ikke hele tiden er lineær. Tværti-
mod bevæger den sig i brud, pauseringer, ekskurser, selvfortællinger og intertekster. 

13 Lars von Trier har om sin film ”Idioterne” udtalt, at formålet med den er at forstyrre publi-
kums opfattelser af, hvad der er normalt, og generelt om sine film forklarer han, at han øn-
sker at udfordre det bestående. Jeg må vedkende mig et vist identisk mål med mit eget fore-
havende, selv om denne afhandling på ingen måde er et dogmeprojekt, og selv om jeg selv 
konsekvent bliver fysisk dårlig af von Triers film. Jeg ønsker med denne formidlingsstrategi 
ikke at fremkalde kvalme, men i åbningen af, at det, vi tager for givet, kunne være og forstås 
anderledes, så åbnes også mulighed for et vist ubehag. 
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De brud søger jeg fremstillingsmæssigt også at vise i layoutet, således at et lineært 
layout ikke forleder til at tro, at teksten også er det. Disse skift i layout er tænkt som 
tydeliggørelse og opmærksomhedsfokus på tekstens indholdsmæssige brud. 

Jeg argumenterer for en solidaritet med materialet, ikke med børnene, men 
med materialet. Mit projekt er et forstyrrelsesprojekt. Bestemte dominante forestil-
linger om børn i skolen er i omløb. Og jeg ser en høj grad af betydningsvariabilitet i 
skolen14. Disse multiple gørelser og betydninger lader jeg udfordre de dominante. Og 
jeg undersøger, om der blandt disse variabiliteter er nogle, der fremtræder som mere 
dominante end andre15

Ved at indskrive en afstand mellem læser og tekst og ved at skrive ’genstri-
digt’ insisterer jeg på ikke-endegyldigt at vide, fange, forstå eller begribe. Genstri-
digheden består således i at vise nye konstruktioner af kulturelle indforståetheder og 
ved at lede efter komponenter til en elevhed

. Det indebærer en bekenden mig til forskning og dermed til 
den forpligtelse, jeg finder hører til dér, nemlig at forskerpositionen ved noget andet 
og mere end de, der udforskes. Det er selve perspektivet. Positionen og blikket kan 
og vil se noget andet. Og måske endda flere modalverber: Det må og skal og bør også 
se noget andet end de deltagende. Det er givet af selve bestræbelsen. I samme ånde-
drag må også siges: Hvad jeg som forsker udsiger, er ikke endegyldigt, ikke entydigt. 
Hvad jeg siger, vil variabilitet. Variabiliteten er altså set fra dén forskerposition. Den 
genstridige tekst er en bestræbelse på at placere mig uden for trangen til entydighed, 
tilhørighed (Lather & Smithies 1997; Sommer 1994).  

16

Afhandlingen er bygget op af 12 kapitler, som falder i fire dele. Del 1 – foku-
sering – indeholder to kapitler, nemlig en fremskrivning af mit metateoretiske stå-
sted. Fulgt af en fiksering af skolebørnenes indbyrdes fortælling om klassen. Dette er 
den første analysebevægelse, som identificerer den dominerende selvfølgelighedsfor-
tælling. Del 2 – forstyrrelser – består af syv kapitler, som er analysekapitler, der på 
forskellig vis søger at udfordre dels den etablerede selvfølgelighedsfortælling og dels 

. Ligesom det gøres i forstyrrelserne og 
de multiple læsninger, som selve afhandlingen er bygget op af. Men det gøres også 
ved en sprogbrug, hvor processer, tilblivelser og gørelser understreges; det sker sær-
ligt ved at substantiver verberes.  

                                                 
14 Når jeg vælger at tale om variabilitet frem for variation, er det fordi, variation konnoterer 
afvigelser fra eller uregelmæssighed i forhold til en fastsat standard. Pointen her er en anden, 
nemlig at tilblivelser sker processuelt, og at måderne, de gøres på, er foranderlige. Derfor 
vælger jeg at tale om variabilitet.   
15 Om variabilitet – eller snarere diversitet – gælder, at det dels kan tænkes som en analyse-
strategi, men også som et vilkår i socialt liv. Det vilkår kan så igen omsættes til politisk stra-
tegi, som ønske om fremme af diversitet. I afhandlingen forholder mig til diversitet og varia-
bilitet som vilkår i verden og som analysestrategi. 
16 De komponenter til elevhed, som jeg i materialet leder efter, er på flere måder parallelle til 
det Staunæs omtaler som ’netværkskomponenter’ (Staunæs 2003a) og tillige til det Sønder-
gaard i sit arbejde omtaler som ’komponentmodellen’ (Søndergaard 1996: 25). 
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de læsninger, der løbende gøres. Analysekapitlerne afbrydes af tre ekskurser. Der-
næst følger del 3 – (gen)fikseringer – hvor de foregående forstyrrelser søges samlet 
og diskuteret, dér sætter jeg punktummer for nogle af bevægelserne.  Til sidst lader 
jeg del 4 – de metodiske og metodologiske overvejelser – afrunde afhandlingen.  

Arbejdet er empiribårent, hvilket betyder, at analyser af det empiriske mate-
riale står i centrum. Det er empirisk forskning, der er metateoretisk og metodologisk 
informeret, og som i analyserne naturligvis også er teoretisk informeret. Den vægt-
ning ønsker jeg at understrege med afhandlingens opbygning. En væsentlig del af de 
næste sider består af analyse, og jeg har prioriteret, at læseren hurtigt – så hurtigt 
som det nu er muligt i et akademisk meriteringsskrift – bringes til analyserne. Analy-
serne kan imidlertid dårligt læses uden den metateoretiske fremskrivning. Derfor må 
den stå og læses først. Den informerer og guider analysearbejdet. Hvert analysekapi-
tel indledes med en fortættet beskrivelse, intertekster, som alle udmærker sig ved 
bestemte gentagelsespraksisser. De konkrete analyser er naturligvis også teoretisk 
begrundede og informerede, og tre steder afbrydes analyserne af ekskurser, som me-
re detaljeret redegør for udvalgte teoretiske eller begrebsmæssige pointer.  

Det metodologiske lader jeg afrunde afhandlingen. At det står til sidst bety-
der ikke, at metoderne og de metodologiske overvejelser ikke har haft indflydelse på 
de foregående sider, tværtimod. Det betyder, at analyserne skulle ’op foran’. Analy-
serne er på denne måde pakket ind i deres metateoretiske og metodologiske informe-
rethed. Metode- og metodologikapitlet kan med fordel altså læses som, ’hvad var det 
så, jeg gjorde, som bragte det foregående frem’. De teoretiske og metateoretiske 
overvejelser er således at finde i kapitel 2 samt i udvalgte ekskurser i analysekapit-
lerne. Hvis man er særligt interesseret i de specifikke metodiske greb og refleksioner, 
skal man lede i kapitlerne 11 og 12 samt i bilagene, hvor de systematiske optællinger 
og sociomatricer og –grammer er at finde. Analyserne ligger derimellem.  

 
 

EN UDVALGT METAFOR 
Det er vanskeligt i akademiske afhandlinger at få beskrevet, hvilke erkendelser vi er 
ude efter. På litteraturens terræn har Karen Blixen beskrevet forholdet mellem foran-
derlighed og bestandighed. Det drejer sig om en ung dansk mand ved navn Axel 
Leth, i ”De Standhaftige Slaveejere” i Vintereventyr. I Karen Blixens tale lyder det:  
 
”Hans Blik hvilede på Vandfaldet. Den klare Strøm sprang ud mellem Mosset og Stenene som 
en mægtig, lysende Søjle. Dens ædle Form forblev uforandret, hele Dagen igennem, og om 
Natten, naar ingen saa paa den. Midt i Faldet var der  en lille fremspringende Kaskade, hvor 
det nedfaldende Vand stødte mod en Klippesten, ogsaa den stod uforanderlig, som et frisk 
Brud i Faldets Marmor. Hvis han kom tilbage om ti eller tyve Aar, vilde det se ud som nu, 
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som et harmonisk, blivende Kunstværk. Og dog var det her, fra Sekund til Sekund, nye 
Vandmasser der slyngedes over Klipperanden, styrtedes i Afgrunden, knustes og forsvandt. 
Det var en fortsat Tilintetgørelse, en konstant Hvirvel, en uafladelig Katastrofe. Findes der, 
tænkte han, lidt svimmel ved at se paa Vandfaldet, i Menneskelivet, en tilsvarende paradoksal 
Væren? Kan man der bestaa som dødsdømt, bevare Kontinuiteten i Nedstyrtningen, og hævde 
Ligevægten midt i en evig, klassisk Flugt og Bortilen?” (Blixen 1957: 76-77). 
 
Det er muligt i litteraturen at beskrive kontinuitet og forandring på samme tid. Jeg 
beskæftiger mig med det, som kan gøres, skrives, læses, lyttes, smages, erindres, op-
leves og genkendes. Men afhandlingen er ikke et litterært værk, bestræbelsen er dog 
en tilsvarende: At skrive mellem kompleksitet og enkelhed. 
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Jeg abonnerer ikke på én metateori. Jeg bekender mig ikke til kritisk teori, til praksis-
forskning eller til poststrukturalisme. Jeg abonnerer ikke på Foucault, Deleuze eller 
Bourdieu. Snarere befinder jeg mig imellem etablerede navngivne positioner. Et så-
dant ikke-abonnement har gjort det desto mere nødvendigt at fremskrive mit og af-
handlingens metateoretiske ståsted. Så jeg standser op for at undersøge om en meta-
teoretisk præcisering kan gøres, og om det kan gøres uden at producere en ny orto-
doksi17

Undervejs i arbejdet med afhandlingen er der sket forskydninger, og jeg må 
afgøre, hvilke forskydninger det drejer sig om. For at kunne lave en sådan undersø-
gelse af forskydninger er der flere forhold, der må præciseres. Disse præciseringer 
gør jeg i det følgende ved ikke kun at lade teoretiske begrebssætninger skrive sig 
frem, men ved at vise, hvorledes de kategorier og udspændtheder, jeg arbejder med i 
denne metateoretiske fremskrivning, også er empirisk og analytisk begrundet. 

. Et metateoretisk ståsted forstår jeg som en platform, hvorfra det øvrige teoreti-
ske, analytiske og empiriske arbejde kan anskues. Men det er mere end et skuepunkt. 
Det metateoretiske ståsted etablerer tillige en rettesnor for analysearbejdet, og som 
konsekvens af sin formulering giver det nogle spilleregler for, hvad der kan gøres og 
tænkes inden for de rammer, som etableres. Metateori betyder, at nærheden til empi-
riske data er fjern – det metateoretiske ståsted, som skuepunkt og rettesnor, er netop 
nødvendigt på grund af sin fjernhed – og netop fordi arbejdet i øvrigt er empiri- og 
analysebåret. Et metateoretisk ståsted betyder det mest generaliserede punkt i af-
handlingsarbejdet. Det punkt, som guider det følgende. Metateori betyder ikke 
epistemologi, men det mest overordnede punkt. Et filosofisk niveau, ville nogle kal-
de det. Fremskrivning skal forstås ganske konkret. Beskrivelserne og erkendelserne af 
de metateoretiske elementer og deres indbyrdes forhold er helt regulært skrevet frem. 
Her i afhandlingen præsenterer jeg det som kapitel 1. Den placering afspejler på in-
gen måde fremskrivningens tilblivelsesproces, men udelukkende dens position i for-
hold til analyserne. Beskrivelserne og erkendelserne er tværtimod blevet til i en frem-
og-tilbage bevægelse mellem analyserne, det teoretiske niveau og nødvendigheden 
af at etablere et metateoretisk ståsted. 

 
 
AFHANDLINGENS GRUNDLÆGGENDE IDÉ 
Lad den første præcision omhandle afhandlingens grundlæggende idé. Den idé er at 
producere kundskab om de naturaliserede selvfølgeligheder, der gør sig gældende 
på området ’børn i skole’ (om kundskabsproduktion se fx Jørgensen og Phillips 1999: 
120). Der eksisterer en hel række indforståetheder som skolen, klassen og børnenes 

                                                 
17 For en grundig argumentation af værdien og nødvendigheden af metateoretisk refleksion, 
se Søndergaard (2000). 
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liv med hinanden dér er baseret på. Jeg søger en kundskab, der bryder de selvfølge-
ligheder.  
Den trang til at bryde selvfølgeligheder op har flere forskellige inspirationskilder. 
Den franske sociolog Pierre Bourdieu opfordrer til at tydeliggøre det, der socialt ta-
ges for givet, og til at undersøge det sociales logik. Det er den opgave, den refleksive 
sociologi må tage på sig (Bourdieu & Wacquant 1992; Bourdieu (1994) 1997). Fou-
caults bestræbelse gennem sit virke kan på andre måder siges at være at synliggøre 
de normalitetsforestillinger, der styrer liv og samfund (bl.a. Foucault (1976) 1998; 
Foucault (1975) 2002). I poststrukturalismen kan det siges at være grundtænkningen 
at ville destabilisere naturaliseringer for at udvikle en kundskab, der overskrider og 
udfordrer de etablerede diskurser og fænomener (Simonsen 1996; Søndergaard 1996; 
Søndergaard 2000). Deleuze insisterer på sin side på at tale om tilblivelser og bliven-
til – med det formål at vise selvfølgelighedernes skrøbelighed (Carlsen et al: 2001; 
Deleuze & Guattari (1987) 2002). Så forskellige traditioner inspirerer til samme be-
stræbelse: At bryde med selvfølgelighederne, og at vise deres potentielle anderledes-
hed. Jeg antyder ikke, at disse forskellige traditioner skulle enes om måderne at op-
fylde denne bestræbelse på, men jeg ønsker at vise, at selvfølgelighedsopgøret kan 
begrundes og inspireres fra så forskellige steder som de nævnte. Jeg har først lært 
opgøret med selvfølgelighederne i læsningen af Bourdieu og er siden blevet overbe-
vist af styrken i denne tilgang af de øvrige, især Søndergaard og Deleuze.  

Den overordnede idé kan altså, som den første, her slås fast som: Produktion 
af kundskab om ’børn i skole’, som vender det naturaliserede, det indlysende, det 
tagne-for-givne på hovedet for at skabe en anden kundskab om såvel det naturalise-
rede som om randområderne og det oversete. Forholdet mellem det naturaliserede og 
det oversete kan formuleres på en anden måde også: Socialt liv er udspændt mellem 
entydighed og variabilitet. Det forhold mellem entydighed og variabilitet forstår jeg 
som samtidigt konstituerende. 

Den næste præcision må være en bestemmelse af rammen. Rammen må gøres 
klart for at kunne producere en sådan selvfølgelighedsopbrydende kundskab. Dette 
kapitel er en etablering af en sådan ramme. Jeg etablerer rammen, og samtidig for-
tæller jeg erkendelserne om rammen frem. Begge dele er nødvendige for det, der føl-
ger efter, nemlig analyserne af datamaterialet. Begge dele har været nødvendige for 
at gøre analyserne, og begge dele er nødvendige for at kunne følge analyserne, som 
læser. Rammen er resultatet af det, jeg kalder ikke-hedsfremskrivningen af det meta-
teoretiske ståsted. Ikke-hed refererer til fraværet af entydigt abonnement, det vender 
jeg tilbage til siden.  

Rammen udgøres af en interesse, som vedrører inklusion-eksklusions-
processer. Af den interesse er sat tre grundkategorier, som jeg benævner: Tilblivelser, 
forskelssætninger og dominans. I spændet mellem interessen og grundkategorierne 
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angives retningen for analysen. Det er altså korrespondancen mellem grundkategori-
erne og afhandlingens interesse, som giver analyseretningen. Korrespondancen an-
giver, at der er tale om en stadig frem-og-tilbage-bevægelse mellem interessen og 
grundkategorierne. 

Grundkategoriernes indbyrdes forhold er på forhånd metateoretisk uafgørligt. 
Det betyder ikke, at forholdet mellem kategorierne er vilkårligt, men at den ene af 
kategorierne ikke kan sættes før en anden, endsige betinge en anden. Deres indbyr-
des forhold gøres i analyserne. Forholdene praktiseres i analyse. 

På dette metateoretiske niveau befinder sig desuden tre udspændtheder. Ud-
spændthederne benævner jeg træghed og forandring, individualitet og fællesskab samt 
det allerede og det endnu-ikke. Disse benævnelser er kommet i stand ved en gennem-
søgning af mesoteorierne18

Grundkategorierne og udspændthederne er præciseret med særligt blik på 
denne analyse. En eller flere af grundkategorierne vil kunne findes i de teorier, jeg 
har arbejdet med, men de er ikke nødvendigvis grundkategorier i de anvendte teori-
er. Udspændthederne vil ligeledes kunne anes i de tekster, der lægger ’krop’ til den-
ne fremskrivning, men også de er etableret til lejligheden. Det metateoretiske ståsted, 
jeg fremskriver her, er altså inspireret af og ekstraheret fra mesoteoriniveauet, men 
det er ikke identisk med det. Disse bestemmelser er resultatet af den ikke-
hedsfremskrivning, jeg har gjort. Men med til historien hører ikke bare bestemmel-
serne, men i lige så høj grad ’vejene derhen’ og de uddybninger, der selvfølgelig føl-
ger med. De følgende sider er altså de abduktive frem-og-tilbage-bevægelser, jeg si-
den omtaler. De korte bestemmelser, jeg her har præsenteret, kan orientere og guide 
læsningen af de næste sider, men kan på ingen måde gøre det ud for et resumé af 
afklaringsarbejdet.  

. Udspændthederne vedrører alle såvel samfunds beskaf-
fenhed som relationers art, og de befinder sig som forudsatheder for grundkategorier-
ne. Det indebærer, at jeg forstår udspændthederne som mere grundlæggende for en 
forståelse af den sociale verdens kompleksitet, og at grundkategorierne forstås som 
tættere på det empiriske materiale. Grundkategorierne skal direkte kunne bruges i 
analysearbejdet. Udspændthederne vil kunne afklares, belyses, forstås nærmere gen-
nem analysearbejdet. De vil kunne genkendes i det empiriske materiale, men er ikke 
tænkt som direkte anvendelige analyseredskaber, de guider det øvrige netop i deres 
kraft af forudsathed.  

En bestemmelse af teoriniveauer må være det næste. Jeg skelner mellem for-
skellige niveauer af teorier: Teorier, der beskæftiger sig med områder, fx skole, ra-
cisme, kulturel kompleksitet, identitet. De har en vis nærhed til det empiriske mate-

                                                 
18 Denne deling af teoriniveauer er inspireret af Kirsten Hastrup, som klassificerer teorier efter 
deres analytiske rækkevidde i ’højde’ (Hastrup 1998; Hastrup 1999). Om få sider følger en 
uddybning.  
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riale.  Sådanne teorier er ikke metateori, men mesoteorier. Niveaubestemmelsen er 
ikke en værdivurdering af teorierne, det er ikke en bestemmelse af, at nogle teorier er 
bedre end andre. Bestemmelsen af teoriers niveau afgøres af deres nærhed til empiri, 
således at teorierne klassificeres efter deres analytiske rækkevidde. Der er tale om 
graden af abstraktion og om graden af generalisering og dermed også om tætheden 
til det empiriske materiale (Hastrup 1998: 11-12; Hastrup 1999: 161-62). Hvad jeg 
kalder metateoretisk ståsted, svarer i Hastrups terminologi til højniveauteorier, som 
befinder sig ’over’ mesoteorierne. Disse teorier har en høj grad af generalisering og 
en tilsvarende høj grad af abstraktion og har høj analytisk rækkevidde. Det vil ofte 
dreje sig om sociale teorier, eller teorier, som beskæftiger sig med samfunds beskaf-
fenhed. De to teoriniveauer er forbundet med hinanden, og de er forbundet med ana-
lyse og empirisk materiale. Hvis jeg fx anvender teori, der sætter spørgsmålstegn ved 
den metateoretiske forståelse jeg måtte have af forholdet mellem individ-samfund, så 
må det metateoretiske ståsted rykke sig. Det er et spørgsmål om konsistens: Sam-
menhæng mellem metateori, mesoteori og analyse. Vægten i mit arbejde ligger i ana-
lysen, en analyse der som princip er båret af empirien. Men for at kunne eksplicitere 
en konsistens mellem de teoretiske indspil og metateoretisk ståsted bliver det nød-
vendigt at præcisere det metateoretiske ståsted, den empiribårne analyse til trods 
eller måske netop på grund af empiriens tilstedeværelse, fordi empiri gør analyse-
redskaber nødvendig. Det er de analyseredskaber, der ikke kan formuleres uden en 
metateoretisk afklaring, som må til for at kunne eksplicitere en overensstemmelse og 
for at kunne vurdere konsistensen mellem mesoteori og metateori, og for at gøre spil-
lereglerne tydeligere. Uden præcisering af metateoretisk ståsted og medfølgende 
spilleregler kan alting diskuteres. Den åbenhed har været passende i de første faser 
af forskningsprocessen, men hvor afhandlingen samler sig, må den præcisering til 
for at bringe analyserne videre. I den præcisering er mine egne ’universitetssteder’ 
ikke betydningsløse. Ikke-hederne har netop haft deres egen situering.  
 
 
SITUEREDE FAGIDENTITETER 
Min individuelle finden-vej i akademia spiller ikke bare en rolle for min fagforståel-
se, men vejen igennem akademia har tillige betydning for min måde at bedrive 
forskning på. Jeg forholder mig søgende, undrende, afprøvende, ikke-skoleret til fag-
lighed, også fordi jeg har læst fag, hvor etablerede skoler ikke var synlige. Jeg har al-
drig læst fag, hvor der med immatrikulationen fulgte et abonnement på givne teori-
er. Religionssociologi er etableret som fag i relation til faget religionshistorie, og 
trækker på især sociologisk teori og metode. Særligt med bestemmelsen af Émile 
Durkheim og Max Weber som fagets grundlæggere deler faget forskningshistorie 
med sociologien. De færreste sociologer har imidlertid beskæftiget sig eksplicit med 
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religion eller religiøse fænomener. Det er der derimod flere antropologer, der har, og 
religionssociologien indskriver også disse i en del af fagets forskningshistorie, det 
gælder blandt andre Claude Lévi-Strauss, E.E. Evans-Pritchard og Victor Turner. Det 
understreges dog, at disse – trods deres indflydelse på faget – ikke er religionssocio-
loger, men netop er forankret i en etnografisk tradition (Warburg 1997: 139).  

Minoritetsstudier er mit andet fag, og dér var ideen om tværfaglighed stærk, 
og pointeringen af styrken ved at ’gå ud og ind’ af flere teorier blev en fælles bestræ-
belse og en modstrategi mod en dominerende enhedstænkning. Minoritetsstudier er 
etableret som fag ved Københavns Universitet i 1989. Dengang formulerede Helen 
Krag det om minoritetsstudier således:  
 
”I stedet for at abstrahere fra detaljerne, er vi nødt til at gøre mangfoldigheden og dens kom-
pleksitet til studieobjekt. Det er denne mangfoldighed og kompleksitet der er minoritetsforsk-
ningens fokus” (Krag 1992: 297).  
 
I min individuelle faglige historik er pointeringen af en tværfaglig og afsøgende til-
gang ikke et mantra. Det har været en modstrategi, først som studerende på et fag 
med et vist semi-positivistisk tilsnit, og siden som deltager i etableringen af et fag, 
som endnu ikke eksisterede. 

Det er forførende let at få øje på styrker ved abonnementer. Den entydighed, 
der er forbundet med at være del af en skole, har derimod aldrig været tværfaglig-
heden og dens udøveres lod. Så når jeg er uddannet tværfagligt – ikke tværfaglighed 
som supplement til en givet enkeltfaglighed, men tværfaglighed som faget – så bliver 
abonnementer en umulighed. Jeg er ikke del af én skole19. Og jeg må indse, at den 
trang paradoksalt nok fastholder mig i den enten-eller tænkning, jeg strides med. Jeg 
overskrider enten-eller tænkningen, men fastholdes i samme tænkning af hangen til 
at være enten poststrukturalistisk eller Bourdieu-tilhænger eller Deleuziansk. Over-
skridelsen af enten-eller tilhørsforholdet vanskeliggøres af trangen til entydighed. 
Og samme overskridelse begrundes samtidig i trangen til at undslippe det skoleridt, 
der ligger i netop skolerne20

                                                 
19 I antologien ”Barndomsbyer” besvarer Henrik Jørgensen spørgsmålet, hvor han kommer 
fra. Og på underlig omvendt vis kan hans besvarelse af spørgsmålet ’hvor kommer du fra’ 
bruges til at besvare spørgsmålet ’hvad er dit fag’. Han svarer sådan her: ”Stedet jeg kommer 
fra er ikke en bestemt substans, ikke et sted, ikke et hus, dårligt nok en bestemt personkreds; 
stedet jeg kommer fra, er den underforståede forudsætning for at opfatte betydninger af en-
hver art”. Dét sted kommer jeg også fra (Jørgensen 1998: 272). 

. Jeg ønsker en form, hvor undren får forrang. Det er 
baggrunden og motivationen for følgende fremskrivning. 

20 Hertil hører også en mindre afklaring af, hvori en ’kritisk’ tilgang kan bestå. I kritisk psyko-
logi har det ’kritiske’ drejet sig om at inddrage de mennesker forskningen vedrører. For mit 
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EN GØREN IKKE-HEDERNE SYNLIGE 
Er positionen uden abonnement bliver det nærværende at forholde sig til konsistens. 
Og dertil selvfølgeligt: Konsistent i forhold til hvad? Måske må kravet om konsistens 
ligge ikke hos teorierne, men derimod hos argumenterne. Det gør en forskel. Måske 
er det muligt at kombinere og koble teorier, som ikke umiddelbart er konsistente 
med hinanden, fordi det giver mening i forhold til feltet, der undersøges. Det betyder, 
at konsistenskravet flyttes til argumenterne for hvilken kundskab der produceres, og 
hvilke nye meningsfulde blikke det kaster af sig. Argumentkravet bliver således et 
spørgsmål om meningsfuldhed, og dét hele tiden relateret til feltet. Jeg foreslår et så-
dant argumentskrav, at det formuleres som krav om meningsfuldhed, og at dette be-
skrives som abduktivt. Abduktion forstår jeg som en slutningsmåde, der formaliserer 
den gode idé. Det betyder en analytisk tilgang, der tager afsæt i undren og i ’hvad nu 
hvis…’. Det Sherlock Holmes-agtige arbejde med materialet. Det er en insisteren på 
en beskrivelse af analysearbejdet, som så præcist som muligt afspejler analysens ka-
rakter. Det analytiske arbejde jeg bedriver, er karakteriseret ved at undres, forbløffes 
og selvfølgeliges. Disse tre tilsammen. Den undren, den forbløffelse og den tagen det 
selvfølgelige på ordet er så langt fra en entydig proces. Undren går ikke én vej, for-
bløffelse opstår uforudsete steder, og selvfølgeligheder har det med at blive væk for 
sig selv. Disse tre tilsammen, dog ikke uden den systematik som ligger i dele af ma-
terialet. Det empiriske materiale består af flere typer: Sociometri, minutobservatio-
ner, åbne observationer og interviews. Dette beskrives indgående senere i afhandlin-
gen, og i særdeleshed i kapitel 11, men denne ganske korte præsentation må til her. 
Sociometrien og minutobservationerne er systematisk produceret materiale, men 
som også udsættes for undren og forbløffelse. Ligesom åbne observationer og inter-
views også udsættes for den systematik, som de andre datatyper fordrer og inspire-
rer til. Abduktion forekommer mig at kunne beskrive denne analysens mange frem-
og-tilbage-bevægelser. Semiotikeren C.S. Peirce introducerer en forståelse af abduk-
tion, som er nært relateret til hans forståelse af tegn og hans triadiske begrebssæt-
ning. Inden for semiotikken taler man om, at betydning eksisterer i kraft af sin refe-
rence til andre betydninger, og om den betydningsglidning, der sker derved (Eco 
(1976) 1979: 26; Hedetoft 1990: 32; Knudsen 1985: 34). Den uendelige betydningsrefe-
rence forstår jeg som grundlaget i tanken om abduktion. Abduktion adskiller sig fra 
de traditionelle beskrivelser af videnskabelige slutningsmåder induktion og deduk-
tion, ved at være en ikke-ensrettet slutningsform. Det betyder, at abduktion ikke en-

                                                                                                                                            
vedkommende har det kritiske snarere bestået i at insistere på forskningens særlige analyti-
ske blik, og dermed også på retten til at fraskrive sig andre blikke.  
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ten arbejder induktivt – fra enkelttilfælde til regel – eller deduktivt – fra regel til en-
kelttilfælde.  

Abduktion beskrives af flere – på flere måder. Som en genbeskrivelse eller 
rekontekstualisering af et fænomen (Jensen 1995: 148). Som en udbredt slutnings-
form i humaniora. ”Vi har brug for at slutte fra enkeltiagttagelser til det vi ikke di-
rekte har vidnesbyrd om, og det gør vi så – under anvendelse af almene antagelser” 
(Kjørup (1996) 2000: 252). Eller det beskrives som ”the ability to see patterns, to re-
veal deep structures” (Hanson citeret i Alvesson & Sköldberg 2000: 17). Eller hos Eco 
som ”Abduction is, therefore, the tentative and hazardous tracing of a system of sig-
nification rules which will allow the sign to acquire its meaning” (Eco 1984:40). Sam-
let om disse forskellige bud kan siges, at abduktion ikke er hverken underordnet el-
ler overordnet de andre slutningsmåder. Det er en slutningsform, der ikke kan redu-
ceres til enten induktion eller deduktion. Det er en anden forståelsesform (Jensen 
1995: 150).  Jeg ønsker at formulere abduktionens muligheder positivt. En sådan po-
sitiv formulering af abduktion vil lyde: Abduktion er en frem-og-tilbage-virksomhed 
mellem det åbne, det ordnede, det endnu ikke-erkendte, det velvidende. Forsknings-
processen – analysen – består af en sådan iterativ kæde af abduktioner.  

Jeg abonnerer som sagt ikke på en metateori. Et af problemerne ved et sådant 
ikke-abonnement på overordnede metateorier er manglen på spilleregler. Bekender 
man sig til aktør-netværks teori eller til kritisk teori, så følger der – mere eller mindre 
eksplicit – et sæt spilleregler med.  Men der er ikke spilleregler i mellemrummene 
mellem etablerede teoriretninger. Så når man befinder sig dér i mellemrummene, må 
spillereglerne etableres.  

Jeg vælger at skrive ikke-hederne frem. Ikke-hed betyder de ikke-
ekspliciterede, ikke-entydige forudsatheder, der ligger i projektet. Den strategi er ba-
seret på den beskrevne erkendelse af, at jeg ikke står ét veletableret og positioneret 
metateoretisk sted, at jeg ikke abonnerer på et sted. Disse ikke-abonnementer gør 
min position til en in-between position21

                                                 
21 Måske kan min egen position beskrives som en slags metateoretisk liminalitet. Det fore-
kommer mig, at der er paralleller fra den metateoretiske position til den position jeg indtog i 
feltet, mens jeg lavede empiri, hvor jeg hverken kunne kategoriseres som gårdvagt, mor, læ-
rer eller andre genkendelige positioner. Og derfra er der igen paralleller til analysen, og bør-
nenes indbyrdes relationer som jeg studerer der. Liminalitetsbegrebet redegør jeg for senere i 
kapitel 1. 

. Ikke-heds fremskrivningen er en eksplicite-
ring. Og det er en bestræbelse på at gøre ikke-hederne til en positiv beskrivelse af mit 
eget ståsted. Positionen skrives altså frem. Det vil jeg gøre ved at ekstrahere metateo-
retiske perspektiver fra teoretiske positioner. Ekstraheringerne vil jeg skrive frem fra 
de mesoteorier, jeg anvender for at guide det videre arbejde. Ekspliciteringen af disse 
ekstraheringer laver jeg i meta-læsninger af ældre og nyere ’klassikere’, af velkendte 
og genopdagede, og også af nyopdagede tekster. Det drejer sig hovedsagelig om tek-
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ster, der stammer fra minoritetsforskningen, fra kulturteori og fra forskningen i den 
nationale idé. Det er på baggrund af disse læsninger, at følgende ikke-heds frem-
skrivning er blevet til. 
 
 
TILBLIVELSER 
I arbejdet med analyserne viser ekstraheringerne fra mesoteorierne sig som en gen-
nemgående insisteren på tilblivelser, som jeg sætter som den første grundkategori. 
Denne insisteren er en drejning væk fra bestemmelser af væren, og en insisteren på 
at levet liv always is in the making. Der er flere slags tilblivelser på spil: skabelser, ved-
ligeholdelser, forandringer, afmonteringer. Tilblivelse indeholder i min forståelse alle 
disse elementer, det er en vedholdende og gentagende bevægelse at blive til. Disse 
tilblivelser sker mellem mennesker – derfor er mennesker vigtige. Tilblivelser berøres 
af, hvor de sker – derfor er steder vigtige. Tilblivelser sker i tid – derfor er historie og 
tid vigtigt. 

Min insisteren på tilblivelse oprinder fra mange forskellige læsninger. Kirsten 
Hastrup er en af dem. Hun minder om, at  
 
”mennesker gennem konkrete handlinger hele tiden sætter deres kultur på spil. At enhver re-
produktion potentielt er en transformation. At man ikke alene er et ’produkt’ af sin kultur, 
men også hele tiden er medforfatter på virkeligheden” (Hastrup 1988: 137).  
 
I mit videre arbejde med den tanke har jeg lagt vægten på både produkt og medfor-
fatter. I dag ville min formulering af samme lyde: ”Mennesker sætter gennem kon-
krete handlinger hele tiden sig selv og deres omverden på spil. Enhver reproduktion 
af noget eksisterende er potentielt en transformation af såvel menneske som omver-
den. Mennesket er ikke alene et ’produkt’ af sin omverden, sin historie, sin kultur, 
men er også hele tiden medforfatter på sig selv og sin omverden.” I den formulering 
er ’virkeligheden’ skrevet ud. Det er den, for at understrege det gensidige forhold 
mellem mennesker og omverden. ’Virkelighed’ gør det vanskeligere at begribe den 
gensidighed, fordi ’virkelighed’ er kommet til at stå dér som en uafhængig, upåvir-
kelig størrelse. 

Dette fokus på tilblivelser snarere end væren er del af en anti-essentialistisk 
vending. Det er et opgør med en tradition, hvor fokus har været på egenskaber og 
karakteristika. Dér har interessen været at fremlæse fænomeners væsen, som har in-
debåret en tilskrivning af universel essens hos fænomenerne. Tilblivelsestænkningen, 
som man kunne kalde den, kan ses som et opgør med denne ide om, at fænomeners 
’sande’ væsen kan fremanalyseres, og er i stedet et tilbud om at overskride og afes-
sentialisere fænomenernes selvfølgelighed. Et fænomens selvfølgelighed kan være 
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’skolen som nationalt samlingspunkt’ eller ’en klasse med tosprogede elever vil altid 
være opdelt i tosprogede piger, danske piger, tosprogede drenge, danske drenge’. 
Den anti-essentialistiske vending er indtruffet bredt i samfunds- og humanvidenska-
berne, og gælder naturligvis ikke min tilgang alene. I den forstand er mit metateore-
tiske ståsted del af de tanker, det er muligt at tænke i disse år. Jeg er del af ’min tid’, 
og jeg er del af det kulturelt situerede rum forskningen foregår i. Når forskning fra 
omkring år 2000skiftet siden (måske) periodiseres, så vil det være endnu tydeligere, 
hvordan mine sætninger og erkendelser vil være del af de erkendelser man gjorde 
sig ’på den tid’, uagtet at erkendelserne føles som mine egne. Jeg skriver mig altså 
ind i en tid, og ind i en (om end ikke samlet) tænkning, der afskriver sig tilstræbelsen 
på at nå en sandhed om fænomeners væsen, men som ikke i samme bevægelse af-
skriver sig muligheden for at analysere verden.  

Jeg mødte tanken om afessentialisering hos antropologen Fredrik Barth og 
hos orientalismeforskeren Edward Said. Siden er tilgangen blevet mere fortrolig og 
genkendelig, som den har udbredt sig op igennem 90ernes tænkning og skrivning 
(Barth 1969; Said 1978; McDermott: (1993) 1996; James, Jenks & Prout:1998; Kristeva 
1991; Søndergaard 1996 for at nævne nogle). Opgøret med fænomeners essens og 
med forskningens opgave som afdækning af fænomeners entydige og sande indhold 
har levet videre i mit eget arbejde siden, og jeg har fremskrevet den som en del af et 
metateoretisk ståsted. Først opgøret med essenstænkningen og siden alternativerne 
til afdækningen af egenskaber hos individer og grupper. Mit alternativ er formuleret 
som tilblivelse.  

Undervejs i fremskrivningen af disse ikke-heder kommer den franske filosof 
og teoretiker Gilles Deleuzes til. Tankegangen forekommer mig bekendt: Introdukti-
onen af rhizome begrebet som et forsøg på at etablere en anden metafor end den ud-
bredte metafor træ. Rhizome beskriver snarere en netværksstruktur, forstået som den 
måde græs vokser på – med mange forgreninger snarere end én rod. Et rhizome er 
”en mangfoldighed i konstant bevægelse” (Lehmann 1995: 54). Pointen i opgøret 
med træmetaforen er, at det billede forleder os til at tænke mere entydigt, mere stati-
onært og mere statisk end der er hensigtsmæssigt, og at væren som socialt vilkår 
snarere har karakter af rhizome (Carlsen et al 2001; Madsen & Tygstrup 1996). Selv 
formulerer Deleuze & Guattari sig om rhizome således:  
 
”The principal characteristics of a rhizome: unlike trees or their roots, the rhizome connects 
any point to any other point, and its traits are not necessarily linked to traits of the same na-
ture; it brings into play very different regimes of signs, and even nonsign states. The rhizome 
is reducible neither to the One nor the multiple. It is not the One that becomes Two or even 
directly three, four, five, etc. It is not a multiple derived from the One, or to which One is 
added (n + 1). It is composed not of units but of dimensions, or rather directions in motion. It 
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has neither beginning nor end, but always a middle (milieu) from which is grows and which 
it overspills” (Deleuze & Guattari (1987) 2002: 21). 
 
Der eksisterer en mangfoldighed af læsninger af Deleuze. Jeg forpligter mig ikke på 
en samlet deleuziansk filosofi, men tillader mig at lade en Deleuze-tænkning danne 
resonansbund for formuleringen af et metateoretisk ståsted samt for måderne at gøre 
analyserne på, særligt for genlæsninger og for etableringen af en analysestrategi. De-
leuzes tekster er ”en meget radikal filosoferen”, som det hedder med Lehmanns ord 
(Lehmann 1995: 47). 

Deleuzes tænkning rummer en insisteren på at tænke flugtlinier, rhizomer, 
bevægelse, møde, fold og udfolden. Heri ligger et opgør med en tænkning i punkter, 
i træmetaforer, i stilstand og i faste tilstande. Et opgør med en klassisk tankegang, 
der søger efter oprindelse, substans og årsagssammenhænge. ”For Deleuze og Guat-
tari er kriteriet, om læsningen er kreativ i sin skabelse af flugtlinier bort fra en klassisk 
tankegang” (Lehmann 1995: 51). Det er en udfordring at forsøge at begribe en uende-
lig udfolden, en stadig tilbliven og en nomadologi. Og det er en særlig interessant 
udfordring at lade empirinære analyser af betydningssystemer informere af en 
tænkning, der insisterer på uendelig udfolden. Det er en tænkning, der tilsyneladen-
de ikke i sig selv prioriterer bestemte folder eller flugtlinier, men som prioriterer ha-
stighed og som tilsyneladende ikke i sig rummer en træghed eller modhager, og som 
ikke afgør, hvor noget bliver til frem for noget andet. Jeg vil lade analyserne udfor-
dre heraf, men må samtidig konkret situere analyserne, og med andre indfaldsvink-
ler og redskaber sætte netop dét som Deleuzes filosofi ikke gør, nemlig en priorite-
ring og en bestemmelse af dominansrelationer.  

Når Deleuzes filosofi forekommer mig velkendt er det på grund af to forhold, 
(i) hans insisteren på tilblivelse og bliven til, og (ii) hans insisteren på mellemrum-
met. Mellemrummet som mulighed. Den schweiziske etnograf Van Genneps oprin-
delige tanke om liminalitet er tilsvarende en idé om mellemrummet som betydnings-
fuldt. Van Genneps tanke er af ældre dato, men grundlæggende ser ’mellemrums-
tankerne’ ud til at være beslægtede. Ikke identiske, men beslægtede, for der er for-
skelle i fortolkningerne. Mellemrummet er hos van Gennep et sted og en periode 
som adskiller den entydighed, der ligger før og efter mellemrummet. Mellemrummet 
har betydning fordi der er noget på begge sider af det. I mellemrumstanken hos van 
Gennep ligger en forudsætning om entydigheder og fastlagte kategorier før og efter. 
Det er derved, at mellemrummet får indhold. Deleuze gør mellemrummet til betyd-
ning i sig selv. Deleuze er en slags ajourført van Gennep22

                                                 
22 Van Gennep og liminalitetsbegrebet følger der en grundigere diskussion af sidst i dette ka-
pitel. 

. 
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På engelsk taler Deleuze om becoming, som af flere er blevet oversat til dansk 
med ’tilblivelse’ (af blandt andre Ole Fogh Kirkeby og Carsten Madsen). Winther til-
føjer en interessant pointe i sin fortolkning, hvor hun skelner mellem tilblivelse og 
bliven til. Hun fortolker Deleuze og Guattari således:  
 
”De [Deleuze & Guattari] udfolder både en ’bliven til’ og en ’tilblivelse’. Tilblivelsen er begi-
venheden: at det sker, at der sker en bliven. En bliven-anden, en bliven-voksen. En bliven 
stopper ikke, det er ikke et endemål, fx voksen, men bliven-voksen fortsætter uophørligt. Igen 
og igen, om sig selv, mere og mere, nyt og nyt. Territoriet ’voksen’ erobres ikke permanent, 
men er i en konstant re- og deterritorialisering” (Winther in prep).  
 

En insisteren på tilblivelser er ikke uset i disse år. Og tilsyneladende kan 
tilblivelser oprinde mange forskellige steder fra. Som jeg har beskrevet det, så er mit 
fokus på tilblivelser ekstraheret fra en række antropologiske og sociologiske værker. 
Den inspiration fastholder jeg. Tilblivelser kunne der også argumenteres for med 
poststrukturalisme. Jeg tilføjer Deleuze, fordi det er en tilblivelsestanke, der ligger i 
forlængelse af liminalitetsbegrebet, som spiller en central rolle i afhandlingen. De-
leuze insisterer på en skabende tilblivelse.  
 
”Det drejer sig ikke om at privilegere en bestemt tilstand, men om at bekræfte bevægelsen ved 
altid at befinde sig mellem to tilstande. Denne tilblivelsesfilosofi, ifølge hvilken man altid må 
være på vej bort fra noget uden endnu at have nået sin destination, er baggrunden for at De-
leuze og Guattari altid insisterer på en ’bliven-dit-eller dat’” (Lehmann 1995: 57).  
 
En ’bliven noget bestemt’ kan informere de konkrete analyser af børnenes gøren med 
hinanden. Så med Deleuzes begreb om rhizome og tilblivelse kan jeg udfordre min 
egen tænkning om liminalitet uden at afskære mig fra den. Indføjelsen af Deleuze er 
altså ikke et abonnement på hans filosofi, tværtimod er det en laden mine egne tan-
ker udfordre. Og at lade analysestrategien påvirke af og raffinere af begrebet om rhi-
zome. 

Tilblivelse rummer som nævnt skabelse, vedligeholdelse, forandring, afmon-
tering og det skal forstås som en insisteren på, at tilblivelser ikke bare sker løsrevet, 
men sker i forhold til andre – andre mennesker, andre vilkår. Med hertil hører en 
varsomhed med at udpege særlige egenskaber hos stille piger, danske lærere, vilde 
drenge. En varsomhed ved at sige ’sådan er de’. Den forsigtighed leder til et andet 
spørgsmål, nemlig: Hvad er de tilstedeværende i dette rum i færd med at skabe? En 
sådan forskydning indebærer, at det ikke kan udsiges, hvem der er hvad, men at pro-
cesserne blandt mennesker og den betydningsproduktion, der sker, i stedet bliver det 
interessante. Ovennævnte er inspireret især af den danske filosof Hans Fink. Han 
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beskæftiger sig med dobbeltheden essentialisme-konstruktivisme. Det er den kon-
struktivistiske tanke der slår igennem, hævder han, og essentialisme fungerer som 
stråmand for at konstruktivismen kan vise sig som meningsfuld. De to giver ikke 
mening uden hinanden, er Finks synspunkt23. Fink taler op imod en opfattelse, hvor 
konstruktivismen præsenteres som løsningen på tidligere tiders essenstænkning. 
Begge dele gælder til alle tider, hævder Fink, det faste og uforanderlige sammen med 
det flydende, foranderlige og dannede. Jeg bruger Finks påpegning til at bringe mit 
eget synspunkt videre24

 

. Jeg bemærkede dobbeltheden mellem væren og tilblivelse i 
tidligere interviews med børn, hvor de omtaler sig selv som hele mennesker, med en 
kerne af sig selv. Disse beskrivelser blev tilføjet betragtninger om hvordan følelsen af 
selv-hed ændrer sig over tid, påvirkes af andre mennesker, af omstændigheder, af 
lokaliteter. Og tilføjes erfaringer med at identitet og hvem man selv er forhandles 
med andre. Det ville være så nemt enten at bemærke sig kerne-fortællingerne eller 
forhandlings-fortællingerne. Men mennesker giver udtryk for både forhandlingserfa-
ringer og for oplevelser af afgrænsethed. Hvordan kan sådanne beskrivelser håndte-
res teoretisk og metateoretisk?  Det gav anledning til overvejelser over vigtigheden af 
også at inddrage menneskers erfaringer med afgrænsethed. Jeg har forsøgt mig med 
at indlemme et vist mål af væren – selvoplevet væren og materialitet – i tilblivelses-
perspektivet. Det betyder, at jeg fastlægger et perspektiv på mit materiale, som er 
tilblivelse, som står ved sit opgør med værens-tænkningen, og som altså tager af-
stand fra bestemmelsen af menneskers egenskaber eller karakter. Samtidig anerken-
der jeg menneskers oplevelse af afgrænsethed og entydighed som en del af deres bil-
lede af at være i verden. Mennesker bliver ikke bare til, de bliver til i forhold til noget 
og nogen.  

 
EPISTEMOLOGI OG ONTOLOGI 
Her må det være på sin plads at indskyde en bestemmelse af på hvilket niveau es-
senser hører til. Diskussionen forplumres ind i mellem af uklarhed om, hvorvidt po-
stulatet om essensers væren hører til i verden som den ’er’, eller om en essenstænk-
ning hører til netop i tænkningen om verden. Det er et vanskeligt stykke opryd-
ningsarbejde, og jeg skal ikke selv gøre oprydningen her, men blot fremvise en be-
stemt position, som er etableret på baggrund af et sådant oprydningsarbejde. Lilie 
Chouliaraki har nemlig argumenteret overbevisende for hvad det sociale er, og 
                                                 
23 Finks synspunkter blev præsenteret på en konference i Oslo, november 1999, og siden ud-
dybet på en masterclass, april 2000. Derfra kender jeg præsentationen af hans syn på essentia-
lisme-konstruktivisme, præsenteret gennem en diskussion af identitetsbegrebet. 
24 Det gør jeg, velvidende, at argumenterne befinder sig på to forskellige niveauer. Finks ar-
gument er logisk filosofisk, hvorimod jeg bringer pointen til en diskussion af menneskers er-
faringer. 
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hvordan vi studerer det. Chouliaraki beskriver selv sin position som feministisk og 
tænker videre med feministiske poststrukturalister som Judith Butler og Donna Ha-
raway. Hun argumenterer for en kombination af en konstruktionistisk ontologi og en 
realistisk epistemologi. Det betyder en forståelse af, at det sociale er konstitueret af 
artikulationer af mening og magt. Og det betyder en accept af, at vores måde at vide 
noget om det på, er en konstruktion af den sociale praksis ’som om’ den var ’virkelig’ 
(Chouliaraki 2000: 101). Jeg forstår synspunktet således: Ontologisk er verden fly-
dende. Væren og betydning er i sig selv forskelsløs. Forskelle er ikke i sig selv. ’Ver-
den’ forstås her som menneskers betydningsverden. Derimod kan mennesket ikke 
andet end at erkende i essenser, det er ikke muligt at tænke i forskelsløse kategorier. 
Så i samme øjeblik vi har sat en kategori, så har vi også sat en forskel i verden. Derfor 
er det epistemologien der er realistisk, og ontologien der er konstruktionistisk. Når vi 
analyserer empirisk materiale, er begge niveauer nødvendige. Jeg hævder, at tilbli-
velser er en hensigtsmæssig tænketeknologi. Det er meningsløst at hævde, at essen-
ser ikke eksisterer, så længe mennesker konstruerer og eksisterer med både essenser 
og tilblivelser. Menneskenes gerninger er forskelssætning, og det er den forskelssæt-
ning, jeg studerer. Dens tilblivelser og dens sedimenteringer. Sedimentering betyder 
de forskelssætninger, der er gjort historisk, og som har gen-gjort og bekræftet sig selv 
over tid og derved kommer til at fremstå som essentielle og realistiske betydninger. 
Og det er sådanne sedimenteringer, som forplumrer billedet, og gør det uklart, hvor 
forskelle hører hjemme: Ontologisk eller epistemologisk.  

I denne måde at tænke på ligger, at verden eksisterer, og en understregning 
af, at denne verden har en historie, og at den historie sedimenteres over tid, sådan at 
det ikke er muligt at handle fuldstændig frit. Forplumringen er historiens anfægtelse 
af grundtanken om, at mennesker konstruerer deres verden frit. Mennesker forskels-
sætter, og de gør det med de historisk sedimenterede betydningsmønstre25

                                                 
25 Henning Bech går i sin disputats – eller i den del som er en ”sammenfattende redegørelse” 
for fem arbejder, som tilsammen er den samling af tekster, der udgør hans disputats – ind i en 
diskussion af essentialisme, og etablerer ”en konstruktionistisk forsigtighedsregel for at kun-
ne afsøge i hvilket omfang et givet fænomen er historisk-samfundsmæssigt bestemt” (Bech 
1999: 86). Jeg forstår denne forsigtighedsregel som en anden måde at medtænke sedimente-
ringer på.  

. Histori-
ens gang viser sig, så at sige, i de essenser vi tænker i, i de måder tingene ’nu engang 
er’. Essenserne er historiske. Eller med en Benedict Anderson-parafrasering: Kon-
struktionen virker over tid, og fremstår på den måde som essenser – med den enty-
dighed der ligger heri (Anderson (1983) 1991). Den tanke begrundes yderligere i se-
miotikkens påvisning, at betydning ikke én gang er givet, men at betydning glider, 
afhængigt af hvad der betydningssættes. Betydning er ikke, betydningstilskrivninger 
sker løbende (Eco: (1976) 1979; Knudsen 1985: 42-42). Den grundtanke ligger på for-
skellig vis i flere af disse anti-essentialistiske tilgange. 
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Chouliarakis oprydning i realistisk epistemologi og konstruktionistisk onto-
logi kombineret med en opmærksomhed på forskelles sedimenteringer over tid er et 
værdigt bud på en ramme til begribelse af, at mennesker både bliver til og er, at for-
skelle både bliver til og er. Ikke mindst fordi det medtænker tidligere forskelssætnin-
ger, deres sedimenteringer og derfor også betydninger over tid.  Det er altså herind i, 
at tilblivelsesperspektivet skal forstås. 
 
 
FORSKELSSÆTNING 
Den anti-essentialistiske vending, som jeg her har beskrevet, vedrører ikke blot tilbli-
velser, men også forskelssætning. Forskelssætning er den anden grundkategori, der 
viser sig i genskrivningen af min egen forskningshistorie.  

Som det vil fremgå af de følgende sider, så er grundkategorien forskelssæt-
ning hovedsagelig fremskrevet af antropologien og etnicitets- og minoritetsforsknin-
gen. Jeg har valgt at redegøre forholdsvist detaljeret for de forskellige argumenter for 
at tænke i forskelle som betydningsfulde markeringer. Jeg er opmærksom på, at 
denne grundlæggende tænkning i forskelle og forskelssætninger vil kunne genken-
des i etablerede skoler, og måske særligt vil kunne genkendes som et centralt argu-
ment i post-strukturalismen. Når jeg alligevel ikke entydigt bekender mig til et post-
strukturalistisk udgangspunkt, er det fordi jeg må vedkende mig, at disse fremskriv-
ninger ganske konkret er ekstraheringer fra det følgende teoretiske stof. Det er ikke 
en metateoretisk pointe hentet fra post-strukturalismen, men en pointe etableret af 
denne ikke-hedsfremskrivning. 

Opmærksomheden på forskelssætning lærte jeg flere steder, ikke mindst hos 
Fredrik Barth ved (gen)læsningen af ”Ethnic Groups and Boundaries”. Barth er fra 
antropologisk hold den, der er først med anti-essens-tanken. Studiet af Barths tekster 
lærte mig grundlæggende opmærksomheden på grænser i stedet for et fokus på af-
grænsede sociale enheder. Til den tanke hører også opgøret med forestillingen om 
særlige essenser, når det gælder identitet, etnicitet. Det er eksistensen af grænser, der 
gøres til genstand for opmærksomhed, ikke de grupperinger som grænsen markerer 
forskellene imellem og deres indhold. Og det er erkendelsen af, at etnisk identitet er 
et træk ved social organisering, snarere end et aspekt af kultur (Barth 1994: 174). 

Det gælder for mennesker som en slags grundvilkår, at de er både forskellige 
fra hinanden, og ligesom hinanden. De sociale skillelinier, der opstår mellem menne-
sker har imidlertid ikke noget med selve forskellighederne at gøre, men de har med 
den betydning forskellene tillægges at gøre. Noget udpeges til at være ens, andet 
udpeges til at være forskelligt. Udpegningen af disse ensheder og forskelligheder er 
imidlertid vilkårlig. Vilkårligheden er dog altid relateret til de principper et sam-
fund, en institution, et område (afhængigt af hvad man studerer) er holdt sammen af. 
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Disse principper giver bestemmelse til inklusion-eksklusionsprocesserne. Når fx 
svensk er et sprog og ikke en dialekt af dansk, så hænger det sammen med et princip 
om nationalitet, og dertil hørende normer om ét sprog, én kultur, ét territorium etc. 
Hvorvidt en gruppe bestemmes som anderledes og hvorfor den gør det, er altid rela-
teret til et princip – ikke altid det nationale – som guider eller retningsgiver den kon-
krete udskillelse, samtidig med at et begreb om fælleshed altid står til diskussion. 
Senere følger en ekskurs om sammehed-andethed, som især trækker på denne for-
ståelse af grundvilkåret. 

Inklusion-eksklusion befinder sig, så at sige, på alle niveauer: Teoretisk, ana-
lytisk og empirisk. Inklusion-eksklusionsprocesser forstår jeg ikke som en simplistisk 
begrebssætning, men som en måde at tænke på, som er sensitiv overfor variabilitet 
og det mangefacetterede. Benedict Anderson, som med ”Imagined Communities” 
har dannet skole og den danske antropolog Michael Harbsmeier, som med en lille 
artikel fra 1986 har raffineret diskussionen af den nationale idé, bekræfter på forskel-
lig vis forskelssætningens centrale betydning i socialt liv. Anderson beskæftiger sig 
med inklusionen, hvordan det kan være, at nationen fungerer som den gør indadtil 
(Anderson (1983) 1991). Mens Harbsmeier beskæftiger sig med nationens yderside, og 
dér hvordan nationer fungerer i hinandens selskab (Harbsmeier 1986). Opmærksom-
heden på inklusion-eksklusionsprocesser er siden næret og er blevet bekræftet af an-
dre, der arbejder med post-strukturalistiske perspektiver, som for eksempel Sønder-
gaard, Staunæs, Gert Simonsen og af antropologiske studier som de bedrives af for 
eksempel Hasse, Hastrup, Gulløv. 

Forskelssætning kan ikke ske uden at noget inkluderes, mens andet eksklu-
deres. Og måske er det rimeligt også at tilføje, at den gensidighedstanke selvfølgeligt 
opstår, når man studerer de ekskluderede. Det er dér, i studiet af det ikke-normale, 
ikke-selvfølgelige, at gensidigheden i inklusion-eksklusionsprocesserne træder tyde-
ligt frem. Og ikke mindst træder de frem med nødvendighed. 

Det var en ganske grundlæggende erkendelse, der fulgte bekendtskabet med 
Fredrik Barths forfatterskab. Det lærte mig en indsigt i grænsers betydning, og i gen-
sidigheden i forskelssætning i verden. Det drejer sig om flytte blikket væk fra fore-
stillingen om at kunne finde ”summen av alt det kulturelle stoffet som den etniske 
grensen omslutter” som Barth formulerer det (Barth 1994: 175) og i stedet flytte blik-
ket hen til sociale gruppers grænseprocesser. Det er Barth, der højt og tydeligt siger, 
at etniske gruppers karakteristiske træk ikke er oprindelige, sådan som tidligere ana-
lyser har forudsat. Pointen om at ’vi’ bliver synlige i mødet med ’de andre’, og at de 
forskelle der sættes, netop er grænsedragninger er Barth’s. Hvilke forskelle, der gør 
sig som forskelle i verden forhandles socialt. Der er altså noget grundlæggende soci-
alt i betydningsdannelsen (Barth 1994). Men: At hævde at forskelle sættes og for-
handles er noget andet end at sige, at forskellene bliver synlige i mødet med den an-
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den. Det er ikke at sige, at der eksisterer en allerede givet identitet, der kan mødes og 
opdages. Det er i stedet at betragte identitet som noget, der skabes i sætningen af de 
betydningsfulde forskelle. Det indebærer også, at nogle forskelle anerkendes, mens 
andre ikke. At nogle er magtfulde forskelle, mens andre ikke tillægges betydning. 
Med inspiration fra Barths pointe om grænser, foreslår jeg at tænke tanken videre og 
forstå forskelle som noget der sættes (og ikke noget der opdages). Forskelssætningen 
er en proces, hvor noget eller nogen inkluderes og andet eller andre ekskluderes. Det 
sker i samme proces. Det betyder også, at indholdet af noget eller nogen og andet eller 
andre forhandles i den proces, ligesom den grænse Barth lærte os om forhandles (se 
også Fink for en diskussion af ordningens autoritet (Fink 1992: 10)). Forskelssætnin-
gen er – med Birgitta Frellos spidsfindige formulering – ikke blot en skelnen, men en 
skabelse. Hun forholder sig til identitet og siger ”de elementer, som indgår i udpeg-
ningen af identiteten, og de elementer der udelukkes, går ikke uforandrede ud af 
processen.” (Frello 1999: 2). Når det bliver så vigtigt at understrege denne forhand-
ling og konstruktion særligt i relation til identitet, er det fordi der er en tendens til at 
fastholde givne identiteter som sande og absolutte. På den måde bliver indholdet af 
hvem vi er, hvem de andre er og grænsen herimellem til absolut og uforanderlig.  

Frello argumenterer for, at det er utilstrækkeligt at fokusere på det abstrakte 
niveau – identitetslogikken – det er nødvendigt at fokusere på de aktører, der foreta-
ger artikuleringen af identitet. At fokusere på essentialisering –og afessentialisering 
er et sådant redskab, hævder hun. Birgitta Frellos pointe er analytisk (og ikke onto-
logisk):  
 
”Dette peger på muligheden for at bruge de binære oppositioner som et analytisk redskab : det 
vil sige en måde hvorpå man kan studere forhandlingen af identitet. Identiteter er kontrastive. 
De stereotypificerer, men indholdet af stereotyperne er ustabilt, fordi det der giver dem betyd-
ning ikke så meget er deres faktiske form som deres sociale brug” (Frello 1999: 5).  
 
Selvom Barth næppe ville formulere sig i termer af kontrastive identiteter og binari-
teter, så bygger argumentationen alligevel på en præmis, som er udviklet fra hans 
arbejder, nemlig at forskelle sættes i sociale dikotomiseringsprocesser. De afslører sig 
ikke bare for os som afdækning af allerede eksisterende træk, de sættes og produce-
res, ændres, forhandles og forliges. Forskelssætningen er altså grundlæggende en del 
af min teoretiske bagage, jeg kan ikke tænke bort fra den. Der er forskelle i verden, 
der er altid en førstehed og en andethed. Og disse forskelle kan etablere sig som me-
re eller mindre betydningsfulde.  
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FORSKELSSÆTNING: DEN NATIONALE IDÉ 
Forskelssætning er også, hvad forskning i den nationale idé beskæftiger sig med. I 
den forskningstradition beskæftiger man sig med en udvalgt forskelssætning, nemlig 
den nationale. Den forskning adskiller sig på nogle punkter fra Barths tænkning, 
men om de grundlæggende tanker om at forskelle gøres i verden er der ikke afgø-
rende uenighed. Jeg vil ikke her give et resumé af forskningen om den nationale idé. 
Jeg vil derimod ekstrahere fra denne forskning de metateoretiske implikationer, som 
har betydning for grundkategorien forskelssætning. 

Det ganske afgørende i forskningen om den nationale idé er påvisningen af, 
at nationalitet sætter forskelle i verden, hvordan denne forskelssætning gøres, og med 
hvilken magt den nationale forskelssætning gøres. Siden mit møde med forskningen i 
den nationale idé har jeg brugt disse erkendelser til at få øje på andre forskelssætnin-
ger i verden. Og jeg har måttet indse, at der er erkendelser fra det vidensfelt, der 
gælder andre forskelssætninger også.  

Den forskning, der beskæftiger sig med nation, nationsdannelse, nationalis-
me, nationalstat er der ingen etableret samlet betegnelse for. Den mest udbredte be-
tegnelse ’nationalismeforskning’ er noget misvisende, fordi den antyder, at forsknin-
gen blot beskæftiger sig med nationalisme. Dette felt omtaler jeg i stedet som forsk-
ningen om den nationale idé. Det der konstituerer genstandsfeltet er tanken om, at der 
er overensstemmelse mellem et bestemt territorium, de mennesker der bor der, deres 
religion, sprog, kultur, etnicitet. Det er tanken om at der er én enhed, og at det er den 
samme for alle.  

En gennemgående pointe er, at nationer ikke altid har eksisteret, at de ikke 
bare er, men at de bliver til i menneskers omgang med hinanden og i deres omgang 
med deres fortællinger om historien. Det er en udbredt opfattelse, at Danmark altid 
har eksisteret, og det kan derfor opfattes som blasfemi, når Uffe Østergaard og andre 
historikere påviser nationens korte levetid (200 år snarere end 2000).  Altid er blevet 
en del af den generelle omtale af nationen. En insisteren på konstruktion frem for den 
hyppige brug af altid, er i nationalismeforskningen en central del af opgøret med na-
tionalister og den udbredte commonsense forståelse af nationalstatens varighed og 
historicitet (Anderson 1983; Gellner (1983) 1992; Harbsmeier1986; Hobsbawm 1990; 
Smith 1991; Østergaard 1991). Nationen har så langt fra eksisteret til alle tider, 
tværtimod er den en del af udviklingen i sidste halvdel af det 18. århundrede. Der-
næst blev nationalitet noget, der kunne ændres, moduleres, så det passer til flere lej-
ligheder, flere slags fællesskaber, til flere forskellige sociale terræner, så at sige. Nati-
onalitet kan forenes med flere forskellige politiske og ideologiske standpunkter. Na-
tionalitet kan have mange forskellige slags indhold, og den ’vendekåbe’evne er noget 
særligt.  
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Udover en påvisning af nationens unge alder, er en stor del af forskningen i 
den nationale idé også en tilgang til studiet af nation-ness. Det er en tilgang, hvor det 
understreges at sådanne nation-ness og nationalismer må opfattes som kulturelle ar-
tefakter (Anderson (1983) 1991: 4).  Benedict Anderson præsenterer tanken om natio-
nen som et forestillet fællesskab. Anderson viser, hvordan nationen kan forstås ikke 
som et konkret, men som et forestillet fællesskab. Konkrete fællesskaber består af 
mennesker, som alle kender hinanden; forestillede fællesskaber derimod er fælles-
skaber, som rummer langt flere mennesker end der nogensinde kan komme til at 
kende hinanden, fem millioner danskere for eksempel. Denne detalje til trods eksi-
sterer en forestilling om, at fx disse fem millioner mennesker har noget til fælles som 
netop danskere. Anderson beskæftiger sig med den forskel den nationale idé sætter i 
verden, og beskæftiger sig eksplicit med nationens ’inderside’. Altså hvordan og 
hvad der holder nationen sammen indadtil. Han lægger vægt på bevidstheden hos 
dem, der lever i og med den nationale idé. Grundtanken er, at nationer som disse 
forestillede politiske fællesskaber forestilles som både begrænsede og suveræne 
(Anderson (1983) 1991: 6). Begrænsetheden drejer sig om, at nationer har grænser 
som adskiller dem fra andre nationer, som befinder sig udenfor. Ingen nation fore-
stiller sig selv som hele menneskeheden. Suveræniteten drejer sig om, at nationstan-
ken er opstået i slutningen af det 19. århundrede i en tid med oplysning og revoluti-
on og opgør med tanken om et gudgivent hierarkisk rige. Forestillingen om den su-
veræne magt flyttes til folket eller nationen. Forud for etableringer af nationen i sid-
ste halvdel af 1800-tallet var religiøse og dynastiske riger, som også er del af (den eu-
ropæiske) nations opståen.  

For at forstå fænomenerne nationalitet, nationalisme, nationalstat må det alt-
så undersøges, hvordan de er blevet etableret, hvordan de har forandret sig over tid 
og på hvilke måder de er taget i anvendelse. Forskningen om den nationale idé er en 
stor del af min teoretiske bagage først og fremmest ved den gentagne påvisning af at 
nationale grænser sættes, og at de sættes magtfuldt, og ikke mindst påvisningen af 
hvordan nationale grænser sættes, forandres, forhandles.  

Disse tre påvisninger må have en tilføjelse. Der er nemlig en spidsfindig poin-
te som ikke må udelades. Etablering og vedligeholdelse af nationer er underlagt de 
samme betingelser som andre typer af fællesskaber, nemlig forskelssætningen mel-
lem dem der hører til, og dem der ikke hører til. Nogle af dem, der ikke hører til i et 
konkret nationalt fællesskab, det danske fx, hører til i andre nationale fællesskaber, 
det svenske eller det tyske. Nationen er begrænset af andre nationer. Pointen, der 
ikke må overses er: Nationen forudsætter anerkendelsen af nationale andetheder. De 
andre er andre nationer, som er sammenlignelige med fx den danske. National iden-
titet er afhængig af de andre nationers anerkendelse af denne anderledeshed i for-
hold til deres egen. Nationalitet forudsætter de andre nationaliteters tilsvarende na-
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tionalitet. Harbsmeier hævder at national identitet per princip er gensidig. Han for-
mulerer det ligefrem i termer af forførelse. Han siger nemlig:  
 
”nationer forfører hinanden til at genkende sig selv i de andres billeder. Ikke for dermed at 
blive til en anden end den man er, men for at blive til den som man i virkeligheden altid har 
været” (Harbsmeier 1986: 53).  
 
Nationer kan altså blive til som nationer, fordi der er nogen andre der tilhører en an-
den nationalitet. Og nationalitet – uanset om det udfyldes med bøgeskove eller pin-
jetræer – er samme kategori. Denne Harbsmeier pointe er en videreudvikling af An-
dersons tese om forestillede fællesskaber.  

Arbejder man videre med Anderson og Harbsmeier, dukker en ny kritisk po-
inte op. Der er også andre-andre. Der er de usammenlignelige, de der ikke tilhører 
samme kategori, de der ikke kan deltage i spillet om de billeder som både de selv og 
de andre genkender sig i, de der ikke tilhører en national andethed, flygtninge fx. 
Harbsmeier gør de andre nationer til nationens forudsætning. Det er en vigtig og af-
gørende pointe. Nationalitet eksisterer i anerkendelsen af andethed som identitet, 
siger Harbsmeier. Og tilføjelsen forekommer nødvendig: Anerkendelsen af en be-
stemt andethed – nemlig den nationale. Det nationale kan udfyldes af forskellige na-
tionaliteter – dansk, svensk, fransk. Men det er netop ikke bare andetheden, men en 
allerede given andethed, der forudsættes udfyldt. Andre andetheder ville nok kunne 
udfyldes, af eksilerede fx, men det ville sandsynligvis være med et ikke-entydigt na-
tionalt indhold. Og det ville derfor ikke være genkendeligt. Spiller de andre-andres 
usammenlignelige ikke-genkendelige andethed så ikke netop en rolle i nationers 
genkendelighed med hinanden? Mon ikke deres ubestemte andethed også sætter 
grænser for nationers kategoriale enshed. Således at der ikke udelukkende er en af-
hængighed mellem nationer af samme art, men at der også er en anden afhængighed 
mellem nationer (i ubestemthed) og de andre-andre. Harbsmeier taler om gensidig 
anerkendelse af identitet i form af hinandens andethed. Jeg vil tale om gensidig an-
erkendelse i form af bestemt andethed, og om ubestemt andethed som forudsætning 
for den gensidige anerkendelse af de bestemte andetheder. ’Bestemt’ betyder her al-
lerede fastlagt som fx national, og ’ubestemt’ betyder uden-på-forhånd-fastlagt-
indhold. Den betydningsfulde ekstrahering her er altså opmærksomheden på hvor-
dan inklusion-eksklusionsprocesser kan få et nationalt udtryk, og hvordan disse pro-
cesser kan producere nationale andetheder og andre-andetheder, som ikke er katego-
rialt forenelige med nationalitet. Samt ikke mindst opmærksomheden på grundfigu-
ren: Gensidig anerkendelse i bestemt andethed, og i ubestemt andethed. Den figur 
måtte gælde for forskelssætninger generelt, også dér hvor den er uden nationalt ind-
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hold. Det er især disse pointer, der trækkes på i de senere ekskurser om henholdsvis 
sammehed-andethed og eksil. 
 
 
KONSTRUKTIONENS DOBBELTHED 
Fra dette forskningsfelt bringes også noget andet frem, nemlig det forhold, at kon-
struktionstanken rummer en dobbelthed: Nationen konstrueres og nationen virker 
som ordningsprincip. Det konstruerede betragtes som et træk ved forskellige typer af 
fællesskaber, hvor ikke alle individer kender hinanden (Anderson (1983) 1991). På 
den måde tages fællesskabernes virkningskraft på ordet, og der findes derved en vej 
uden om eller væk fra diskussionen om, hvorvidt fællesskaber og identiteter er san-
de eller ej. To forhold understreges: Dels at fællesskaber konstrueres, og dels at disse 
konstruktioner virker. Det sidste er en særlig vigtig tilføjelse til konstruktionstanken, 
fordi det åbenbart forekommer indlysende at konkludere fra konstruktionstanken – 
at fordi de er netop konstrueret, så er de ikke. Så er de enten luftkasteller, falske eller 
ikke virkningsfulde. Men det er præcis hvad de ikke er, og det er præcis hvad der er 
den vigtige erkendelse: konstruktion og virkningsfuld er to sider af samme sag. Det 
er ikke et spørgsmål om at konstruktionspåvisningen gør fællesskaberne ugyldige. 
De viser, hvordan de er konstrueret og at konstruktionen virker. Dette er en parallel 
pointe til den tidligere om forholdet mellem ontologi og epistemologi.  

Den ramme jeg etablerer for dette arbejde, er altså en forståelse af, at man al-
drig går ind i et forskelsløst felt, fordi der altid er sat forskelle historisk. Det er en 
principiel tanke at hævde, at forskelle sættes. Der er altid nogen der på et tidligere 
tidspunkt har sat forskelle i verden. I empiriske undersøgelser bevæger man sig ud i 
et felt hvor der er sat forskelle. Disse forskelle indgår i de forhandlinger vi foretager. 

Verden virker, og den virker også med de forskelle som allerede er sat. For-
skelle som over tid har virket og har været betydende. Forskelle som har sat sig, så at 
sige. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt at tænke i de allerede etablerede og bety-
dende forskelle. For forskelle sættes fortsat, de etableres til lejligheden. Det bliver 
nødvendigt at få med, når analysen skal gøres. De forskelle sættes i mødet med hin-
anden, de er ikke bare. De to vilkår må holdes i spil med hinanden, så den ene ikke 
tilsidesættes for den anden. Og øvelsen er: bestemte forskelle er allerede virknings-
fulde i verden, de er sedimenteret over tid. Andre forskelle ikke bare skelnes, men 
gøres i relation til hinanden. Når jeg vælger at undersøge tilblivelser, så er det med 
behørig anerkendelse af at tilblivelser sker i relation til de sedimenterede forskelle og 
det er med anerkendelse af, at tilblivelser kan have flere forskellige udtryk end de 
allerede sedimenterede forskelle lader ane. Tilblivelsesblikket og blikket for forskels-
sætninger er vigtigt fordi det giver mulighed for at få øje på andre forskelle end de 
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allerede etablerede og de allerede magtfulde. De to tilsammen er den analytiske 
øvelse – de allerede sedimenterede og de endnu-ikke tilblevne. 

De konkrete børn i skolen har forskellige positioner i klassen. Sådanne positi-
oner er forskelle. Der sættes forskelle, og forskellene undergraves løbende. Og der 
forhandles løbende om forskellenes placeringer og deres betydninger. Forskellene 
gælder konkrete mennesker og forskellene gælder kategorier. Der er kategorien pop-
tøs, og der er de mennesker der aktuelt befolker kategorien. Det indebærer også at 
mennesker kan gå ud og ind af kategorier, så at sige, uden at kategorien forsvinder. 
Et eksempel. Skatere er sammen med poptøser i frikvartererne. Samværet betyder 
ikke at skatere eller poptøser ophører med at være betydningsfulde og – bærende 
kategorier, men det gør noget ved grænsen og det gør opmærksom på at andre be-
tydninger i disse sammenhænge også kunne være vigtige. Det leder videre til at for-
skelssætning altid er betydningsfuldt i forhold til noget bestemt. Forskelsætningen 
må altid relateres og den må altid situeres. Det udbygges i ekskursen om sammehed-
andethed og i analyserne i del 2. 

 
 
DOMINANS 
Dominans er den tredje og sidste ekstraherede grundkategori. I de foregående be-
skrivelser af tilblivelser, sedimenteringer og forskelssætning er indlejret forståelser af 
magt og dominansrelationer. Dominans vedrører hvilke valg, der træffes i kraft af 
hvad. Dominans er ordensadministration, det er præference.  

Analytisk vedrører dominans hvem der adskilles fra hvem, hvordan. Domi-
nans vedrører forskelssætning, og hvordan betydning produceres langs de forskelle, 
der gør en forskel. Inden for minoritetsforskningen strækker enigheden om, hvordan 
en minoritet kan bestemmes, sig så langt som til en forståelse af, at underlegenhed 
grupper imellem er centralt i forståelsen af hvem der minoritet og hvem der er majo-
ritet. I nogle definitioner indgår en bestemmelse af årsagen til underlegenhedsfor-
holdet, i andre definitioner tages der udgangspunkt i en bestemmelse af antal, altså 
om minoriteter numerisk er i mindretal. Jeg tilslutter mig en definition af minoritet, 
hvor magt og dominansforholdet er det, der karakteriserer relationen mellem mino-
ritet og majoritet. Hverken minoritet eller majoritet er essentielt afgrænsede størrel-
ser, de er bestemt af netop relationen i mellem sig. At tale om minoritet uden majori-
tet er meningsløst. I en sådan forståelse af minoritet-majoritetsrelationen spiller 
gruppens forståelse af sig selv ikke ind i bestemmelsen af, hvorvidt gruppen er en 
minoritet eller ej. Hvorvidt en given gruppe føler sig diskrimineret eller ej, er ikke 
kriteriet for om gruppen også er en minoritet. En etnisk gruppe kan godt  være en 
minoritet, men behøver ikke at være det. Og en minoritet kan være en etnisk gruppe, 
men behøver ligeledes heller ikke at være det. Pointen er, at selvbevidstheden, opfat-
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telsen af hvem man selv er, spiller en rolle for tilhørsforholdet til en gruppe, men ik-
ke for bestemmelsen af, hvorvidt gruppen er en minoritet (Hvenegård-Lassen 1996, 
2002; Krag: 1992, Dencik: 1992). Det er majoritetens magt til at regere eller styre an-
dres mulighedsfelter, der er afgørende.  

Jeg forstår altså minoritet som en måde at beskrive en bestemt relation. Be-
grebet er relationelt, derved at en given gruppe beskrives udfra relationen til en an-
den gruppe, nemlig majoriteten. Det indebærer også, at en minoritetsgruppe ikke 
defineres ud fra bestemte karakteristika ved gruppen. Det er snarere typen af relati-
onen mellem de to grupper, der med til at bestemme om der er tale om en minori-
tets- eller majoritetsgruppe. Forholdet mellem minoritet og majoritet bestemmes i 
minoritetsforskningen som et assymetrisk magtforhold. Der er altså tale om en do-
minans- og underordningsrelation (Hvenegård-Lassen: 1996). Eller som det defineres 
af Krag:  
 
”grupper, der i kulturel, sproglig eller religiøs henseende adskiller sig fra hoveddelen af be-
folkningen i et land eller en region og som samtidig befinder sig politisk i en ikke-dominant 
position” (Krag, uå).  
 
Det er forvaltningen af magt, der skaber minoriteter. Det er ikke normforskellene i 
sig selv. Det er først i det øjeblik forskellene tillægges betydning som grænsedan-
nende mellem to grupper, og i den bevægelse danner udgangspunkt for forskelsbe-
handing, at der er tale om en minoritets-majoritetsrelation. En bestemmelse af hvem 
der er minoritet og hvem der er majoritet er således ikke statisk, ligesom mellem an-
dre grupper, vil der hele tiden være kamp om normerne, vurderingen af normerne, 
og udøvelsen af disse. 

Disse grundtanker om relationen mellem minoritet og majoritet har sat sig 
som en mere grundlæggende forståelse af gruppers relationer – af gensidigheden i 
etableringen og vedligeholdelsen af relationen – og som en forståelse af magtforhold. 
Det blevet en del af min forskningstilgang at spørge til relationer og gruppers ind-
byrdes forhold som en forudsætning for at forstå grupperne, og at spørge til magt og 
magtbeføjelser som en forudsætning for at forstå grupper og deres indbyrdes gøren 
med hinanden. I overvejelserne over relationen mellem minoritet og majoritet og 
over relationens betydning for samfund og for mennesker ligger det centrale argu-
ment for ikke blot dominans som grundkategori, men tillige for tilblivelser og forskels-
sætning.  

Deleuze & Guattaris filosofi – kan i Lehmanns fortolkning – beskrives som en 
magtkritisk filosofi, der er funderet på en etisk fordring om at holde magten i ave 
(Lehmann 1995: 69). Det er en ganske anden tilgang end den jeg søger at præcisere 
her, hvor jeg netop introducerer dominans som en grundkategori. Når jeg alligevel 
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indskriver Deleuze i denne argumentation er det, fordi han andetsteds direkte berø-
rer minoriteter. Lad mig citere fra en artikel, som er en samtale mellem Deleuze og 
Toni Negri. Deleuze besvarer et spørgsmål om, hvordan den minoritære tilbliven 
kan blive magtfuld.  
 
”Minoriteter og flertal adskiller sig ikke fra hinanden ved antal. En minoritet kan være mere 
talstærk end et flertal. Det, der definerer et flertal, er en model, man skal indrette sig efter, 
f.eks. den gennemsnitlige mandlige europæer, bosiddende i en by… Derimod har minoriteten 
ingen model, den er en tilbliven, en proces. Man kan sige, at flertallet ikke er nogen. Enhver 
er på en eller anden måde fanget i en minoritær tilbliven, som fører os ad ukendte spor, hvis vi 
beslutter os for at følge med. Når en minoritet skaber sine modeller, er det fordi, den vil være 
flertal, og det er uden tvivl uundgåeligt at hensyn til dens overlevelse eller frelse (f.eks. at ha-
ve en stat, at blive anerkendt, at gøre sine rettigheder gældende). Men dens styrke stammer 
fra det, den har kunnet skabe, og som mere eller mindre glider med ind i modellen, uden at 
være afhængig af den. Folket er altid en kreativ minoritet og vedbliver at være det, selv når 
det vinder flertal” (Deleuze 1997: 133).  
 
I denne forståelse af minoriteter adskiller Deleuze sig ikke fra minoritetsforskningen, 
som netop understreger at det numeriske ikke er afgørende i en bestemmelse af en 
minoritet. Men det kan diskuteres om Deleuzes begrundelse om ’at flertallet ikke er 
nogen’ kan præciseres til ’ikke nogen bestemt’. Understregningen af ’etableringen af 
modellen’ kan have karakter af etablering af stater, anerkendelse af rettigheder etc. 
ligner forskningen i den nationale idés påvisninger af nationale og etniske minorite-
ters bestræbelser på erhvervelse af territorium, anerkendelse af sprog etc. i national-
statens billede (Gellner (1983) 1992; Hobsbawm 1990). Der er tale om det nationale 
som model for, hvordan magt samles til en suverænitetsfigur. Deleuze henviser 
imidlertid lige så meget til et begreb om magten forstået som en kraft, der alment er 
på spil i dagliglivets forskelssætninger og ikke mindst deres sedimenteringer, hvor-
for også den minoritære magt kan forstås som en virksom kraft. I en sådan læsning 
kan jeg ikke finde uoverensstemmelser mellem Deleuzes svar på Negris spørgsmål 
og minoritetsforskningen, som den formulerer sig i disse år. Her anerkendes domi-
nansrelationer som afgørende for forskellige subjekters mulighedsbetingelser, lige-
som det understreges, at relationer over tid kan forandre sig og skabe nye modeller 
for tilblivelse. Deleuze tager afsæt i det magtbegreb, som ikke mindst er blevet for-
bundet med Foucault.  

Ifølge Dag Heede kan forståelsen af magt hos Foucault opsummeres således  
 
”Foucaults magtbegreb er ’upersonligt’ eller rettere ’overpersonligt’; magten determineres 
ikke af enkeltpersoner eller generalstabe, og den kan ikke føres tilbage til ’store referenter’ eller 
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determinerende størrelser (som Kapitalen eller Begæret). I det hele taget er magten ikke noget 
der kan gribes, ejes, deles, frarøves eller erobres. Magten er noget der udfolder sig i kæder fra 
uendelige rækker af punkter i spil af ulige og mobile relationer” (Heede 1997: 39).  
 
Hvis det analytisk skal kunne vises, hvordan majoriteter regulerer og hvordan do-
minans er del af de betydende forskelssætninger, så må magt ikke forstås enten som 
overgriben ’oppefra’ eller som opbygget ’nedefra’. Foucault formulerer det således: 
 
”It seems to me we must distinguish between power relations understood as strategic games 
between liberties – in which some try to control the conduct of others, who in turn try to 
avoid allowing their conduct to be controlled or try to control the conduct of others – and the 
state of domination that people ordinarily call power. And between the two, games of power 
and states of domination, you have technologies of government” (Foucault 1997: xvi). 
 
Mit arbejde tager sit afsæt i de ”strategiske spil”, som Foucault omtaler, og som jeg 
forstår som de mikroprocesser, jeg studerer blandt børn i skolen. De ”strategiske 
spil” forstår jeg imidlertid ikke som løsrevet, men netop som indlejret i sedimenteret 
dominans, i sedimenterede modeller, som fx den suverænitetsfigur som det nationa-
le er.  
  
 
UDSPÆNDTHEDER 
I ekstraheringerne fra mesoteoriniveauet har altså vist sig tre grundkategorier, nem-
lig tilblivelse, forskelssætning og dominans. De tre giver tilsammen retning til analy-
sen. I denne tilgang ligger også en undersøgelse af, hvor langt en analyse kan gøres i 
tilblivelses-retning, og en undersøgelse af, hvor den tænknings grænser går. Er facet-
terne frit kombinable? Hvis alt kan forhandles, hvad bliver så forhandlet – hvad er 
muligt? Disse spørgsmål skaber retning for måden at spørge til mit materiale. Et per-
spektiv på disse tre punkter er blevet ekspliciteret i de indledende analyser af mate-
rialet, hvor det blev klart, at det langt fra var tilstrækkeligt at spørge ’hvem er Lin-
da?’ eller ’hvem er Nadim?’. Det var i stedet nødvendigt at spørge: Hvordan bliver 
Linda til som Linda i dette rum? Uanset om den spørgeform kan beskrives som Fou-
cauldiansk eller som post-strukturalistisk, så må jeg insistere på, at nødvendigheden 
af dét spørgsmål er opstået i læsningen af materialet. Det betyder ikke, at spørgsmå-
let på magisk vis er vokset ud af interviewudskrifterne, men det betyder, at præcise-
ringen af måden at spørge på blev til i omgangen med analysen. I de første tentative 
analyser blev det tydeligt, at det ville være meningsløst at spørge ’hvem er hun’, for-
di det er tydeligt, at hun bliver til ’nogen’ sammen med de andre. Derfor er forskels-
sætningen hele tiden forbundet med tilblivelser og med dominans. 
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Det metateoretiske ståsted beskriver jeg tillige i en række udspændtheder. 

Udspændthed er en tanke, der er opstået undervejs i det teoretiske arbejde, og som 
på indirekte vis er inspireret af et begreb om liminalitet, hvis betydninger jeg uddy-
ber inden længe. Det drejer sig om at byde ind på forståelsen af forholdet mellem 
flere størrelser, der ofte fremstilles dikotomisk. Jeg ser en overvægt af forskere slå til 
lyd for det komplekse samfund, af og til det hyperkomplekse samfund (se blandt 
andre Qvortrup 1996). Jeg ønsker, ikke bare at tilslutte mig kompleksitetssynspunk-
tet, men at insistere på en forståelse, der befinder sig mellem enkelthed og komplek-
sitet, altså at insistere på, at verden er såvel kompleks som enkel. Altså også en insi-
steren på, at enkelhed må være del af en forståelse og beskrivelse af fænomener i 
verden, og at kompleksitet må være del af samme forståelse. Min interesse for ud-
spændtheder er begrundet i denne trang til at insistere på at tænke flerheder samti-
dig.  

Udspændthed er en måde at tænke på, en tænketeknologi26

Jeg har brug for udspændtheder mellem allerede etablerede, entydige poler 
og det endnu ikke-etablerede, det endnu ikke-gjorte. Udspændthederne sikrer en 
tænkning i bevægelse og proces, og fastholder mig selv på min egen tanke om hellere 
at producere procesfølsomme analyser end at reducere forhold til egenskaber. Ud-
spændthederne sikrer, så at sige, bevægelserne og bevægelighed i mine egne tanker 
og analyser. Hvis jeg gør bevægelserne, tilblivelserne, vedligeholdelserne og foran-
dringerne til fordringen til mine egne tanker og til fordringen i analyserne, så kom-
mer jeg måske udenom den fastholdelse i entydigheder jeg ønsker at undgå. Jeg sø-
ger en kundskab, der er bevægelig, en kundskab, der viser de sociale processer jeg 

. En måde som gør 
det muligt at tænke mere end én ting ad gangen. Andre har talt om kontinuum for at 
angive tankens flerfold. Når jeg ikke taler videre om kontinuum er det, fordi jeg for-
står kontinuum giver mulighed for at placere sig som et punkt på en linie. Formålet 
med udspændtheder er ikke at angive en placering på et punkt mellem to forhold, 
det er derimod at vise gensidigheden i forholdet og at vise karakteren af det forhold, 
nemlig spændstighed. Tanken om udspændtheder ligger i direkte forlængelse af 
grundkategorierne: Udspændthedernes poler bliver ikke til uden i kraft af hinanden. 
Og måske bliver de ikke bare til i kraft af én anden, men måske bliver de til i forhold 
til flere af hinanden. Udspændthed betyder en stadig forholden sig til flere poler, og 
en forståelse af, at enhver empirisk størrelse rummer flere elementer. Det præcise 
forhold i de konkrete tilfælde er netop udspændtheden. Cirkelbevægelserne, det net, 
der er udspændt mellem fiktionaliserede poler; det aldrig generaliserede afgjorte. 
Der er tale om flere udspændtheder. Og der er derfor også tale om flere bevægelser. 
En udspændthed har ikke i sig selv noget indhold, indholdet må benævnes. 

                                                 
26 ’Tænketeknologi’ er et begreb jeg låner fra Haraway (som beskrevet i Lykke et al 2000). Jeg 
anvender begrebet her for at tydeliggøre udspændthedernes funktion i afhandlingen. 
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ser gøre livet i skolen. Jeg ser den bevægelighed som min egen metateoretiske forud-
sætning. Derfor insisterer jeg på udspændthederne. Og derfor er den grundlæggende 
antagelse om forholdet mellem projektet og det metateoretiske ståsted netop ud-
spændthed. Udspændthed er altså også grundfiguren i tænkningen om forholdet 
mellem de to: Projektet og det metateoretiske ståsted. 

Udspændthederne må naturligvis benævnes. De konkrete benævnelser 
kommer i stand fra de øvrige ekstraheringer. De lyder: Træghed-forandring,  indivi-
dualitet-fællesskab, det allerede-det endnu-ikke. Fælles for disse benævnelser er, at 
de vedrører grundlagsdiskussioner om forholdet mellem individ-samfund, ud-
viklingssyn og forandringspotentialer. 
 
Træghed og forandring.  
Det konstateres, at verden er i hastig forandring, og tillige at verden er blevet hyper-
kompleks (blandt andre Giddens (1990) 1997; Qvortrup 1996; Rasmussen 1997). Det 
konstateres som veldokumenterede og diskuterede pointer, og det konstateres som 
en slags uimodsagt vilkår i et antal forelæsninger, på seminarer og til debatter. Disse 
gentagne beskrivelser af forandringshastighed, kompleksitetsgrad og dertil hørende 
globalisering rejser mod-spørgsmålet: Er det vi ser udtryk for hastig forandring og 
stigende kompleksitet? Mit ærinde her er ikke at underkende hastighed og bevægel-
ses betydning, det er at medtænke træghed og langsomhed. Der forekommer mig at 
være et overdrevent fokus på forandring, og på hastighed. Bourdieu kritiseres gen-
tagende for ikke at kunne begribe forandring, og forklarer sit syn på træghed og for-
andring (Bourdieu & Wacquant: 1992). Samlet kan man sige om hans svar, at han 
hævder, at der snarere er behov for at forklare den træghed, hvormed samfund for-
andrer sig end den tilsyneladende hastighed. Hermed understreger han, at han ser 
trægheden som betydningsfuld, og at hastigheden netop er ’tilsyneladende’. Det er 
en vigtig indvending.  

Selvom det ser ud som om samfund forandrer sig hastigt, og selvom menne-
sker bevæger sig hurtigt i disse samfund, så foregår denne forandring i forhold til 
noget. Og dette noget er ofte trægt, med modhager, langsomt, besindigt, svært at flyt-
te. Derfor må udspændtheden træghed-forandring med. Idéhistorikeren Lars-Henrik 
Schmidt præciserer det ved om erfaringen at hævde, at den er bundet til en bestemt 
historisk inerti. Samtidig, påpeger han, er denne inerti kun en træghed uden sub-
stans (Schmidt: 2000). Det er denne dobbelthed jeg arbejder med. Den dobbelthed, 
der ligger i, at menneskers handlen er bundet også af de sedimenterede forskelssæt-
ninger, jeg har omtalt tidligere. Og i at disse bindinger ikke er afgjort. Schmidt beto-
ner den uafgjorthed ved at hævde, at den træghed ikke har substans. Betoningen af 
træghed som uden substans er også den uafgjorthed som trægheden repræsenterer. 
Det må medtænkes i denne udspændthed. 
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Jeg tøver altså med at tilslutte mig en opfattelse af, at alt er flydende. Jeg har 
tidligere etableret en ramme for forståelse af arbejdet som forudsætter en realistisk 
epistemologi og en konstruktionistisk ontologi. Heri ligger også et argument for at 
træghed medtænkes. Noget tilsvarende understreges af Jørgensen og Phillips, som 
om aflejring siger, at det skaber kontinuitet (Jørgensen og Phillips: p 116). Jeg vil ger-
ne fastholde trægheden som en del af forståelsen af samfunds forandringsbaggrund. 
Mennesker gentager og i gentagelsen ligger sedimenteringen af de allerede etablere-
de forskelle som en uafgjorthed. En uafgjorthed der ikke i sig selv har substans – 
men som har træghedskraft. 
 
 
Det allerede og det endnu-ikke 
Mellem det allerede27

Det argumenteres, at betydning skabes af eksisterende betydning (hos for ek-
sempel Gulløv 2001). Hertil må imidlertid indvendes: Skabes betydning kun af det 
allerede eksisterende? Kunne der skelnes mellem nuværende betydninger og mulige 
betydninger. Mulige betydninger forstået som de, der endnu ikke er til stede, men 

 og det endnu-ikke ligger tiden, og historien. Det allerede ved-
rører de sedimenterede forskelle. De forskelle som allerede har sat sig, og som i gen-
tagelsen af sig selv viser sig betydningsfulde. Gentagelsen er bekræftelsen af det alle-
rede etablerede, men i gentagelsen af gentagelsen ligger samtidig forskydelsesmu-
ligheder og dermed også forandringspotentialer (se også Pildal Hansen in prep og 
Schmidt 2000). I forholdet mellem repetition og forskydelse ligger variabilitetens ud-
foldelsesmuligheder. Enhver menneskelig handling er altid et citat, gentagelser er 
citationer af det allerede etablerede. En handling kan imidlertid ikke citeres fuld-
stændig præcist, kan ikke gen-gøre den forrige nøjagtigt. I sociale handlinger er der 
altså både repetition og forskydning. Allerede vedrører etablerede selvfølgeligheder, 
med dertilhørende mulighed for at generalisere betydning. Det endnu-ikke vedrører 
det mulighedsrum der ligger forud. Det vedrører fremtid, lige om lidt og om lang 
tid. Mulighedsrum betyder ikke at alt sker. Uspændtheden er netop betingelsen for 
at begribe det allerede sedimenteredes rækken-ind-i det endnu-ikke. Pointeringen er 
det forhold, at forandring og vedligeholdelse ikke sker blot med henvisning til det 
allerede betydningssatte. Hertil må føjes det endnu-ikke’s indflydelse på forandrin-
gers og vedligeholdelses tempi og modus. Forandring og vedligeholdelse sker med 
henvisning til begge og netop i en udspændthed herimellem.  

                                                 
27 Jeg er opmærksom på at semiotikken i en årrække anvendte udtrykket altid-allerede. Når jeg 
vælger at omtale første halvdel af denne udspændthed som allerede, og ikke altid-allerede, så 
er det for ikke at placere en entydighed i det første led, og udelukkende placere en uafgjort-
hed i andet led, det endnu-ikke. Pointen her er, at det der allerede er, netop ikke altid har væ-
ret og netop ikke i sig rummer den afgjorthed som ’altid’ ville kunne angive. Uafgjortheden 
ligger i hele udspændtheden, så at sige. 
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som kunne være det, hvis …. Kunne betydning være et spørgsmål om aspirationer, 
higen efter, tragten efter, længsler – om wannabe’s? Hvis der higes efter noget der er 
udenfor rækkevidde, eller efter noget der endnu ikke er, opstår der måske uforudse-
te betydninger. Måske skabes betydning også af intet, af aspirationer, af længsler li-
gesom betydning måske skabes i navngivningen af det eftertragtede? Derfor må det 
også inddrages, hvorfra det nye, det pludselige og det ikke-intenderede opstår. Og 
det må diskuteres, hvad det endnu-ikke-opdagede, det endnu-ikke eksisterende og 
det endnu-ikke formulerede betyder. Det endnu-ikke som en del af en udspændthed, 
som guider analysen, er en bestræbelse på at medtænke sådanne higener. Potentielle 
fremtider bliver måske synlige i det aktuelle. Samtidig er irreversibilitet en nødven-
dig og uomgængelig del af tiden. Nuet kan opfattes som en begivenhed eller som en 
tilblivelse mellem før og efter. Det åbner for en forståelse af begivenheder som både 
samtidige og usamtidige, og for en problematisering af historier forløb, deres begyn-
delser og afslutninger. 

Milan Kundera funderer over tid og hastighed. Han formulerer sig poetisk 
om tiden:  
 
”At formgive et stykke tid, det er skønhedens fordring, men også erindringens. For det, som 
ingen form har, lader sig ikke indfange, lader sig ikke erindre. […] Der er en hemmelig for-
bindelse mellem langsomheden og erindringen, mellem hurtigheden og glemslen.”  
 
Denne hemmelige forbindelse beskriver han i en eksistentiel matematik, hvor den 
erfaring tager form af to elementære ligninger.  
 
”Graden af langsomhed er ligefrem proportional med erindringens intensitet; graden af hur-
tighed er ligefrem proportional med glemslens intensitet” (Kundera (1995) 1996: 30).  
 
Den hemmelige forbindelse, han her identificerer, vedrører den udspændthed jeg 
kalder det allerede og det endnu-ikke, og det berører også udspændtheden træghed-
forandring. Tid og hastighed er del af dem begge. Først og fremmest vedrører den 
eksistentielle matematik det allerede. Det gjorte, og det erindrede – med de afgøren-
de tilføjelser, at det gjorte må have en form for at kunne indfanges, og tillige at det 
allerede kan både glemmes og erindres – afhængig af dets form og af hastighed. Dét 
må med i en forståelse af hvad denne udspændthed vedrører.  
 
 
Individualitet og fællesskab  
Der er en ikke ubetydelig insisteren på en stigende individualisering i det senmoder-
ne samfund, og særlig en individualiseret børne- og ungdomskultur (Giddens (1990) 
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1997; Rasmussen 1996). Når denne udspændthed må benævnes individualitet-
fællesskab er det igen for at mane til besindighed. Der er ikke bare individualisering. 
Der er også fællesskaber, og individualisering må forstås i relation til disse fælles-
skaber. Fællesskaber er muligvis forskellige fra de fællesskaber, som nogle af indivi-
dualiserings-fortalerne hævder, er døde – familien, kollektivet, klassen. Men fælles-
skaberne er der fortsat, og hvis der ses bort fra dem, overses et ganske betydeligt 
forhold, der netop vedrører individualitet. Formålet med denne udspændthed er at 
fastholde fællesskab som en del af forståelsesrammen for social handlen.  

Fælles for disse tre benævnelser af udspændthederne er, at jeg i samfundsvi-
denskabelig forskning, som den fremtræder i disse år, ser en præference for foran-
dring, kompleksitet og individualitet. Jeg får lyst til at indvende: ’Det’ er ikke kun 
hastigt, forandrende, komplekst og individuelt. ’Det’ er også trægt, langsomt. ’Det’ er 
også enkelt og ikke-komplekst. Og ’det’ alt sammen sker imellem det allerede og det 
endnu-ikke. Vi kan ikke begribe socialt liv uden en tanke om tid. Jeg ser den forsk-
ningsmæssige bestræbelse som et forehavende, der må udfolde sig mellem disse fik-
tionaliteter som kan kaldes træghed-forandring og  individualitet-fællesskab, det al-
lerede og det endnu-ikke. 

Udspændthederne er både formuleret på forhånd – det vil sige forud for ana-
lysearbejdet – og er opstået i og af analysen. Det betyder, at udspændthederne både 
er udgangspunkt for opstillingen af tilblivelser, forskelssætning og dominans som 
grundkategorier, og samtidig at udspændthederne kan belyses af nogle af mine ana-
lyseresultater. Analysen vil sandsynligvis bringe ny information – ikke om et genera-
liseret forhold mellem fx individualitet og fællesskab – men om en bestemt måde 
som udspændtheden individualitet-fællesskab gør sig på i den bestemte klasse, som 
jeg studerer. Samtidig er det udspændthederne på det metateoretiske plan, som har 
betydning for hvordan analysen vil gøre sig. Tanken om udspændtheder er altså gi-
vet i udgangspunktet, og hvordan de konkrete udspændtheder udspiller sig i de rum 
jeg undersøger er noget af det, der vil komme frem i kraft af, at jeg ser på de konkre-
te forskelssætninger og tilblivelser, der udspiller sig inden for det rum. Måske vil 
analysen ikke bare belyse sådanne konkrete udformninger af udspændthederne, 
men vil også kunne tilføje andre udspændtheder. 

Samtidig er det overhovedet at tale om udspændtheder også min positione-
ren mig på det forskningsmæssige felt. Det er mit alternativ til en tilslutning til enten 
Bourdieu, Foucault eller Derrida. Jeg er naturligvis opmærksom på, at de udspændt-
heder jeg har ekspliceret til denne lejlighed, vil kunne genkendes af andre. Måske 
som post-strukturalistisk, måske som Deleuziansk. Sådanne eventuelle genkendelser 
vil være svar på udspændthederne, ikke et udgangspunkt for dem. 
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EN TANKE OM VERBER 
Da jeg første gang stiftede bekendtskab med Sapir-Whorf hypotesen faldt det mig 
ind, at et af problemerne med fyldestgørende at beskrive relationer og processer må-
ske havde at gøre med sprogets muligheder. Jeg fandt det vanskeligt at fastholde 
synspunktet, at relationer skulle gøres til genstand for analyse, når det kom til kon-
kret analyse. Fokus kom ofte til at glide fra relation til karakteristika. Måske var et af 
problemerne, at det sprog, der var til rådighed, bedre beskrev karakteristika og 
egenskaber, og at det tilgængelige sprog ikke egnede sig til at beskrive relationer og 
analysere relationer. At relationen mellem tanken og ideerne om at gøre relationer til 
analytisk fokus og så gennemførelsen af en relationsbåret analyse ikke var etableret. 
Arbejdet med at gøre det muligt at flytte fokus til relationer skulle endnu gøres.  

Som jeg forstår Sapir-Whorf hypotesen, så drejer det sig om forholdet mellem 
sprog og tanke. Whorf hævdede, at sprogets struktur påvirker tankeprocesserne. At 
strukturen i det sprog et menneske taler, vil påvirke måden vedkommende forstår 
verden (Whorf i Carroll (1956) 1970: 23). At forskellige sprog har forskellige semanti-
ske strukturer, og at de forskelligheder i semantiske strukturer skulle have betydning 
for, hvordan talere af de forskellige sprog kunne tænke og handle. Forholdet mellem 
sprog, tanke og kultur skulle altså være kausalt forbundet. 

Whorf formulerer selv sit synspunkt således:  
 
”It was found that the background linguistic system (in other words, the grammar) of each 
language is not merely a reproducing instrument for voicing ideas but rather is itself the 
shaper of ideas, the program and guide for the individual’s mental activity, for his analysis of 
impressions, for his synthesis of his mental stock in trade” (Whorf 1938 i Carroll 1970: 
212).  
 
Dén antagelse er siden blevet kritiseret netop for sin kausalitet, og det er blevet ind-
vendt, at et forhold mellem sprog og tanke må være dialektisk og ikke kausalt. Kri-
tikken kommer først og fremmest fra kognitionsforskningen, som argumenterede for 
fælleshed i menneskelig kognition, og altså argumenterede imod en sammenhæng 
mellem konkrete sprog og tanke (Gumperz & Levinson 1996:3). Siden har kritikken 
medgivet, at der er sproglige kategoriseringer i ethvert sprog som er forbundet med 
mulighederne for at tænke fx tid, men understreger altså, at forholdet mellem tanke 
og sprog nødvendigvis må være dialektisk. 

Whorf må med her for at begrunde følgende tanke. Når vi flytter vores inte-
resse fra at beskrive værensformer og egenskaber til en interesse i relationer og pro-
cesser, og finder det skift i fokus relevant i forhold til forskningsinteresser og – 
spørgsmål, så forekommer sproget at være begrænset. Vi kommer til at mangle no-
get, når vi ønsker at forstå relationer, og netop relationer som noget andet end be-
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skrivelser af, hvad der kunne være for enden af hver relation. En tanke om relationer 
og processer skaber et behov for sprogligt at kunne beskrive andet end karakteristi-
ka. Gøren er en anden slags ubestemthed end karakteristika, gøren er processer, i for-
andring og til forhandling. Måske kan verber bedre beskrive og rumme den 
ubestemthed? En forskningsbestræbelse må være at begribe så præcist som muligt, 
og derfor bliver det relevant i forskningssammenhæng at undersøge om verber – og 
hvilke verber der – kan anvendes i en sådan bestræbelse. Det er en tanke, der opstod 
efter mit første møde med Sapir-Whorf hypotesen. Den tanke har siden gentaget sig 
selv og været genstand for gentagne diskussioner. Hvis argumentationen – eller 
overvejelserne er det snarere – skulle udfoldes yderligere må det lyde: Hver gang jeg 
så en relation beskrevet, forekom det mig, at det snarere var en beskrivelse af, hvad 
der antoges at være for enden af relationen, og at det, der blev beskrevet snarere var 
karakteristika. Jeg følte mig mere og mere lukket inde i sproget, og i de substantiver 
jeg blev opmærksom på, at jeg talte og skrev i. Substantiver forekommer mig at fast-
holde en bestemt værensform, mens verber forekommer mig mere åbne, mere fly-
dende, mere processuelle, mindre fikserende. Det er den slags egenskaber i sproget, 
jeg har brug for i det tilblivelsesperspektiv jeg vil forfølge. Ord der kan beskrive 
tilblivelser.  
Jeg ønsker at anskue de fænomener jeg studerer dynamisk, men det forekommer mig 
altså, at sproget forhindrer mig i at fastholde den dynamiske synsvinkel. Og tillige at 
det tilgængelige sprog forhindrer mig i at udtrykke og erkende den dynamik. Så jeg 
forsøger mig med kneb for at ’snyde’ dynamikken og for at få processerne ind i 
sproget.  

Vejen rundt om Sapir-Whorf hypotesen kan forekomme at være en omvej. 
Men den må med for at vise tankens vej. Det forekom mig altså vanskeligt at gøre det 
relationstankegangen vil. Den vil ikke fastholde egenskaber, den vil det processuelle, 
den vil det foranderlige, den vil også det endnu-ikke. Men sproget kommer til at 
spænde ben for det foranderlige, fordi sproget næsten i sig selv vender tilbage til 
egenskabsbeskrivelser. Det er dér substantiverne spiller en rolle. Og så alligevel: Må-
ske er det ikke (kun) sproget, der er utilstrækkeligt. Måske er det tanken, der ikke 
kan begribe det foranderlige og det endnu-ikke, og ikke kan begribe, hvordan det 
kan begribes. Derfor har vi heller ikke sprog til det. Dette er ikke en sprogvidenska-
belig afhandling, så spørgsmålet kan slet ikke besvares. Men spørgsmålet må med 
for at begrunde, hvorfor jeg går så meget op i måden analysen gøres på, og måden 
jeg skriver om den gøren på. Begrundelsen er altså: Jeg føler mig spærret inde i spro-
get, når den videnskabelige bestræbelse er at tænke i udspændtheder og tilblivelser. 
Det sprog jeg kender, passer bedre til det jeg ikke-gør: Selvfølgelighederne og egen-
skabsbeskrivelserne. Det forekommer mig, at verber, flere verber, ville hjælpe.   
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Måske kunne en genvej være at gøre substantiver til verber. At ændre dem 
fra deres egenskabsbeskrivende karakter til en beskrivelse af gøren. Kan ændringen 
af et substantiv til et verbum tilføje en insisteren på proces og på en ny betydning? 
Substantiver verberes. Selvom ’verbering’ ikke kan slås op i hverken Nudansk ord-
bog, Retskrivningsordbogen eller andre nyudgivelser om dansk sprog, og altså ikke 
sprogligt eksisterer, så gør vi det alligevel, og lingvister benævner det, at ’verber af-
ledes af substantiver’.  

I min egen tekst verberer jeg substantiver undervejs for at kunne håndtere 
udspændthederne det allerede–det endnu-ikke og træghed-forandring. Men indimel-
lem følger efter verberingen en ny substantivering. For ’gøre’ bliver til en ’gøren’, og 
’insistere’ bliver til en ’insisteren’. Verberne gøres igen til substantiver. Jeg gør altså 
to ting: Jeg søger at understrege processen ved at bruge især verbet ’gøre’. ’Gøre’ er 
et helt almindeligt verbum, som ikke i sig selv har en betoning. Jeg tilføjer det ver-
bum betoning ved at bruge det på andre måder – fx ved at skrive ’at gøre identitet’. 
Derudover substantiverer jeg verbet, så det bliver til ’en gøren’. Denne løsning med 
verbering og substantivering er kun overfladisk. Det besvarer ikke det langt mere 
omfattende spørgsmål om forholdet mellem sprog og bevidsthed. Men det synliggør 
det eksisterende sprogs begrænsninger, og gør det måske muligt at begribe processer 
og bevægelighed.  

Fra flere sider omsættes fokus på proces til et forslag om at gøre verber ud af 
substantiver. Et eksempel er Leena Alanens bestræbelser på at indføre et generati-
onsperspektiv i børneforskningen. Måden hun gør det på, er ved at foreslå begrebet 
generationing (Alanen: 2001). Indførelsen af et generationsperspektiv understreger 
ikke denne pointe om verbers potentiale, men måden hun gør forsøget på er ved 
først at bruge ’generation’ som verbum, og dernæst at aflede en slags substantiv af 
dette verbum, nemlig generationing. Pointen heri forstår jeg som metodologisk. Det 
er tilsyneladende en tilsvarende proces som den jeg ovenfor har beskrevet for ’gø-
ren’. Alanens projekt er en visning af, hvordan et perspektivskrift – og terminologi-
skift – kan bevæge opmærksomheden fra fastholdelser – som fx barn-voksen – til 
proces og tilblivelse – som fx generationing. Begge er bestræbelser på at etablere pro-
cessensitive begreber. I andetsprogsforskningen er der tilsyneladende tilsvarende 
bestræbelser. Her er interessen at synliggøre talehandlinger, og det sker ved at omta-
le sproghandlingen som ’at gøre sprog’. I så forskellige fag som andetsprogsforsk-
ningen, børneforskningen og en mere antropologisk-geografisk forskning kan der 
altså iagttages parallelle bestræbelser på at fange processer ved at indføje verber, 
hvor de ellers ikke har været før.  
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EMPIRIENS SKABELSESBERETNING  
Undersøgelsesmåden og de metodiske overvejelser, der ligger til grund for undersø-
gelsen må jeg lade informere denne metateoretiske afklaring også. Derfor følger en 
beskrivelse af hvoraf empirien er skabt, med de elementer, der er relevante for denne 
ikke-heds fremskrivning28

Det empiriske materiale består af flere datamaterialer: Åbne observationer fra 
henholdsvis frikvarterer og undervisning, systematiske minutobservationer, socio-
metri samt interviews med børn. Disse forskellige typer af data er produceret sam-
men med de aktører, som er involveret. De forskellige datatyper belyser på forskellig 
vis det samme spørgsmål, nemlig afhandlingens grundlæggende spørgsmål om in-
klusions- og eksklusionsprocesser.  

.  

Datamaterialet er forskelligt, og de metoder jeg har anvendt, er forskellige. 
Sociometri og minutobservationer er systematiske måder at producere data på, som 
giver data, der kan kvantificeres. De data, der produceres i sociometrien er ret simple 
data, som oplyser om hvem der vælger hinanden på udvalgte parametre. Man får 
derved oplysninger om hvem der vælger hvem, om gensidighed i valgene og om 
prioriteringer af valgene. Den systematik og mulighed for kvantificerbarhed har flere 
funktioner. Dels giver materialet i sig selv oplysninger fra sig, når det gælder det so-
ciometriske materiale fx om hvem der giver udtryk for hvem de plejer at være sam-
men med, og når det gælder minutobservationer fx om hvem der taler med hvem, 
hvor tit. Men det giver naturligvis ikke oplysninger om, hvad de taler om, endsige 
hvilke betydninger relationerne har for de involverede. Derudover skaber disse ob-
servationer en indgang til de mere komplekse data, nemlig interviews og åbne ob-
servationer. Ligesom disse systematiske indsamlingsmetoder ikke mindst fungerer 
som måder at skærpe mit eget blik på. Mit blik på børnene i klassen er kun eet blik, 
der kunne også være andre blikke og andre måder at se på. Men mit blik fokuserer. 
Havde vi været et forskerhold, kunne vi have kastet hvert vores blik ind i klassen og 
på den måde have udfordret hinandens blikke og have gjort materialet mangfoldige-
re. Jeg har ikke et helt forskerhold, men jeg søger alligevel at producere data, som 
dels gensidigt udfordrer hinanden, og dels tilsammen skulle skabe et rigere materia-
le end jeg ville have haft, hvis jeg kun havde benyttet én metode. De forskellige data-
typer skærper mit blik, og viser at flere blikke er mulige. Jeg har at gøre med et af-
gørligt-uafgørligt felt – denne klasse. Feltet er uafgørligt, fordi der kunne etableres et 
hvilket som helst blik, og afgørligt, fordi der er et afgrænset antal mennesker inden-
for et afgrænset rum. Dette forhold mellem afgørligt-uafgørligt har jeg behandlet ved 
at producere disse forskellige datatyper.  

                                                 
28 Metoderne og empirien beskrives langt mere fyldestgørende i kapitel 11. Her tjener omtalen 
af empirien udelukkende en informering af den metateoretiske fremskrivning. 
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En anden del af materialet er interviews. Alle børnene i 6. klasse er inter-
viewet. Jeg har ikke interviewet lærerne, fordi jeg har ønsket at fastholde et børne-
perspektiv. Det er så langt fra muligt at se ’det hele’. Det udsnit af skoleverdenen, jeg 
har valgt at undersøge, er børnenes indbyrdes relationer. For at få detaljeret kund-
skab om dette felt har jeg været nødt til at fokusere, jeg har været nødt til at beskære. 
Den beskæring har været en fokusering på eleverne, og en seen-bort-fra lærerne. Na-
turligvis har jeg i observationerne også set lærerne, jeg har hørt dem. Men de har ik-
ke været genstand for min specifikke interesse. Faktisk har det været en anstrengelse 
at holde øjnene og opmærksomheden væk fra lærerne. Med stor selvfølgelighed ta-
ger lærerne klasseværelset i besiddelse, naturligvis. Og de tiltrækker sig observatø-
rens opmærksomhed. Den tiltrækning er ikke uskyldig, tværtimod skygger den for 
at kunne se og få øje på elevernes indbyrdes relationer. Så jeg har tvunget øjnene 
væk fra lærerne, og har principielt kun interesseret mig for lærerne, når deres ytrin-
ger eller handlinger greb ind i børnenes indbyrdes relationer. Principielt, fordi det i 
skolens virvar kan være ganske vanskeligt at afgøre hvilke handlinger, der er hvad. 
Ikke desto mindre var det det princip jeg etablerede som den overordnede retning 
for feltarbejdet.  

Interviewene var tilrettelagt således, at de indeholdt såvel narrative som re-
fleksive elementer. Det narrative er elevernes beskrivelser af relationer eller aktivite-
ter. Det refleksive er overvejelser der som hovedregel knytter sig til disse beskrivel-
ser. Det refleksive kan også være fortællinger om klassens sociale struktur og betyd-
ninger. Jeg er opmærksom på, at der er uenighed om hvorvidt interviews bør være 
refleksive. Kvale fremhæver flere aspekter ved det kvalitative forskningsinterview. 
Et af aspekterne er, at det må være deskriptivt. Det forklarer han således:  

 
”’det kvalitative forskningsinterview sigter mod at indhente ufortolkede beskrivelser. 

De interviewede beskriver så præcist som muligt, hvad de oplever og føler, og hvordan de 
handler. […] Der fokuseres snarere på nuancerede beskrivelser, der afbilder et fænomens kva-
litative variation, mange forskelle og typer, end på at komme frem til fastlagte kategoriserin-
ger” (Kvale (1994) 1997: 42). 

 
Argumentationen er overbevisende, men må have et par kommentarer med. Hvad 
der er hensigtsmæssigt afhænger naturligvis af, hvad man vil vide noget om. Når 
man som jeg er interesseret i såvel børnenes handlinger med hinanden som børnenes 
refleksioner over handlinger og liv, så må interviews indeholde både narrative og 
refleksive elementer.  Rent narrative interviews er ikke nødvendigvis altid hensigts-
mæssige, når interviewene ligger i forlængelse af observationer. I interviewene med 
børnene er jeg naturligvis også ude efter så præcise beskrivelser som muligt af bør-
nenes oplevelser, handlinger og følelser. Og jeg er interesseret i at beskrivelserne bli-
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ver så nuancerede som muligt. Men det kalder jeg ikke ”ufortolkede beskrivelser”. 
Tværtimod er jeg også interesseret i fortolkede beskrivelser. Jeg er også ude efter net-
op børnenes egen fortolkning. Og samtidig med at jeg er interesseret i et ”fænomens 
kvalitative variation”, så er jeg også på jagt efter ”de fastlagte kategoriseringer”, som 
Kvale tilsyneladende afviser som relevante. Jeg vil gerne have børnenes etablerede 
kategoriseringer af hinanden, og deres dertil knyttede forståelser af kategoriserin-
gerne. Heri er der kundskab om betydningstilskrivninger som er centrale for afhand-
lingens spørgsmål.  

Det empiriske materiale er ikke indsamlet. Det er etableret til lejligheden, og 
jeg har skabt empirien sammen med de børn, der er ’børnene i klassen’. Data er pro-
duceret af os. Jeg har tænkt en strategi for, hvordan jeg skal få empirien til at tale. Det 
led må med for at forklare, hvorfor empirien bliver så vigtig for argumentet om kon-
sistens, som jeg har nævnt tidligere. Jeg hævder, at argumenterne må funderes i em-
pirien, og at analysen må være empiribåren. Argumenter er logiske konstruktioner, 
som forudsætter en forestilling om verden. Jeg opbygger mine argumenter ud fra 
mine ansatser til forestillinger om mekanismer i verden. Derfor har argumenterne 
også et teoretisk fundament, de er ikke teoriløse. Ligesom de heller ikke er empirilø-
se, og for så vidt heller ikke analyseløse. Generelt er der næppe tvivl om argumenters 
teorifunderethed. Jeg ønsker at betone argumenters fundering i empiri, også. En så-
dan understregning af empiriens og analysens betydning, er ikke en annullering af 
teori, det er tværtimod en insisteren på en stadig bevægelighed mellem argumenter-
nes fundering i såvel teori som empiri og analyse.  
 
 
MOD ANALYSEN 
Formålet med denne samling af det metateoretiske ståsted har været at gøre spille-
reglerne for analysearbejdet tydeligere. Jeg har ønsket at præcisere mine egne spille-
regler, og at forpligte mig på disse formuleringer. Forpligtelsen gør det samtidig mu-
ligt at tillade et vist spillerum på det teoretiske niveau. Et spillerum for en søgende 
og spørgende omgang med teori. Den idé om teoretisk spillerum (på mesoteorini-
veauet) hænger sammen med det, jeg tidligere har omtalt som, krav til konsistens i 
argumenterne. Tanken er at fastholde en ret til at bevæge sig frit i teorierne, hvor be-
vægelserne afgøres– så at sige – af de analytiske spørgsmål. Jeg har således ønsket at 
flytte kravet om konsistens fra teorierne, til argumenterne og meningsfuldheden i 
relation til feltet. Den flytning er ikke begrundet i bekvemmelighed, men snarere i 
nødvendighed. En nødvendighed, der har vist sig i analysearbejdet. 

Jeg har kaldt dette en fremskrivning af ikke-heder. Det har jeg gjort, fordi jeg 
ikke abonnerer på én teoretisk tænkning, som giver retning for analysearbejdet. Der-
for blev det nødvendigt at eksplicitere de ikke-heder, der lå indskrevet på det teoreti-
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ske niveau. De ekspliciteringer er denne afhandlings metateoretiske ståsted. Som det 
forhåbentlig er fremgået så har arbejdsgangen – og pointen – været at eksplicitere det 
metateoretiske ståsted fra det teoretiske niveau. Når jeg vælger at kalde det eksplicite-
ring, så er det fordi jeg mener, at de metateoretiske antagelser ligger på det samme 
teoretiske niveau som allerede antagede formodninger, som forudsatheder. Ganske 
på linie med de kulturelle forudsatheder, som analyserne beskæftiger sig med. Den-
ne allerede-antagethed viser sig som en slags usynlighed, en implicithed som det har 
været nødvendigt at skrive frem. Forudsathederne har altså været der hele tiden, 
men som implicitte ikke-formulerede forståelser. Det er ikke tilstrækkeligt til at styre 
og guide analysen. Derfor er ekspliciteringen kommet til. Som erkendelsesproces har 
det været en art renselsesproces, som produkt fungerer det rammesættende for analy-
searbejdet. Det er altså en eksplicitering fra det teoretiske niveau for at guide og 
rammesætte analysearbejdet, og samtidig er det en ikke-lukket beskrivelse i forhold 
til analysen – velvidende, at netop analysen vil kunne udfordre ekspliciteringerne, 
gøre dem tydeligere eller ligefrem afmontere dem. Den ikke-afgjorthed vil jeg fast-
holde så langt i forskningsprocessen som muligt. 

Analysearbejdet er det næste. Analyse forstår jeg som den iterative kæde af 
abduktioner jeg omtalte tidligere og som pågår mellem det empiriske materiale og 
denne metateoretiske fremskrivning samt det mesoteoretiske niveau. Analysen fore-
går altså ikke alene i det empiriske materiale, men netop som bevægelser mellem de 
teoretiske niveauer og materialet. Det, der sker, er en fortætning. Analysens formål 
og retning er, hvad Hastrup kalder en nødvendig reduktion. Hun understreger, at 
reduktion ikke betyder reduktion i klassisk forstand, men at reduktion drejer sig om 
en kondensering af virkelighedens flygtige karakter.  
 
”Ingen videnskab kan slå sig til tåls med blot at affotografere mylderet, men må fatte sig i 
korthed om det” (Hastrup 1999: 154).  
 
Mylderet er der, og i analysen fortættes episoder og forhold, og jeg reducerer afstan-
den mellem dette mylder og det teoretiske stof. 

 
 

INDGANGSPOSITION 
Jeg har valgt en indgang, hvor jeg ikke på forhånd har fastlagt et blik på baggrunds-
variable som køn, alder, etnicitet, social klasse. Det har jeg gjort for ikke i udgangs-
punktet at afgøre, hvad der er betydningsfuldt i interaktioner mellem børn. Og jeg 
har gjort det for at åbne for spørgsmål om hvilke forskelle, der mon sætter betydning i 
børns omgang med hinanden. Denne tilgang bygger på en tese om, at hvis noget er 
betydningsfuldt, så viser det sig betydningsfuldt i det sociale rum. Det betyder, at 
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hvis social baggrund eller etnicitet er vigtigt i og for interaktioner mellem børn i sko-
len, så vil etnicitet vise sig i rummet. Dette perspektiv taler imod på forhånd at have 
afgjort etnicitet eller køns betydning i det konkrete rum, der studeres. Herimod kan 
man indvende, at mange andre undersøgelser viser, at etnicitet og social klasse og 
køn er betydningsfulde faktorer i socialt liv. Mit perspektiv undsiger ikke disse un-
dersøgelser, men med perspektivet ønsker jeg at gøre det muligt for andre betydnin-
ger og for andre forskelle end de, der allerede er sat af etnicitet, køn og social klasse 
at vise sig. 

I dette arbejde er der et eksplicit fokus på relationer. Det fokus omsættes for-
skelligt på forskellige niveauer. I produktionen af data har det omsat sig i en op-
mærksomhed på grupper og grupperinger, i analysen studeres relationer ikke som 
grupperinger, men snarere som førstehed-andethed, identitet og positionering.  
 
 
SELVFØLGELIGHEDSOPBRUD 
Formålet er altså at kunne producere en anden slags kundskab om børns liv i skolen. 
En anden slags kundskab end den, der allerede har bestemt, hvad der er normalt at 
gøre i 6. klasse, den der allerede har bestemt, at den sociale struktur i klasser med 
danske og etniske andre børn kan beskrives som fire adskilte grupper: Tosprogede 
piger, danske piger, tosprogede drenge og danske drenge. De fire grupper har ikke 
noget med hinanden at gøre. De arbejder ikke sammen, de leger ikke sammen. De 
lever adskilt fra hinanden, i samme klasse. Og som lærer må du forholde dig til fire 
forskellige grupper.  Det er en fortælling, der gentages igen og igen på lærerværelser 
og til konferencer og seminarer, hvor skolelærere deltager. Fortællingen ledsages ofte 
af en bestemt gestikulation: Armene lægges over kors, så der dannes fire felter. Det 
er i disse fire felter, at grupperne af børn placeres.  

Dén fortælling forekommer mig at være den fremherskende, magtfulde enti-
tetsfortælling29

                                                 
29 Sådanne entitetsfortællinger er i omløb ikke bare på skoleområdet. På daginstitutionsområ-
det finder Eva Gulløv og Helle Bundgaard fx, at en gruppe palæstinensiske drenge af pæda-
goger omtales som ”de rigtige fremmede” (Gulløv & Bundgaard paper præsentation ”Work-
shop on gender, ethnicity and age in childhood and youth”, RUC, November 2002). Sådanne 
omtaler ser jeg som tilsvarende selvfølgelige fortællinger, hvor etnicitet indgår. Det svarer til 
hvad Ann Phoenix omtaler som opfattelsen i England af muslimer som ”the ultimate other”.  
Eller til hvad Mac an Ghaill omtaler som ”teacher typification of the students” (Mac an Ghaill 
1989:178). 

. A master code, som Ammons & White-Parks omtaler sådanne fortol-
kende forforståelser, der angiver, hvordan vi skaber mening i det vi erfarer (Am-
mons & White-Parks 1994: viii). Nogle lærere fortæller historien, når de beretter om 
deres erfaringer med egne klasser. Mange siger den højt, og gestikulerer. Andre læ-
rere gør meget ud af, at det ikke forholder sig sådan i deres klasser, men fortællingen 
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om de fire adskilte grupper er present, som den fortælling de fortæller op imod. An-
dre igen undsiger sig den. Fortællingen ser ikke desto mindre ud til at orientere fel-
tet, som en implicit norm, der ikke behøver ord. Når jeg inddrager lærerne her, er det 
ikke for at gøre lærerne ansvarlige for denne entitetsfortælling, men for at vise, at 
den virker som en naturaliseret fortælling, som det er meningsfuldt at forholde sig 
til, uanset om man er enig eller ej. Det er den meningsfuldhed, der skal til for at ud-
mærke sig som naturaliseret fortælling.  

Den selvfølgelige og naturaliserede fremstilling om entiteter ønsker jeg at ud-
fordre. Udfordringen kunne være at vise andre magtfulde fortællinger om inklusion-
eksklusionsprocesserne i skolen, og dermed at vise, at gestikulationen med de fire 
felter er én mulig fortælling. Der er også andre naturaliserede fortællinger om ’børn i 
skole’. Dem vil jeg vise og fremlæse undervejs i analysen. En anden udfordring vil 
være at vise grænsefigurer30

Denne formålsbeskrivelse må til for at begrunde måden at lade de tre grund-
kategorier arbejde inden for de udspændtheder jeg har etableret til lejligheden. For at 
producere sådanne naturaliseringsforandrende kundskaber må analysen begås på 
bestemte måder. Måderne er at tænke imod de naturaliserede fortællinger om ’børn i 
skole’.  

 og de ikke-magtfulde fortællinger, som også eksisterer. 

Jeg har allerede nævnt, at den tilgang, jeg her beskriver, måske vil kunne 
genkendes i og som etablerede skoler. Det må jeg gentage nu, hvor jeg nærmer mig 
beskrivelserne af fremmedgørelsesteknikker og – manøvrer. Sent i arbejdet blev jeg 
opmærksom på post-strukturalismens strategier og overvejelser over fremmedgørel-
sesteknikker (Simonsen 1996; Søndergaard 2000). Disse strategier er først i de sidste 
skrivefaser blevet inddraget, og har bekræftet strategien som relevant. Det betyder, 
at dele af vokabularet kan genkendes som post-strukturalistisk, fordi flere begreber 
er hentet fra eller inspireret af post-strukturalistisk tænkning. 

For at kunne tænke imod de naturaliserede fortællinger, må fortællingerne 
afdækkes i de forskellige typer af materiale. Og for at kunne lave denne afdækning 
må grænsefigurer og andetheder til. Det er dét, der er selve arbejdets grundpræmis: 
Gensidigheden i inklusion-eksklusionsprocesserne. Den gensidighed gælder for så 
vidt ikke kun det sociale liv, der studeres i skolen, men er netop også præmis for at 
begribe selvfølgelighederne. Selvfølgelighederne kan ikke iagttages i sig selv, de må 
læses i et rum, hvor selvfølgelighedernes andetheder også er. De kan ikke gøres, og 
de kan ikke læses uden hinanden. Derfor er inklusion-eksklusion også præmissen for 

                                                 
30 ’Grænsefigur’ er et begreb som Staunæs arbejder med i sin afhandling. Grænsefigur refere-
rer til de aktører, der bevæger sig i randen af det normale. ”Grænsefiguren er en figur, der 
viser hvor grænsen går”, argumenterer Staunæs (Staunæs 2003a: 50). Jeg anvender begrebet 
her i Staunæs’ betydning, fordi det analytisk såvel som sprogligt giver mulighed for at frem-
vise såvel det andetgjorte som det normale. 
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måden at gøre analysen på. Det er således mellem entydighed og variabilitet, at ana-
lyserne gøres. 

Tilgangen i dette arbejde er altså hverken en fokusering på det almindelige el-
ler et fokus på det afvigende. Tværtimod er de såkaldt centrale figurer lige så vigtige 
i beskrivelserne af dette sociale rum som grænsefigurerne. Begge er nødvendige for 
at gøre det jeg kalder at ’vise de naturaliserede selvfølgeligheder’ og at ’udfordre 
dem’. For at kunne identificere de virkningsfulde selvfølgeligheder behøves såvel 
konstituenterne31 i disse som de, der ikke er del af selvfølgelighederne. Udfordringen 
af disse selvfølgeligheder kan komme flere steder fra. Udfordringen kan skabes i de 
andetheder, der omgiver dem, de andetheder der kan bryde selvfølgelighederne. Og 
udfordringen af selvfølgelighederne kan også komme fra selvfølgeligheden selv, så 
at sige. Selvfølgelighederne kan indeholde fortællinger, der bryder selve selvfølge-
ligheden op32

 
.  

 
EN METATEORETISK FUNDERET ANALYSESTRATEGI 
Minoritetsforskningen har påpeget det problematiske i udelukkende at studere ’de 
andre’, og har hævdet, at relationen mellem ’os’ og ’de andre’ rettelig bør være stu-
dieobjektet. Det er en kritik jeg finder berettiget, men den nødvendiggør bud på må-
der at studere det relationelle på. Det virkelig problematiske, er at finde på måder at 
gøre analyserne på, så de ikke bare bliver til camouflerede studier af ’de andre’. Når 
det er vanskeligt, så hænger det selvfølgelig sammen med kunsten at begribe det re-
lationelle som noget andet og mere end blot relationer mellem egenskaber, som jeg 
omtalte i forbindelse med Sapir-Whorf hypotesen. Det er vanskeligt, ikke mindst på 
grund af det sprog, vi har til vores rådighed. Opgavens vanskeligheds til trods, for-
søger jeg mig med at byde ind på dette spørgsmål.  

Jeg har inkorporeret kritikken af studierne af ’de andre’ ved i udvælgelsen af 
en klasse at lægge vægt på elevsammensætningen, således at der både er etnisk dan-
ske og etnisk andre elever i klassen. I produktionen af data, og i analysen beskæftiger 
jeg mig ikke særskilt med etnicitet – eller med andre baggrundsvariable – men jeg 
beskæftiger mig med hele klassen ved at undersøge, hvilke inklusion-
eksklusionsprocesser, der er på spil uden på forhånd at have fastlagt et fokus på et-
niske minoriteter eller på køn og social baggrund. Hensigten er at studere relationer 
mellem ’os’ og ’de andre’, og at skabe mulighed for at producere en anden kundskab 
                                                 
31 ’Konstituenter’ er et begreb, der anvendes i post-strukturalistisk tænkning repræsenteret 
ved Søndergaard (Søndergaard 1996). 
32 Et eksempel på sådanne fortællinger ’indeni’ selvfølgelighederne er, hvordan den nationale 
idé, som den kommer til udtryk i folkeskolen, rummer et uafklaret forhold mellem nation 
forstået som henholdsvis ’folk’ og ’territorium’, og hvordan samme nationale idé dækker 
over sin egen uafklarethed. Eksemplet er behandlet i min prisopgave Midt i Normalen. 
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om relationen mellem ’os’ og ’de andre’ end den, der produceres i studier af ’de an-
dre’. Det er hensigten. Og det har indebåret, at alle kategorier har været holdt åbne, 
så at sige. Jeg har i designet, i produktionen af data, i de tentative analyser søgt at 
holde fikseringspunkterne åbne. Jeg har tilstræbt ikke at vurdere, hvorvidt ’drengene 
gør’, ’pigerne driller’ eller om ’de sorthårede laver lektier’. Den åbenhed har jeg øn-
sket for at skabe rum til at studere det relationelle uden på forhånd at have fastlagt 
hvilke relationer – og hvilke betydninger relationerne måtte have. Det har jeg gjort, 
fordi jeg har ønsket en tilgang, hvor forskelle forstås som forskelle, der viser sig i 
rummet. I rummet, fordi forskelssætninger og betydninger må situeres og kon-
tekstualiseres, og hvor kontekst forstås ”ikke så meget som noget, man sættes ind i, 
men en måde at handle på, noget man deltager i” ( McDermott (1993) 1996:107). Det 
betyder videre, at jeg spørger til for-at forståelser, snarere end fordi-forklaringer. Fordi-
forklaringer er forklaringer på handlinger, hvor baggrundsvariable har forklarings-
kraften, for eksempel – 12-årige Linda handler som hun gør, fordi hun er pige, mid-
delklasse og hvid. Forklaringen på handlingen inde i rummet, hentes uden for rum-
met. Fordi refererer ud af og væk fra rummet. For-at forståelser beskæftiger sig der-
imod med at undersøge, hvordan en bestemt handling er motiveret inde i dette rum. 
Det undersøger den bevægelse som for-at sætter i gang33

 

. Forskningsstrategien har 
altså været at holde kategorierne åbne. De kan imidlertid ikke forblive åbne, på et 
tidspunkt må de lukkes. Hvis der kun er åbne kategorier i afslutningen af forsk-
ningsprocessen, afskærer jeg mig selv fra at udsige noget om feltet. Så de skal lukkes, 
men jeg har ikke tænkt at lukke med eet. Billedligt talt vil jeg begynde med at stiple 
linierne. Jeg vil lade nogle kategorier begynde at samle sig – om dygtighed for ek-
sempel eller om regler. Hvilke kategorier der samles vil i første omgang være givet af 
materialet. Linierne omkring disse kategorier stiples, med mulighed for at kategori-
erne kan ændres, at der kan tilføjes flere eller færre elementer og med mulighed for 
at fx Yasmin kan bevæge sig ud af den ene kategori og måske gå over i en anden. Det 
er kun muligt, så længe linierne ikke er fuldt optrukne, så længe kategorierne er ik-
ke-lukkede. Stuart Hall pinpointer den strategi, selvom han ganske vist udtaler sig 
om identitet og for så vidt ikke om forskningsstrategier. Alligevel vil jeg tillade mig 
at indlemme citatet:  

”To say anything at all in particular, you do have to stop talking. Of course, every full stop is 
provisional. The next sentence will take nearly all of it back. So what is this ‘ending’? It’s a 
kind of stake, a kind of wager. It says: ‘I need to say something, something… It is not forever, 
not totally universally true. It is not underpinned by any infinite guarantees. But just now, 
this is what I mean” (Hall 1987: 134). 
                                                 
33 Bo Wagner Sørensens artikel har inspireret til at udvikle denne skelnen mellem for-at og 
fordi-at (Bo Wagner Sørensen: 1994) 
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Det er, hvad jeg gør. Jeg stipler og sætter midlertidige punktummer for at begynde at 
udsige noget om de åbne kategorier. Og jeg fastholder punktummernes midlertidig-
hed. Strategien er altså at forstyrre entitetsfortællingerne ved at vise børnenes gøren 
frem for deres væren, og ved at vise, at børnene gør og gøres, også på andre måder 
end de naturaliserede fortællinger beretter. Det næste skridt i forskningsprocessen 
vil være at identificere entiteterne og dernæst at forrykke samme entiteter. Det er 
imidlertid ikke muligt at forstyrre uden at have fremskrevet en bestemt selvfølgelig-
hedsfortælling. Jeg lader den tidligere omtalte ’magtfulde entitetsfortælling’ udfor-
dre af andre mulige entiteter, for dernæst at lade såvel entitetsfortællingen som de 
andre selvfølgelighedsfortællinger forstyrre af grænsefigurerne.  

I skolen er der en skabelon for, hvad der foregår. Der er klasseværelser og 
gange. Skolegård og cykelstativer. Der er timer og frikvarterer. Lærerværelse og in-
spektørkontor. Toiletter. Der er spisefrikvarter og klokken, der ringer ind og ud. Der 
er skabeloner i bygningerne og materialstrukturerne. Der er skabeloner i funktioner-
ne. Og der er skabeloner i måderne skolen gøres på. Det er inden for disse skabelo-
ner, at det hele gøres. Både det, der stemmer overens med skabelonen, og det, der 
udfordrer skabelonen. 

Hvert analysekapitel indledes med en fortættet beskrivelse af en begivenhed, 
en figur eller et forløb. Intertekster, har jeg kaldt dem, for at markere deres status som 
mellem teori og analyse, og deres status som ’indleder’ til de empirisk baserede ana-
lyser.34

 

 Del 2 er bygget op om disse fortættede beskrivelser. De er givet af den meta-
teoretiske fremskrivning og af den analysestrategi, der følger heraf. Det består i, at 
jeg har sat, at forholdet mellem grundkategorierne og interessen for inklusion-
eksklusionsprocesser angiver retningen for analyserne. At det er korrespondancen mel-
lem grundkategorierne og afhandlingens interesse, som giver analyseretningen. Det, 
der gælder for de fortættede beskrivelser er, at de vedrører gentagelse. Hvordan de 
gør det, og måderne de gør det på varierer. Men det forhold at gentagelse er gæl-
dende for dem alle, er fælles. Det gælder videre for analyserne, at de udvikler sig fra 
de fortættede beskrivelser og ikke fastholder analysen på én begivenhed eller figur. 
Analyserne indledes ud fra disse fortættetheder, og fortsætter derfra.  

 

                                                 
34 Idéen med at indsætte tekstbidder, som adskiller sig indholdsmæssigt og layoutmæssigt fra 
den øvrige tekst, og at benævne disse ’intertekster’ er inspireret af Lather & Smithies 
”Troubling the Angels”, hvor flere typer af intertekster udfordrer læseren og opfattelsen af 
teksternes progression. 
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ANALYSESTRATEGI: EMPIRISK BEGRUNDET IMPORT AF BEGREBER  
Ideen er altså at eksotisere det velkendte og fortrolige i skolen. Formålet med selvfølge-
ligshedskonstituenter og grænsefigurer er at spotte fænomener eller sammenhænge i 
datamaterialet, som er nye eller endnu ikke anerkendte. Måden at gøre dette på er 
blandt andet at importere begreber, der er velegnede til at eksotisere det normale. 
Beslutningerne om hvilke begreber, der skal importeres er altid baseret på spørgsmål 
rejst i det empiriske materiale. Argumentet for en sådan eksotiseringsstrategi ligger i 
projektets grundlæggende antagelser. 

Afhandlingen består for en stor del af analyse. Analyserne afbrydes og for-
styrres af ekskurser, som vil være foranlediget og berettiget af analysen. Begrebsim-
porten er ikke en plan, der overholdes, det er heller ikke et resultat efterfølgende. 
Den er først og fremmest en insisteren på analyseprocessen og den progression, der 
ligger heri. Ekskurserne er at forstå som analyserelevante tilføjelser til den metateore-
tiske fremskrivning. Ekskurserne berører tre forhold: Et børneperspektiv, en ekskurs 
om sammehed-andethed og en om eksilbegrebet. Hvor den første er en positionering 
i et perspektiv, så er de to andre uddybninger af teoretisk-analytiske begreber, som 
er indføjet i analyserne dér, hvor en sådan informering er nødvendig. Ekskurserne 
befinder sig på det mesoteoretisk niveau. Og de beskæftiger sig med teorier, som den 
metateoretiske fremskrivning ekstraherer fra. 

Analysen gøres i flere tempi. Den første analysebevægelse er en læsning af 
permanens, vedligeholdelse og stabilitet. De næste analysebevægelser gør sig i for-
hold til denne første fremlæsning af permanens. De er forstyrrelser af det først analy-
serede fikseringsbillede. Forstyrrelserne er krydsninger af stabilitets- og fikserings-
billedet. Her fremlæses omvæltninger, overskridelser, omkalfatringer og afviklinger i 
forhold til det stabile. Forstyrrelseslæsninger er altså ikke forstyrrelser i sig selv, men 
er forstyrrelser i forhold til dette bestemte billede af, hvordan ’det er med klassen’. 
De sidste analysebevægelser forpligter sig på (gen)fikseringer. Når der skal så mange 
forskellige analysebevægelser til, så er det begrundet i ønsket om ikke at deltage i en 
gentagelse af hvordan ’det er med børn i skolen’, men i stedet et forsøg på at synlig-
gøre hvordan tilblivelserne og forskelssætningerne gøres.  
 
 
LIMINALITET 
Begrebsimporten starter allerede her. Særligt et begreb præger afhandlingen. Det er 
begrebet om liminalitet. Liminalitetsbegrebet influerer på mange niveauer. Liminali-
tet beskriver en tilstand af mellemhed, af ’betwixt and between’35

                                                 
35 ’Betwixt and between’ lader sig kun vanskeligt oversætte til dansk, og jeg har valgt at bibe-
holde den engelske term.   

. Liminalitet bety-
der samtidig både-og og hverken-eller. En liminal position eller en liminal tid er ka-
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rakteriseret ved ikke længere at være klassificeret og ved endnu ikke at være klassifice-
ret. Den tanke om ’betwixt and between’ har påvirket afhandlingens grundlæggende 
tankegang, og hele grundopmærksomheden i arbejdet.  Og samtidig, så har det helt 
konkret påvirket bestemte fremskrivninger. Det drejer sig om termen udspændthed 
og fordringerne, som jeg har formuleret dem hertil. Det er ved liminalitetsbegrebets 
mulighed for at gribe flerhed samtidigt, at udspændthed opstod som metateoretisk 
tænketeknologi. Det drejer sig desuden om, hvordan begrebet har gjort det muligt 
metodologisk at præcisere min egen forskerposition som liminal. Og det drejer sig 
om, hvordan jeg i analyserne anvender begrebet om flere forhold. Jeg anvender det 
dels analytisk i afsøgningen af positionering og konkrete aktørers fremtrædelsesmu-
ligheder. Og dels til forståelse af bestemte tider og steder, som kan fremtræde som 
liminale.  

I og med at liminalitetsbegrebet influerer på så mange forskellige niveauer, så 
kan det ikke optræde enten som grundkategori eller skrives frem i en ekskurs. Be-
grebet fremtræder i mit arbejde nemlig ikke enten som det ene eller som det andet. 
Det undsiger sig ironisk nok entydig bestemmelse, men påvirker flere forhold i ar-
bejdet. 

Lad mig først gøre rede for begrebet, for til slut at præcisere dets analytiske 
værdi. Når bestræbelserne er deessentialiserende og vi ønsker ikke at reducere for-
hold til spørgsmål om enten-eller, så kan alternativet blive at ty til både-og beskrivel-
ser. Det kan være på sin plads i en lang række tilfælde, men der er også eksempler 
på, at både-og beskrivelser ikke indfanger en særlig type dobbelthed og særligt de 
infiltrationer, som sociale kategorier kan gøre med hinanden. Det er ikke godt nok om 
sociale processer eller forhandlinger at hævde, at de er både-og. Der må noget mere 
til. 

Limen betyder tærskel, at være på en tærskel (Alexander 1991: 31). Begrebet 
stammer fra den schweiziske etnograf Arnold van Gennep, som i 1907 offentliggjor-
de sit arbejde i ’Les Rites de Passage’ (van Gennep (1908) 1977). Heri beskæftiger han 
sig med overgangsritualer i det man, med den tids terminologi, kaldte primitive 
samfund. Han finder, at overgange mellem veldefinerede individuelle sociale positi-
oner - som fx fra dreng til mand – ledsages af ritualer. Tilsvarende ledsages sam-
fundsmæssige overgange af ritualer, fx i forbindelse med høst eller nytår. Ritualerne 
sikrer, at overgangene finder sted. Tesen er, at overgange mellem sociale positioner 
ikke sker af sig selv, men netop må sikres – af overgangsritualer. Overgangsritualet 
indeholder ikke blot overførsel af viden, det er en værensforandring (Turner (1964) 
1979: 239). Veldefinerede sociale positioner – dreng, mand, pige, kvinde – forudsæt-
tes, for ellers er der ikke noget at skabe overgang imellem. Et overgangsritual består, 
ifølge van Gennep, af tre faser. En adskillelsesfase, en liminal fase og en aggrega-
tionsfase. Adskillelsesfasen drejer sig om løsrivelse fra den sociale position som ritu-
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alet skal skille personen fra, fx positionen pige. Aggregationsfasen drejer sig om in-
korporering i den nye sociale position, fx positionen kvinde. Liminalfasen, som be-
finder sig imellem de to, er karakteriseret ved at personen, som gennemgår over-
gangsritualet, indeholder elementer af de to positioner, der er før og efter ritualets 
gennemførelse, altså fx pige og kvinde. I liminalfasen er personen både pige og kvin-
de, og samtidig er personen hverken pige eller kvinde. Det er liminalitetsbegrebets 
spidsfindighed: at der på en og samme tid er tale om både-og, og hverken-eller.  

Liminalfasen er i initiationsriter kendetegnet ved at initianten – som det i re-
ligionssociologiske termer betegnes – iføres andet tøj, ofte føres bort fra byen og til et 
isoleret sted, i nogle tilfælde kommer initianten i trance, og betragtes som besmittet 
og farlig. I den sociale struktur er initianten i den liminale periode strukturelt usyn-
lig, og heller ikke fysisk til stede, men fjernes fra byen. Initianten må være ikke-
synlig, fordi et samfunds sekulære regler ikke kan tillade eksistensen af en-ikke-pige-
ikke-kvinde. Derfor er der parallelt med disse sekulære regler også religiøse regler, 
der gælder denne overgangstilstand. Victor Turner har siden 1960’erne arbejdet med 
at udbygge forståelsen af liminalitet. Hans studier inspirerer fortsat, og det hans ar-
bejde viser er, at liminalitet må betragtes som en interstrukturel situation. Turner vi-
ser, at det religiøse vokabular og regelsæt antyder, at vægten lægges på selve over-
gangen snarere end på de tilstande der går forud for og som følger efter overgangen 
(Turner (1964) 1979: 235). Den liminale persons strukturelle usynlighed har en dob-
belt karakter: Vedkommende er ikke længere klassificeret, og er endnu ikke klassifice-
ret. Det vokabular, der anvendes om initianterne i denne fase drejer sig ofte om død, 
begravelse, menstruation, forfald. Og det, der kendetegner initianternes betingelser 
er ”ambiguity and paradox, a confusion of all the customary categories” (Turner 
(1964) 1979: 236). Turner henviser her til Mary Douglas’ arbejde Purity and Danger, 
hvor hun fremfører synspunktet at ’pollution’ er ”a reaction to protect cherished 
principles and categories from contradiction” (Douglas gengivet i Turner ((1964) 
1979: 236). Hendes synspunkt er, at hvad der er uklart og modsætningsfyldt – i ter-
mer af sociale definitioner - ser ud til at blive opfattet som (rituelt) urent. Det uklare 
er urent. Turner forbinder Douglas’ synspunkt med sine egne studier og hævder, at 
mennesker i overgang er besmittede, eftersom de befinder sig mellem strukturelt an-
erkendte entydigheder. Det der yderligere kendetegner mennesker i denne over-
gangsfase er, at de ikke har noget. De har ingen status, ingen ejendele, ingen værdig-
hedstegn, ingen titel, ingen familiær position, intet til at markere deres forskel fra 
andre. 

Det er overgangene, som Turner betragter som en proces, en bliven til og i til-
fældet overgangsritualer, endda en transformation. ”A transition has different cultu-
ral properties from those of a state” hævder Turner i indgangen til sin artikel om li-
minalitet (Turner (1964) 1979: 234). 
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VIA INITIATIONSRITUALER 
De ritualer, hvor liminalfasen tydeligst kan iagttages, er særligt initiationsriter. Efter-
som Turner er særligt interesseret i at forstå mere om liminalfasen, er det disse initia-
tionsriter han beskæftiger sig med. Med Turners egen argumentation lyder det:  
 
”…the phenomena and processes of mid-transition. It is these, I hold, that paradoxically ex-
pose the basic building blocks of culture just when we pass out of and before we reenter the 
strutural realm” (Turner (1964) 1979: 243). 
 
Ritualer er ikke bare spejlinger af samfunds etablerede sociale struktur, ritualer er 
sociale handlinger i sig selv.  Det er den pointe der er Turner opgør med en struktur-
funktionalistisk forståelse af ritual, og det er dér Turner kommer på banen med ri-
tualets funktion som en måde at undslippe social struktur og som en mulighed for at 
ændre eksisterende sociale strukturer. 

Turner beskriver i Dramas, Fields, and Methaphors i korthed overgangsritualets 
faser. Her gentager han liminalitetens karakter: ”…the state of the ritual subject (the 
’passenger’, the ’liminar’) becomes ambiguous, neither here nor there, betwixt and 
between all fixed points of classification” (Turner 1974: 232). Det interessante ved 
netop denne formulering er ‘all’ – det, der karakteriserer liminalitet er, at de menne-
sker, der befinder sig dér, er løsrevet fra alle entydigheder. Vedkommende skal igen-
nem et symbolsk domæne, som besidder få eller ingen karakteristika fra det hun 
kommer fra, eller det hun skal til. Jeg læser denne bestemmelse som en understreg-
ning af, at liminalitet indeholder dobbeltheder mellem det, der gik forud og det, der 
følger efter, og at ingen etablerede klassifikationer gælder. Det betyder også at køn, 
etnicitet, klasse etc. er sat ud af deres fikserede funktioner. Når man gennemgår et 
overgangsritual fra ’dreng’ til ’mand’, så er man ikke bare sat ud af kønskategorien, 
men også af alle øvrige kategorier, som måtte være på spil. Løsrives liminalitet fra 
ritualtankegangen, så giver det anledning til at overveje om en tilsvarende ’udenfor 
alle etablerede kategorier’ også gælder. Således at det ikke er på en udvalgt forskel, 
at liminaliteten gælder – det er ikke enten køn eller etnicitet, der kunne placere den 
enkelte aktør i en liminal position. Det, der karakteriserer den liminale er at være 
udenfor alle kategorier, og derfor er der heller ingen kategori, der på forhånd er sat 
som den betydende forskel. Hvis det er meningsfuldt, så ligger det i forlængelse af 
afhandlingens fokus på inklusion-eksklusion, og min insisteren på ikke på forhånd at 
afgøre, hvorvidt køn og etnicitet er de forskelssættende forskelle. Det peger i samme 
retning: Nemlig at inklusion-eksklusionsprocesserne pågår uden et på forhånd af-
gjort indhold, og liminalitet er en tilstand, hvor initianten er sat udenfor eksisterende 
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klassifikationer, og ikke blot er anderledes i forhold til en konkret andethed. Måske 
er det muligt, at ’køn’ i udgangspunktet sætter en given aktør i en liminal position, 
men i den liminale position er aktører placeret udenfor etablerede entydigheder. 
 
 
EN ANALYTISK ANVENDELSE AF LIMINALITETSBEGREBET 
Liminalitet er et begreb, som i sit udgangspunkt er tænkt som ikke-entydigt, som 
flydende, i forandring. Dets kvaliteter ligner de behov vi formulerer, når vi stiller 
krav til begreber netop om at rumme flertydighed, forandring, og samtidig bestan-
dighed. 

Liminalitet berører tillige spørgsmålet om normalitet. Som det beskrives af 
Turner i en af de grundlæggende og eksemplariske analyser af et afrikansk ritual 
hvor kongen og dronningen repræsenterer henholdsvis halvmåne og fuldmåne  
 
”both are in eclipse until the paint is washed off finally with doctored water and the ritual 
subject ’comes again into lightness and normality’” (Turner (1964) 1979: 242).  
 
Normalitet fremtræder som det, der går forud for og følger efter liminaliteten, hvor 
overgangsritualer med til at sikre opretholdelsen af normaliteten. Liminalitet kan – i 
min forståelse – beskrives som normalitetens egen udfordring. 

Jeg foreslår, at liminalitetsbegrebet løsrives fra sin oprindelse i overgangsri-
tualer og anvendes i en bredere forståelse af forholdet mellem individ og kontekst. 
Alexanders fortolkninger af Turner er anvendelige her. Grundtanken i Turners teori 
er – som nævnt tidligere – at overgangen, forandringen fra en social identitet til en 
ny nødvendigvis må skabe en flertydig social status. Den gamle sociale kategori 
’holder ikke længere’ og den ny sociale kategori er endnu ikke anvendelig og derfor 
falder de mennesker det drejer sig, om mellem disse anerkendte sociale kategorise-
ringer. Liminalitet er helt afgørende og uundværlig, når det gælder skabelse af nye 
sociale identiteter og status.  

Jeg tillader mig altså at løsrive liminalitetsbegrebet fra den entydighed, der 
ligger i van Genneps forståelse af de tilstande, som ligger før og efter liminal fasen36

                                                 
36 Andre har ladet sig inspirere af van Genneps tanker. Finn Stepputat har inddraget liminali-
tetstanken i sine studier af guatemalske flygtninge i Mexico. Han anvender tanken om ’bet-
wixt and between’ som en særlig velegnet måde at beskrive den dobbelthed, der præger livet 
i eksil (Stepputat 1992). Habenicht Larsen har anvendt tanken i studier af, hvad han kalder 
’det bosniske eksperiment’, nemlig den særlov som fulgte i hælene på de bosniske flygtninge 
som i starten af 1990erne kom til Danmark (Larsen 1997). Ligesom Slavnic arbejder med mid-
lertidighed som fænomen og som vilkår (Slavnic 1998). Et større arbejde som beskæftiger sig 
med liminaletsbegrebet er Ole Fogh Kirkebys ”Organisationsfilosofi – en studie i liminalitet”. 

. 
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Jeg forpligter mig ikke på det teoriapparat som van Gennep opstiller omkring over-
gangsritualer, men jeg fastholder betydningen af liminalitet som den dobbelte dob-
belthed, som jeg finder velegnet til analyser med et deessentialiserende sigte. Den 
ritualiserede del er altså fraværende. Min brug af liminalitetsbegrebet er at forstå 
som en forskningsstrategi, hvor diversitet sættes i forgrunden. Liminalitetsbegrebet 
anvender jeg altså som analytisk kategori, som et fremmedgørende blik på materia-
let. Det hører derfor også med at konkrete aktører ikke kan beskrives som liminale. 
Den forskel må holdes in mente igennem analyserne. Sådant ’begrebsrøveri’ drejer 
sig om at importere begreber fra andre sammenhæng med det formål at gøre noget 
mere normalt og andet mere eksotisk. Det hænger sammen med min betragtning om 
inklusion-eksklusion som grundfigur i socialt liv, og at undersøge hvilke betydnin-
ger de konkrete varianter af inklusion-eksklusion udtrykker. Hensigten med be-
grebsimporten er at skabe mulighed for at flytte fokus fra allerede fastlagte bestem-
melser af andetheder, og derved skabe mulighed for at producere en anden slags 
kundskab om normalitet, dominans, identitet og betydning. Lad mig låne Ole Fogh 
Kirkebys ord om liminalitet. Han konstaterer:  
 
”Hvis om noget, så er liminaliteten kompleksitetens, uforudsigelighedens og kontingensens 
domæne. Den praktiserer dem.” (Kirkeby 2001: 35).  
 
Det er, hvad den gør, og det er dét, der gør begrebet så anvendeligt i dele af analy-
serne. 

 
 
ANALYSENS FØRSTE BEVÆGELSE 
Jeg har i denne metateoretiske ikke-hedsfremskrivning beskrevet en interesse, en 
række udspændtheder, tre grundkategorier samt det begreb om liminalitet som på 
flere niveauer informerer arbejdet. Korrespondancen mellem interessen og grundka-
tegorierne udgør tilsammen retningen for analysen, og analysemåden gør sig inden for 
de udspændtheder jeg har beskrevet. Den retning lader jeg i et første ’stiplingstiltag’ 
omsætte i en katalog. Jeg vil fremlæse typologier ved at identificere børnenes egne 
typebestemmelse – hvilken slags er fx Linda eller Mark – og ved at identificere bør-
nenes beskrivelser af fx Lindas orienteringsretning. Denne typologifremskrivning vil 
resultere i en katalog over de typer børnene selv benævner i interviewene.  Katalo-
gen vedrører flere forhold, nemlig: Type, orienteringsretning, værdisætning, udsiger 
og den, det sagte udsiges om. En typologi vil bestå af entiteter, af fixpunkter, fordi 
det er sådan naturaliseringer virker og viser sig. En identifikation af børnenes typo-
                                                                                                                                            
Det projekt adskiller sig på mange måder fra mit forehavende. Først og fremmest ved at være 
filosofisk, og organisationsteoretisk. 
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logier er et første skridt til at lukke nogle af de kategorier, jeg hidtil har holdt åbne.  
De typebeskrivelser, der viser sig i materialet vil forholde sig til den kontekst børne-
ne er i – i modsætning til entitetsfortællingen, som forholder sig til baggrundsvariab-
le. Måden at lave katalogen på er at vise tilblivelser. Typer og orienteringsretning 
vedrører forskelssætning. Værdisætning og hvem, der udsiger noget om hvem, vedrø-
rer dominansrelationer. Arbejdet med katalogen vedrører særligt udspændtheden det 
allerede og det endnu-ikke. 

Jeg leder efter det normale og det, der udfordrer det normale. Det bliver jeg 
nødt til at gøre i flere tempi. Katalogen er første skridt til identificering af både natu-
raliserede fortællinger og af grænsefigurer. Dér specificeres alle italesatte typer. Der-
næst kan jeg gøre bevægelsen tilbage igen, så at sige. Som udspændthederne angiver 
og som tanken om fortætninger medgiver, vil analysearbejdet foregå som en række 
frem-og-tilbage-bevægelser i materialet. Grundkategorierne vil orientere bevægel-
serne, men vil aldrig kunne gøre bevægelsen lineær. Jeg vil ’stiple’ og tilnærmelses-
vis lukke kategorierne. Og jeg vil ’afstiple’ og bryde kategorierne op igen. Således 
abduktivt vil analysearbejdet tage sig ud.  
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Den første læsning af mit datamateriale er den omtalte fiksering. Denne første bevæ-
gelse vedrører permanens. Gennem de forskellige lag af empiri fremlæser jeg her de 
permanensstrukturer og – relationer, som udgør de fikseringer, som de efterfølgende 
analyser gør sig i forhold til. Det er børnenes enighed og selvfølgelighedsforståelser, 
der har afgjort, hvordan strukturen kunne beskrives. Det følgende er opridsningen af 
det billede læseren må have in mente,  mens analysen skrider frem.  
 
 
VEJEN IND 
Når man kommer til skolen møder man en rød bygning, og et hegn. Et sort stålgitter, 
som i venstre side har en låge. Ved den låge står de ældste af eleverne klumpet 
sammen. Når man går igennem lågen, bevæger man sig ind på skolens område, 
langs med den røde mur, som er den del af skolen, der ligger ud mod vejen. Lige in-
denfor lågen, overfor skolebygningen, er hvad eleverne kalder atriumgården. Det er 
et lille overdækket område med borde og tilhørende bænke. Herfra starter skolegår-
den, som åbner sig som en lang bane. På højre side ligger resten af skolen, en  tre eta-
gers rød murstensbygning fra århundredskiftet mellem 1800tallet og 1900tallet. På 
venstre side et træstakit ind til fire-fem etagers beboelsesejendomme. For enden af 
den bane, som skolegården udgør, drejer gården højre rundt om skolebygningen og 
om på den anden side af bygningen. Her er ’de små’s gård’. Den første lange bane er 
’de store’s’.  

Følger man den første del af skolemuren rundt til højre, kommer man ind i et 
indhug, hvor opgangen er. Her er skolens trafikknudepunkt. Det ligger som den før-
ste del af bygningerne, overfor atriumgården. De fleste benytter denne opgang om 
morgenen, når de kommer, og ad denne opgang kan man komme til alle klasseloka-
ler, til lærerværelset, til viceinspektørens og inspektørens kontorer, til toiletterne og 
til biblioteket. Kun gymnastiksalen ligger i en anden bygning. Op ad denne trappe 
bevæger man sig forbi biblioteket, op til 1. sal, hvor lærerværelset er, op til 2. sal, 
hvor 5. til og med 9. klasserne holder til. Ned ad gangen, forbi toiletterne og gennem 
en svingdør, når man til lokale 67. Her bor 6.klasse. Døren er gråmalet og med et 
vindue i. Står de 12-13-årige på tæer, kan de se ind i klassen. Lokalet er slidt. Bagest i 
klassen er en opslagstavle med enkelte tegninger og opslag om ordensregler og et 
skema for fordeling af fodboldbanen mellem de store klasser. Bordene er vel tyve år 
gamle, stolene er ved at blive udskiftet. De er nye og sæderne vipper, hvis man læner 
sig frem. Elever og lærere beklager, at ikke alle vinduer kan åbnes, og at klasselokalet 
trænger til at blive malet. Det er ikke et lokale, der er blevet vedligeholdt over årene. 
Bagved katederet er der en dør indtil klasseværelset ved siden af. Her bor 8. klasse. 
Inde i klassen står tre rækker af borde. En vinduesrække, en midterrække og en dør-
række. Længst væk fra døren står katederet, med tavlen bagved. Det er ikke altid til 
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at afgøre i hvilken række et bord eller en stol hører til. Nogle borde er tomandsborde, 
andre enkeltmandsborde og nogle er sat sammen, så fire kan sidde sammen. Men 
rækkerne er der, og borde og stole flyttes ’på plads’ i forhold til disse rækker. I dette 
klasseværelse har 6.klasse hjemme37

 
. 

 
ET GRUPPEBILLEDE 
Under et besøg på skolen tog jeg et foto af klassen. Eleverne stillede sig op foran tav-
len, og afgjorde selv hvor og hvordan de ville stå. I midten af billedet står en større 
gruppe, som alle har samme køn. De står sammen. Denne kønnede gruppe er omgi-
vet af aktører af det andet køn. De står yderst på hver sin side, indbyrdes med arme 
om hinanden.  

Børnene står foran tavlen. Bagved nogle af bordene. De står op, undtagen en. 
Vedkommende sidder ved bordet, centralt placeret i billedet. Bag sig har denne to af 
sine venner. Den ene med en arm rundt om den andens skulder. De øvrige ser ud til 
at have formet sig omkring disse tre. Ved denne lejlighed ser denne kønnede gruppe 
ud til at fungere som en midterakse, hvor omkring de øvrige på hver sin side place-
rer sig. Samtidig markerer aksen en grænse mellem den ene enklave på den ene side, 
og den anden enklave på den anden side. Alle tre enklaver er entydigt kønnede. De 
hører alle sammen til i en klasse. For tiden i en 6. klasse. Klassen er den skitse, som 
de gør deres fælles skoleliv inden for, og dér må de være med hinanden38

 

. Ingen er 
neutrale at være sammen med. På fotografiet gengiver børnene de positioner de le-
ver med i skolen: tre enklaver, hvor den største fungerer som akse mellem de to øv-
rige. 

 

                                                 
37 Jeg prioriterer i dette kapitel en beskrivelse af enklaver, hvor relationer og positioneringer 
fremhæves. Individer optræder i denne beskrivelse som medlemmer af enklaver, og ikke som 
enkeltindivider. Jeg har tilstræbt en skrivestil, hvor et overblik over klassens struktur mulig-
gøres, i stedet for fortabelse i enkeltindivider. Den vigtigste begrundelse for at udelade be-
skrivelser af enkeltindivider på dette sted i afhandlingen er afhandlingens overordnede inte-
resse i relationer. Perspektivet på relationer kan fastholdes – også af læseren – hvis gruppe-
ringerne i klassen fastholdes som billede. Dette kapitel er således også skrevet uden at navn-
give eleverne. 
38 Sally Anderson arbejder i ’Chronic Proximity’ med en observation af, at den danske folke-
skole tager ’klassen’ for givet, og hun illustrerer, hvordan selvfølgeligheden omkring ’klas-
sen’ viser sig som en måde at praktisere forskelle og lighed på. I skolen er logikken, hævder 
hun, at børn går sammen i klasser igennem hele skoletiden, ligesom klassen betragtes som 
grundlæggende for social og faglig læring. Anderson viser, hvordan denne model også er en 
forskel-lighedstænkning og – praksis med betydning for børnene (Anderson 1996).  
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ENKLAVERNE 
Den ene enklave tæller tre elever. Den anden enklave tæller ti elever. Den tredje en-
klave tæller fem elever39. I alt er der atten elever i klassen. Klassen har ikke et cen-
trum og en dertil hørende periferi. Den har snarere en struktur med denne akse 
igennem klassen. Det betyder ikke, at der ikke er nogen, der i materialet viser sig 
som mere perifere end andre. Men når jeg introducerer et billede af enklaver og ak-
ser snarere end et billede af centrum-periferi, er det begrundet i denne konkrete klas-
ses struktur, som jeg har kunnet læse den frem af materialet, og i en formodning om, 
at et centrum-periferi billede ville overse multiple korrespondancer40

Den enklave, der tæller ti elever, er naturligvis ikke bare én stor masse. Ser 
man en horisontal akse for sig, så befinder den enklave sig dér – med en enklave 
over og en under sig, så at sige.  

. Der er altså 
enklaver i denne klasse. De må beskrives nærmere. 

Yderst til venstre i denne største enklave befinder sig en figur, som omtaler 
sig selv som ’sin egen slags’ og som skater. Vedkommende er klædt i store hænge-
røvsbukser, med løsthængende trøjer til. Af andre i klassen omtales aktøren som ’sin 
egen slags’, som en ’lidt mærkelig’, der ikke siger noget, eller som duksen. ’Duks’ 
refererer til personens faglige og skolemæssige præstationer. Vedkommende er god 
til de fleste fag, og det kommenteres af flere af med-eleverne41

                                                 
39 Enklaverne og figurerne heri er beskrevet udfra følgende systematik: Elevernes omtale af 
sig selv, deres tøj, deres med-elevers omtale af dem, dygtighed i forhold til skole, dygtighed i 
forhold til sport, hvorvidt de kommer til afstraffelse hos viceinspektøren og til sidst kønnet 
og etnisk mærket kropstegn. Kropstegn er Søndergaards begreb for dét at ”italesætte køn 
uden at falde i essentialismens fælde”, hvilket netop er hvad jeg har brug for: At undlade at 
falde i fælden, men samtidig at kunne først omtale og siden at fremmedgøre de fænomener, 
der fremstår selvfølgeligt. Søndergaard definerer tegnbegrebet således: ”Tegnbegrebet hjæl-
per os således til at insistere på en radikal omvending af det konventionelle tankemønster; 
begrebet vender perspektivet om. Med tegnbegrebet fremvises konstruktionen ikke som en 
konsekvens af noget i kroppene iboende; i stedet ses kroppene som et påskud for en kon-
struktion, og den måde, kroppene bliver fokuseret ind på, fremvises som en konsekvens af 
konstruktionen. Med tegnbegrebet bliver kroppens tegnfunktion udpeget som almen, mens 
betydningerne bliver udpeget som samfundsmæssigt og historisk specifikke” (Søndergaard 
1996: 91). Her gælder kropstegnet ikke kun fremmedgørelsen af køn, men tillige af kropstegn, 
der tegnsætter etnicitet. 

. I med-elevernes øjne 

40 Eva Gulløv omtaler i sin afhandling børns indbyrdes relationer i termer af centrum-periferi, 
og måtte i sit ph.d. forsvar understrege, at der blandt de undersøgte børn fremtræder flere 
centre og flere periferier. Gulløvs arbejde er interessant og inspirerende, det er udelukkende 
billedet af centrum-periferi jeg er efter som misvisende – selv i en øvelse, hvor formålet er 
beskrivelser af permanens og ikke af kompleksitet og variabilitet. 
41 Jeg vælger at omtale børnene i klassen som elever og med-elever. Alternativet ville have 
været kammerater, venner eller kollegaer. ’Kollega’ finder jeg henviser til et voksent arbejds-
fællesskab. Derfor duer det ikke. Kammerater eller venner som ellers anvendes om skole-
børns med-mennesker, henviser til en bestemt type af relation. Det antyder et godt, eller i 
hvert fald kammeratligt forhold, af og til et venskabeligt forhold. Jeg har brug for en term, 
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går det indimellem lidt langsomt, når de spiller fodbold. Vedkommende er hvid og 
maskulint kropsmærket42

Ved siden af duksen befinder sig en anden aktør. Vedkommende er er oftest klædt i 
jeans og T-shirts. Denne aktør bevæger sig meget og hastigt rundt i klasseværelset. 
Personen omtales som en, der ikke hører sammen med nogen, som en, der driller og 
laver ballade. Balladen refererer til vedkommendes ikke store koncentration i under-
visningen, og til en del blyanter og sedler, der flyver fra hans bord igennem klasse-
værelset. Og så fortælles vedkommende frem som ’den dårligste til fodbold’. I sine 
med-elevers omtale er personen ’klovnen’.  Denne aktør er en af dem, der ryger til 
viceinspektøren ved ballade. Aktøren er sort og maskulint kropsmærket.    

. 

I nærheden af denne er positioneret to andre. De omtaler sig selv som venner 
– også med ’klovnen’ – og som nogen, der hører sammen med hinanden. Hvis der er 
gruppearbejde i timerne, hører de tre sammen. Også de går klædt i jeans og T-shirts, 
og de fortæller om sig selv, at de ikke går op i tøj. De omtales af mange i klassen som 
de søde. De bevæger sig roligt omkring, og begge er afholdt af de fleste. Deres skole-
præstationer lades ukommenteret af deres med-elever. De to er både til basket og til 
fodbold, og behersker tilsyneladende spillet. De kommer sjældent hos viceinspektø-
ren. De er begge sort og maskulint kropsmærket.   

I midten af denne horisontale akse befinder der sig flere af samme slags, siger 
de selv. De er adrætte, og konsekvent klædt i sportstøj. Rødt, hvidt, blåt Adidas eller 
Nike tøj. Knapbukser, som på ydersiden af buksebenene har knapper hele vejen op. 
Det er dem, der er ’fans’. Fans af Brøndby, af Real Madrid, af Manchester. Og som 
promenerer disse præferencer på strikkede halstørklæder i de udvalgte fodbold-
klubbers farver. Af deres med-elever omtales de som fodboldsfreaks, og som ligesom 
hinanden. De spiller det, de taler om deres eget spil og om andres. De er til fodbold. 
Det er de tre, som altid spiller fodbold i frikvartererne, som har bolden parat før 
klokken ringer ud og som svedende kommer for sent til den efterfølgende time. De 
spiller godt og hurtigt og koncentreret. Fagligt er det dem, der ikke skiller sig ud. Det 
er dem, der kommer til viceinspektøren. De er sorte og maskulint kropsmærkede. 

                                                                                                                                            
der ikke refererer til relationens kvalitet, men til relationens art. Ikke alle ’klassekammerater-
ne’ er venner, endsige kammerater. Derfor omtaler jeg dem som med-elever. 
42 Termen ’maskulint kropsmærket’ er ikke min. Den er hentet fra Dorte Marie Søndergaards 
arbejde ”Tegnet på kroppen” (Søndergaard 1996). I teksten her anvender jeg såvel termerne 
feminint/maskulint kropsmærket som termerne dreng/pige. Men der er forskel på måderne. 
Jeg anvender termerne dreng/pige, når jeg refererer børnenes samtaler og synspunkter, og jeg 
anvender Søndergaards termer, når der er særlige analytiske pointer forbundet hermed. Poin-
ten med terminologien i dette kapitel er at understrege kropsmærkningen og at forsøge at 
fremvise det ikke-selvfølgelige ved at umarkere det selvfølgelige. Valget ligger i forlængelse 
af idéen om ikke at navngive, men at beskrive relationer og processer. Søndergaards termino-
logi forekommer særligt velegnet hertil. 
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Videre ud af aksen befinder sig nu to andre figurer. De omtaler hinanden 
som ’vi’ og som ligesom hinanden. Deres outfit er ikke sportstøj, de går snarere 
klædt i Iceman og Champion trøjer, som er hvide, sorte, mørkeblå eller grå t-shirts 
med det attraktive mærke på enten brystet eller kraven. Dertil bærer de jeans eller 
sorte bukser. Umiddelbart ser deres tøj ud til at være det samme, men den ene må af 
og til må købe billigere udgaver af de dyrere mærkevarer. En forskel som er synlig 
for de fleste i klassen. De to går op i om deres tøj er rigtigt, og gør opmærksom på 
forskellene mellem deres tøjkode og fodboldfreaks’enes. De er gode i skolen, og det 
omtales af deres med-elever. Især den ene er god til matematik, konstaterer de andre. 
Vedkommende er også holdvælger til fodbold. Denne aktør spiller godt, men ikke 
altid, og ikke så insisterende som de fire freaks. Den andens position er anderledes. 
Denne aktør omtales som irriterende, som en duks, der gerne vil bestemme, en der 
spiller voksen og af flere omtales som den, der driller. Begge ryger til viceinspektø-
ren indimellem, men sjældent. De er begge kropsmærket hvidt og maskulint. 

Yderst til højre i den akse, som denne største enklave udgør, er positioneret 
en figur, som omtaler sig selv som ’den eneste af sin art’. Vedkommende er klædt i 
store løsthængende T-shirts og oftest mørke bukser, men går ikke meget op i hvilken 
slags tøj. Det, der af de andre siges højt om vedkommende, er, at denne aktør er 
kommet ind i klassen i 4. klasse, er blevet drillet, er tyk, prutter. De fleste anerkender, 
at vedkommende efterhånden har lært sig klassens regler og omgangsformer, som 
holdvælgeren oftest krediteres for at have bibragt vedkommende. Denne aktør spil-
ler af og til fodbold med freaks’ene. Fodboldspillet er noget vedkommende har lært 
sig. Det kunne denne aktør ikke. Det ved alle. Denne aktør er hvid og maskulint 
kropsmærket. 

De fleste i denne enklave spiller altså fodbold. Men der er, som beskrevet, og-
så noget, der adskiller de forskellige aktører fra hinanden. Men det betyder ikke, at 
alle i enklaven kan være sammen med hinanden. Der er dyader i enklaven. Der er 
flere af dem. De, der befinder sig i den ene ende af aksen er sjældent sammen med 
dem i den anden ende af aksen.  

Men der er flere enklaver. Hvis man fortsat ser den horisontale akse for sig, 
så befinder den enklave, der består af tre aktører sig ovenfor aksen. De tre befinder 
sig tættest på de aktører, som omtales som de søde og små drillende. De tre omtaler 
sig selv forskelligt. De to omtaler sig først og fremmest som ’vi’, som hinanden. De 
bevæger sig oftest i hinandens nærhed. Næsten koreograferet lægger deres kroppe 
sig ved siden af hinanden. Den enes krop er klædt i strop T-shirts eller underkjoler, 
med bar mave, glimmer på kinderne. Den anden oftest iklædt fleece-trøjer eller 
stramme langærmede T-shirts. De to går op i hvordan deres kroppe fremtræder, 
hvilket tøj de tager på. Af deres med-elever omtales de først og fremmest som ’lige-
som hinanden’. Som de smarte, de seje, som de poppede, som dem, der hænger ud 
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ved porten. De to fortælles som par. De er samme slags. Deres faglige præstationer 
lades derimod ufortalt af deres med-elever. De spiller ikke fodbold og ikke basket. 
De står stille i skolegården og taler. Indimellem ryger de til viceinspektøren. De to er 
feminint kropsmærkede og henholdsvis hvid og sort. Ved siden af dette par står en 
tredje. Vedkommende står ved siden af, af og til imellem de to andre. Denne aktør 
bryder også indimellem ind i dyaden, og beskriver sig selv som en, der hører til flere 
steder. Vedkommende er iklædt løsthængende tøj, oftest bukser og trøjer, og går 
med tørklæde. Af sine med-elever omtales denne aktør som ’lidt imellem de andre’, 
faktisk er vedkommende ofte en, der ikke omtales. Denne aktør er oftest stille i ti-
merne, og spiller basket i frikvartererne. Vedkommende har aldrig været hos vicein-
spektøren. Denne aktør er feminint og sort kropsmærket. 

I den sidste enklave er der to dyader. Den ene omtaler sig selv som et ’vi’. De 
er fornuftigt klædt, og deres påklædning omtales hyppigt af andre – både indenfor 
og udenfor samme enklave – som forkert, dårlig smag eller for lille-piget. De to er 
først og fremmest karakteriseret ved, at de andre ganske konsekvent omtaler dem 
som ’sammen’ og som ’ligesom hinanden’. Nogle af deres med-elever fra den anden 
enklave omtaler dem som dukse. Det refererer tilsyneladende til de to’s faglige kvali-
fikationer, deres pligtopfyldenhed i forhold til lærerkrav og til deres måder at delta-
ge i undervisningen på. De er især gode til henholdsvis dansk og matematik, og me-
ner, at de fagligt hjælper hinanden igennem. Flere fra samme enklave finder, at den 
ene af de to aktører bestemmer. Det er tilsyneladende en kommentar til vedkom-
mendes indiskutable beslutsomhed. De to sidder sammen i timerne, de er sammen i 
frikvartererne. De har aldrig været smidt udenfor døren og har heller aldrig været 
nede hos viceinspektøren, fortæller de selv. De er begge feminint og hvidt krops-
mærket.  

Ved siden af de to er endnu en dyade. De to danner par med hinanden, men 
indgår også i firkløver med de to andre. De omtaler hinanden som venner. De går op 
i om deres tøj er rigtigt, de kommenterer og diskuterer ivrigt hinandens påklædnin-
ger. Men deres tøjvalg bifaldes ikke af medlemmerne af tre personers enklaven, her-
fra lyder kritik af stilen og sammensætningerne. En af deres med-elever omtaler dem 
som ’ikke rigtigt gode til noget’. Det er en kommentar til en af aktørernes deltagelse i 
ekstra-undervisning og til de to’s lidt generte måde at forholde sig til undervisningen 
på. Af og til spiller de basket. De kommer aldrig hos viceinspektøren. De er feminint 
kropsmærkede, den ene hvid, den anden sort.  

Ved siden af disse fire er den sidste aktør i klassen. Vedkommende befinder 
sig i samme enklave som disse fire, men billedligt i forhold til hele enklaven befinder 
hun sig yderst. Vedkommende omtaler sig selv som den stille. Denne aktør er klædt i 
jeans og T-shirts. Af sine med-elever omtales vedkommende som underlig, langsom, 
grædende. Personen sidder alene i de fleste timer, deltager ikke i undervisningen og 
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er tavs. Vedkommende kommer indimellem hos viceinspektøren. Denne alenehed til 
trods hører vedkommende til i denne enklave. Denne aktør er ikke helt udenfor klas-
sens struktur; men yderst i den. Denne aktør er heller ikke hvor som helst i struktu-
ren, men netop i denne enklave. Aktøren er feminint og hvid kropsmærket. 

Denne enklave har som hovedregel intet med trepersoners enklaven at gøre. 
De to enklaver forstår sig gensidigt som væsensforskellige, og betragter det som util-
ladeligt at overskride grænsen imellem sig. De nærmer sig ikke hinanden. Femper-
soners enklaven befinder sig nedenfor midteraksen. Midteraksen er der derimod en 
bestemt type kontakt til: Der er en del jagter. De jager hinanden rundt i skolegården 
efter huer eller sko, som er blevet indfanget af aktører fra den anden enklave. 

Indenfor disse enklaver er der nogle aktører, der træder frem med en vis insi-
sterende nærhed til hinanden. Det er oftest to-og-to relationer. Sådanne dyader er 
der i alle tre enklaver. Det er imidlertid ikke sådan, at hver enklave har et centrum 
som de øvrige elever grupperer sig omkring. Det er snarere sådan, at der i hver en-
klave er sådanne dyader. Dyaderne overskrider nemlig ikke enklavemarkeringerne. 
Dyader hører til indenfor hver enkelt enklave. Dyadernes konkrete fremtrædelser 
varierer naturligvis, men deres tilstedeværelse er tydelig. De bliver til som disse vi’er 
og ligesomheder, der præsenteres selvfølgeligt af børnene. I omtalen af sig selv og 
hinanden ser det næsten ud til, at det at være ligesom en navngiven anden er den ud-
bredte – og anerkendte – beskrivelsesform.  

Udover disse insisterende nærhedsrelationer er der tre andre elever, der træ-
der frem. De tre hører til i hver sin enklave og positioneres indbyrdes meget forskel-
ligt. De har ikke andre iøjenfaldende fællestræk. Det der får dem til at være synlige 
er, at de adskiller sig fra de øvrige elever ved  at have få gensidige relationer. Over 
tid, og igennem forskellige lag af materialer fremtræder de som uden entydige og 
gensidige tilhørsforhold.  

I klasseværelset laver børnene dagligt bestemmelser af hinanden. Bestemmel-
serne gøres igen og igen i de daglige forskelssætninger, og derved bekræfter de sig 
selv i at bestå og i forskelssætningernes virkningskraft. Sedimenteringer har jeg om-
talt sådanne betydningstilskrivninger over tid. De kommer til at fremstå som realisti-
ske betydninger. I gentagelserne ligger sedimenteringen af de allerede etablerede 
forskelle. Børnene handler og beretter i forhold til disse sedimenteringer. Det betyder 
ikke, at betydningerne ikke kan flyttes, men blot at børnenes forskelssætninger gøres 
med og i forhold til de allerede gjorte betydninger.  

Jeg har i denne første læsning ledt efter de sedimenterede betydninger, der er 
i omløb i denne 6. klasse. Og der tegner sig derved et billede af tre kønnede enklaver. 
Der er fodboldfreaks, poptøser, de seje og dem, der ryger til viceinspektøren. Der er 
skateren, sneglekeeperen, duksen, den kloge og klovnen. Der er dem, der går til eks-
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tra-undervisning, dem, der er alene og der er de piger, der aldrig taler med hinan-
den. Der er alle disse betydningssatte vi’er og ligesom-heder. 
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Jeg opfatter dette arbejde – også – som et børneforskningsprojekt. Det be-
tyder et fokus på børn som aktører, et fokus på børn som fortællere om 
eget liv, det indebærer kort sagt et børneperspektiv. Det indebærer om-
vendt ikke en opfattelse af børn som på vej til at blive voksne, ikke en for-
ståelse af børn som ufærdige. I den europæiske børneforskning som den har 
udviklet de seneste 10-15 år er der en vis enighed om et sådan blik på børn 
(James & Prout 1997, James, Jenks & Prout 1998, Corsaro 1997, Qvortrup 
2000, Schultz-Jørgensen & Kampmann 2000, Gulløv & Højlund 2003, Hviid 
2001, Staunæs 2003). Enigheden indenfor børneforskningen dækker natur-
ligvis samtidig over fagforskelle og uenigheder om fx forholdet mellem ak-
tør-struktur, som det diskuteres hos James & Prout.  

I mit arbejde har et børneperspektiv omsat sig i et fokus på børns 
indbyrdes relationer og en seen-bort-fra voksne1

Børne- eller barndomsforskningen, som den tegner sig i dag, kan siges 
at have to opmærksomhedsfelter. En makrosociologisk interesse i barndom 
og et etnografisk hverdagsperspektiv på børn. Den makrosociologiske inte-
resse omsættes blandt andet i spørgsmål som ’får børn ydelser for det de 
gør i samfundet?’ ’Hvad ville vi finde ud af, hvis vi begyndte at beregne 
børns skolearbejde?’ (Qvortrup 2000). Og det etnografiske hverdagsperspek-
tiv rejser spørgsmål som børns opfattelse af (skole)tid (James 2000) og 
hverdagslivsstudier af børns institutionsliv (Evaldsson 1993, Hviid 2001, Gul-
løv 2001, Højlund 2002, Staunæs 2003fx). I dette felt er der naturligvis tale 
om ikke bare børn og barndom, men om barn og barndomme. At feltet teg-
ner sig således i dag trækker naturligvis på forskningen i de årtier, der er 
gået forud

. Jeg har tilstræbt ikke at 
spørge de voksne, der omgiver børnene, om deres fortælling om børnenes 
liv med hinanden, ligesom jeg har undveget nogle voksnes forsøg på at etab-
lerede autoritative fortællinger. Det kunne naturligvis have produceret inte-
ressante og værdifulde data, men et børneperspektiv som jeg fortolkede 
det, forpligtede mig på en forholden mig eksplicit til børnene og deres for-
tællinger.  

2

James, Jenks & Prouts bog ”Theorizing Childhood” har i Danmark i de 
senere år fået status af ’hovedværk’ i børneforskningen. Bogen er blevet 
oversat til dansk, og dens pointer om barnet som aktør og som kompetent

. 

3

                                                 
1 At bedrive børneforskning og at insistere på et børneperspektiv indebærer ikke en ukritisk 
accept af interviewdeltagernes perspektiv. At det er børn der studeres betyder altså ikke en 
opfattelse af at børn er søde, fantastiske, kompetente. De producerede data er data på sam-
me måde som andre typer af data, og behandles kritisk på samme vis.  

 

2 For en detaljeret oversigt over børneforskningens diskussioner se Kampmann (1998). 
3 Jan Kampmann har i relation til kompetencebegrebet gjort opmærksom på en vigtig overve-
jelse. Er benævnelsen af barnet som kompetent led i rækken af positiv formuleringer om børn 
(det sunde barn, det kompetente barn). Sker der med sådanne positiv formuleringer et skred 
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er slået an. Bogen er fra 1998 og forfatterne har udviklet perspektivet si-
den. Især har de udvidet perspektivet på den dikotomiske tænkning bogen 
baserer sig på. Bogen indleder nemlig med en besværgelse om at dikotomi-
en aktør-struktur må overskrides. Ikke desto mindre opstiller de i bogen et 
matrix for forståelsen af børneforskningen, hvor dikotomier – og også den 
nævnte aktør-struktur – indgår. Udvidelsen af perspektivet er især at finde i 
”Research with Children” (Christensen & James 2000), hvor særligt overve-
jelser over etik og forskningsprocedurer udvikles, og hvor et børneperspek-
tiv diskuteres, og hvor det undersøges om et generationsperspektiv kunne 
bidrage med andre vinkler. Senest har Prout konstateret, at moderne socio-
logi er bygget op omkring en række dikotomier. Og at disse forekommer me-
re og mere uhensigtsmæssige i et samfund, der er mere komplekst og hete-
rogent end dikotomiænkningen lader ane. Han foreslår, at vi søger at over-
skride disse og istedet leder mellem dikotomier.  Han foreslår at vi laver et 
nyt fokus, som han formulerer som ”the included middle4

 

”, hvorved det 
kunne blive muligt at ”get beyond the mutually exclusive totalities that 
thinking in dichotomies encourages.” Prout siger:  

"Bobbio, however, speaks of a higher synthesis created out of oppositions. I 
am not so sure about this. Rather I want to seek the lower ground out of 
which oppositions arise...or fall. This is more akin to Latour's actor-network 
or the notion of a rhizome found in Deleuze and Guattari. In both cases at-
tention is drawn to the materials and the practices from which an endless 
stream of new phenomena, including distinctions and dichotomies, are gen-
erated and emerge. This is the included middle that constructs childhood 
and to which I suggest we turn our attention." (Prout 2002). 
 
Prout argumenterer således for, at der med et begreb om ’the included 
middle’ skabes mulighed for at tænke i mobilitet og flux. Et sådant forslag 
er parallelt til, hvad i det foregående har præsenteret i den metateoretiske 
fremskrivning. De følgende analyser er inspireret af dette børneperspektiv.  
 En del af den James, Jenks & Prout kanonisering jeg nævnte er, at 
børneperspektivet for tiden ser ud til at have sejret og er blevet mainstre-
am, således at der efterhånden er etableret en konsensus om, at et børne-
perspektiv må være på sin plads. Min egen afhandling er del af denne til-
gang, og jeg hævder om mit eget arbejde, at det repræsenterer et børne-
perspektiv. Det gør jeg med den begrundelse, at jeg fortsat mener dels at 
et børneperspektiv må repræsenteres i forskningen af institutioner og bør-

                                                                                                                                            
fra ikke-diagnosticeringer af hvori normalitet består, til mere entydige bestemmelser af hvori 
normalitet består, som fx kompetent. Indebærer det at normalitet bliver finit, mens det er afvi-
gelse der bliver infinit?  
4 Som er en terminologi, der er lånt fra den italienske sociolog Noberto Bobbio. 
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neliv. Og dels at understregningen af, at børn er aktører og at børneliv er 
interessant i sig selv – og ikke som forudsætning for ungdoms- og voksenliv – 
også fortsat må understreges.  

Når det er sagt, så er der overvejelser som må gøres i børneforskning 
internt, og det er hertil at overvejelser over, hvorvidt en bestemt tankefigur 
har fået kanonisk status, og overvejelser over, hvorvidt forskningen kunne 
bedrives på andre måder, hører hjemme. Det er her diskussioner om børne-
perspektivets muligheder og begrænsninger må diskuteres. Hvor en kritisk 
position i slutningen af 1980erne var introduktionen af et børneperspektiv, 
så må en kritisk position i dag – 15 år senere – være en diskussion af samme 
børneperspektiv. Når jeg fremhæver, at det må en være en intern diskussi-
on, så er det fordi der kunne være flere overvejelser på spil. Udfordringen 
kunne bestå i en afsøgning af på hvilke måder et børneperspektiv ville kun-
ne kobles med nogle af de kritiske punkter, som børneforskningen tidligere 
har været kendetegnet ved. Det kunne være et institutionskritisk blik som 
udfordrede børneperspektivet, eller det kunne være den aktuelle diskussion 
om et generationsperspektiv, som gør voksne relevante i børneforskningen 
på andre måder end tidligere (Alanen & Mayall 2001). Med generationsper-
spektivet argumenteres der for en geninstallering af barndom-voksendom 
relationen. Perspektivet betoner, hvordan det at være barn og det at være 
voksen medproducerer hinanden, ligesom det betoner betydningstilskrivning 
og tilblivelse. Det er et interessant perspektiv, men betoningen af en be-
stemt relation som særligt betydende, står i modsætning til afhandlingens 
prioritering af ikke i udgangspunktet at fastsætte udvalgte sociale kategori-
er som særligt betydende. Som jeg læser perspektivet består det i en ud-
pegning af denne forskel som særligt afgørende. Hvor jeg ønsker at insistere 
på et analytisk perspektiv, og åbne muligheder for at inddrage generationing 
heri, så forekommer betoningen af én relation mig at determinere betydnin-
ger i stedet for. Jeg vil lade perspektivet informere og berige analyserne, 
men ikke forpligte mig på det.  

Børneperspektivet forstår jeg især som en metodisk udfordring. Det 
drejer sig i mine øjne om en erkendelse af på hvilke måder jeg ønsker at 
producere kundskab og hvordan jeg ønsker at deltage i livet blandt børn i 
skolen. Et børneperspektiv må altså være knyttet til overvejelser over, 
hvordan magten gøres og udfordres i det konkrete rum. Det er snarere en 
måde at fordre deltagelse og refleksion på, end en teoretisk bekendelse til 
et bestemt perspektiv. Derfor opfatter jeg børneperspektivet, ikke som en 
entydig position eller som eet perspektiv, men snarere som en løbende re-
flektorisk proces over forskerens position og prioritering.  
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FORSTYRRELSER 
DE NÆSTE ANALYSEBEVÆGELSER 
Denne del af afhandlingen forholder sig til det foregående kapitels læsning af per-
manens og vedligeholdelse, til den fremskrevne enklavebeskrivelse. De næste syv 
kapitler er at læse som indføjelser i, og som forstyrrelser og udfordringer af den selv-
følgelighedsfortælling. Samtidig er de også at læse som udfordringer af den magt-
fulde entitetsfortælling om at den sociale struktur i klasser med etnisk danske og et-
nisk andre børn kan beskrives som fire adskilte grupper. Hvert kapitel åbner med en 
intertekst, som er en fortættet beskrivelse af en begivenhed, en figur eller et forløb. 
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Note om transskriptioner og interviewcitater: 
 
[…] angiver at ord eller korte sætninger er udeladt. 
Stort bogstav foran udsagn (J:) angiver forkortelse for den, der taler. 
Der er indføjet tegnsætning for at lette læsningen. 
Det tal, der er angivet i parentes efter hvert citat, refererer til linienummereringen i 
interviewtransskriptioner. 
 
Tøvelyde er ikke medtaget. Talesprog er gengivet, men hvor afbrudte sætninger eller 
indskud har været direkte meningsforstyrrende er de enten udeladt eller omformule-
ret. Sådanne omskrivninger er ikke markeret. 
 
Alle navne er anonymiseret. 
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INTERTEKST 
Det har ringet til frikvarter. Til spisefrikvarter. Læreren ser op fra bordet, 
og udbryder ”spiiiiise!” Flere af eleverne rejser sig som på slaget fra deres 
stol og bevæger sig væk fra det, der er deres plads i klasseværelset. Meh-
met og Nadim går efter mælk i kælderen. Få går i gang med at spise, kun 
Rasmus og Yosef, og først ser det ud til, at de er de eneste.  

Så snart det har ringet, bevæger Camilla og Theresa sig ud på gan-
gen. Der er heftig trafik. Børnene bevæger sig ud og ind af klassen, og 
rundt mellem hinanden og bordene i klasseværelset. Mens børnene spiser 
retter læreren opgaver, og er den eneste, der bliver siddende, hvor hun har 
været i den foregående time. Yasmin og Kristina sidder med et spil kort og 
spår hinandens fremtid. Ved et andet bord spiller drengene med deres kort. 
Mehmet råber ud i klassen: ”Chips herovre!” Naser har chips med, og 
Mehmet går rundt med en håndfuld. Camilla og Theresa er tilbage igen, 
og er straks over hos Naser. Nadim og Abdel ligeså. Abdel tager chips med 
til Daniel og Martin også. De bevæger sig i fast rutefart mellem det kort-
spillende bord og posen med chips. Flere af drengene er kommet til. Abdel 
henter fortsat chips til dem alle, deler ud når han kommer tilbage … fire-
fem stykker til hver. 

Trafikken frem og tilbage fortsætter. Flytningerne sker hastigt, næ-
sten umærkeligt og forhandlingerne om hvem, der flytter hvorhen og på 
hvis opfordring, sker som fagter og blikke. Blikkene udveksles løbende. Og 
der er – i modsætning til timen som netop er slut – konstant kroppe i be-
vægelse. Der er uro, af og til er der ligefrem kaotisk. De fleste skifter plads 
og flytter omkring. Ved begyndelsen af spisepausen brydes der op, og der 
etableres nye konstellationer, nye siddepladser. I løbet af spisepausen be-
væger de sig rundt. Nogle bliver siddende, andre flytter sig. De går fra et 
sted til et andet, fra en gruppe til en anden. Måske på må og få, men alli-
gevel med en retning. 

Flere har spist nu, og Nadim går rundt med skraldespanden, som 
duksen gør i hvert spisefrikvarter, og tæller ned ved hvert bord. Man har 
5-4-3-2-1 til at smide sit madpapir i spanden. Nogle får mere tid end an-
dre. Når man det ikke, går duksen videre. Tempoet i nedtællingen varie-
rer, hurtigere hos nogle, langsommere hos andre. Nogle bliver irriterede, 
smider hurtigt mælkekarton og papir i, andre råber efter duksen, hvis han 
går for hurtigt og de sidder tilbage med madpapiret. Ruten rundt i klassen 
tilrettelægges tilsyneladende efter hvem, der er færdige med at spise, enten 
for at komme før de er færdige med maden, eller for at komme så det pas-
ser. Mens Sofie ser væk, griber Mehmet hendes pennalhus, hvis indhold i 
løbet af kort tid spredes ud over klassen. Sofie protesterer højlydt, mens 
Mehmet opstemt fordeler blyanter og penne.  

Klokken ringer igen, spisepausen er slut og det er frikvarter. I frikvar-
teret skal børnene ud af klasseværelset, ned ad trappen og ud i skolegår-
den. Nogle farer ud så snart klokken ringer, andre trækker afgangen i 
langdrag, mens læreren skynder på dem. Ud skal de alle. Læreren låser dø-
ren efter den sidste.  
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SPISEPAUSE 
Spisepausen er hver dag fra klokken 10:30 til 10:50. Tyve minutter mellem de første 
af dagens timer og det næste frikvarter og de sidste timer. Spisepausen ligger i for-
længelse af timen; når klokken ringer, hører undervisningen op. I spisepausen sker 
der en lang række andre ting, som ikke drejer sig om ’at spise’. Der spilles kort, teg-
nes på tavlen, drilles, laves lektier, der bliver løbet rundt, der bliver skældt ud. Der 
kastes blikke, fortælles hemmeligheder og der formidles nyheder. I spisepausens ty-
ve minutter koncentreres elementer af frihed til at vælge hvem man vil være sammen 
med. Dér hastes der omkring, kroppe der har siddet stille bevæger sig, og få er på de 
pladser som lærerne har tildelt eleverne. De tildelte pladser indtages i timerne, i spi-
sepausen – derimod – bevæger eleverne sig omkring. Ikke bare i det øjeblik klokken 
ringer, men igen og igen i løbet af de tyve minutter. Der er megen fysisk og kropslig 
aktivitet.  

I dette kapitel undersøger jeg de forskelle, og de markeringer, der hører spi-
sepausen til. Til trods for spisepausens lidenhed lader jeg altså dette sted og denne 
tid åbne afhandlingens del 2. Jeg vil særligt opholde mig ved markeringen af afstan-
den mellem to enklaver, og vil lade flere læsninger uddybe forståelserne af de tilbli-
velser, der sker hen over klassens maskulint kønnede akse.  
 
 
RITUALER OG LIMINALITET 
Spisepausen ser ud til at være organiseret omkring en række ritualer, som gentages 
i hver spisepause. Spisepausen defineres ved en bestemt aktivitet, nemlig ’at spise’. 
Nogle spiser det samme hver dag, andre spiser aldrig. Nogle spiser alene, andre 
spiser sammen med bestemte andre. Det er børnenes spisepause. I samme lokale, 
som undervisningen lige har fundet sted i5

                                                 
5 Marianne Johansen finder i sit materiale fra en børnehave, at spisning er en begivenhed, 
hvor alle børnene mødes med de voksne. Og det en situation, som fordrer, at børnene opfat-
ter sig selv som et del af et kollektiv. Man kan imidlertid ikke spise kollektivt, selve indtagel-
sen af føde er en individuel handling, og derfor er man nødt til at lære at være et individ, der 
spiser sammen med andre. I forskellige kontekster kommer måltidet i stand på forskellige 
måder. Johansens pointe er, at forholdet mellem individ og gruppe kan identificeres i måder-
ne måltiderne gøres på (Johansen 2003). Jan Kampmann har også beskæftiget sig med ’spise-
situationen’ i daginstitutionen, og dér med den disciplinering der finder sted (Kampmann 
2002). Artiklen er at finde i et særnummer af Dansk Pædagogisk Tidsskrift med temaet ”Ma-
den i opdragelsen. Opdragelsen i maden”.  

. At timen ophører og spisepausen be-
gynder markeres af at klokken ringer. Sådan indledes spisepausen dagligt. Men der 
er flere ritualer. Hver dag skal der hentes mælk. Det gør duksen, eller duksene. Der 
er ofte to. Mælken hentes i kælderen og bæres op til klassen i en kasse. Skulle duk-
sen tage fejl af, hvilken mælk der rettelig hører til hos hvem, så retter de andre hur-
tigt og bytter om på de fejlplacerede kartoner. Et andet gentagende element i spise-
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pausen er lærerens tilstedeværelse i klassen, og lærerens måde at være til stede på. 
Læreren er der altid, eleverne lades ikke alene i spisepausen, men ingen lærer spiser 
i spisepausen. Læreren spiser senere, på lærerværelset. Læreren retter opgaver ved 
katederet eller småsnakker med eleverne. Spisepausen afsluttes ved at klokken rin-
ger. Den ringer ud. Disse hændelser finder sted hver dag. De har ritualets karakter; 
de har gentagelsens karakter, og det er over denne skitse af gentagne rituelle hand-
linger, at spisepausen former sig.  

Spisepausen er ikke kun et gentagelsernes sted, men er også et sted hvor 
grænser krydses, hvor det anderledes er muligt, hvor det man ikke plejer at gøre kan 
gøres. Spisepausen indeholder elementer af både frikvarter og time, og er samtidig 
hverken frikvarter eller time.  Det er en blanding af afgrænsede time-rammer og fri-
kvarters-rammer, der mødes i spisepausen. Spisefrikvarteret er en tilbagevendende 
situation, som hver dag finder sted i det samme fysiske rum. I spisepausens opbrud 
sætter nogle elever sig i grupper, mens andre bevæger sig rundt mellem bordene. 
Disse bevægelser og bevægeligheder ser ud til næsten at være sat i system, i hvert 
fald at være rutiniseret, at være som-vi-plejer-handlinger. Bevægelserne sker i flere 
tempi og til tider kan omflytningerne forekomme næsten koreograferede. Tilsvaren-
de koreograferede bevægelser har Barrie Thorne fundet i sit feltarbejde blandt børn i 
en amerikansk elementary school (Thorne: 1993). Ligesom Eckert har vist, hvordan 
spisepausen er rutiniseret (Eckert 1989: 52). Spisepausen har ganske mange funktio-
ner.  

Først og fremmest er stedet klasseværelset. Det er rammen om undervisnin-
gen. I klasseværelset står bordene på tre rækker. Vinduesrækken, midterrækken, 
dørrækken. For størstedelens vedkommende sidder eleverne ved tomandsborde, en-
kelte sidder alene. Mellem bordene står eller ligger elevernes tasker. Når eleverne 
skal rundt i klasseværelset, bevæger de sig blandt disse borde, stole og tasker. Ræk-
kerne af borde og stole sætter rammerne for, hvordan bevægelserne kan foregå. Be-
vægelserne bliver lineære og rettes ud af at skulle omkring bordene og stolene. Na-
turligvis kan det lade sig gøre at bevæge sig på tværs af klasseværelset, men det sker 
så netop på tværs af de tre rækker. Bevæger børnene sig i rundt i klassen, bliver be-
vægelserne staccato-agtige af at skulle omkring hjørner og kanter.  

Frikvarter og time har forskellig betydning for eleverne. Ved et første blik 
kan frikvarterer forekomme mere frie, mindre (lærer)styrede, og timer forekommer 
mere styrede, mindre frie. Der er ikke enighed blandt børnene om at timer er bedre 
end frikvarterer, eller omvendt, og ikke alle oplever, at frikvarterer er et sted, hvor 
man selv bestemmer. Der er regler, der skal overholdes, og  afbrydelser, der ikke er 
selvvalgte. Reglerne i frikvartererne er andre end timereglerne, men reglerne er der. 
Nogle børn beskriver (nogle) timer som fristeder og yndlingssteder, hvor det er en 
befrielse ikke at skulle forholde sig til frikvarterets spil og uudtalte regler, og hvor 
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timens mere veldefinerede regelsæt skaber frihed, mens andre giver udtryk for at de 
føler sig spærret inde.  

Spisepausen er også en tid. Det er tyve minutter på nøjagtig samme klokke-
slæt hver dag. Klokken markerer spisepausen. Dens begyndelse, og dermed den fo-
regående times ophør, og dens afslutning, og dermed næste frikvarters begyndelse. 
Spisepausen er en dagligt tilbagevendende periode. Ikke en skoledag uden en spise-
pause. En spisepause som er et mellemrum. Men spisepausen er mere end det, den er 
tillige en social handling. En social handling, der er bestemt som pausering og ved en 
bestemt aktivitet: At spise. Den sociale handling er imidlertid mere end at spise. Det 
er alt det øvrige, som sker, mens tiden er bestemt til at spise.  

De bevægelser og flytten-sig-omkring, jeg har beskrevet, antyder, at klassens 
enklaver både er stabile og permeable. Enklaverne er de samme og samtidig foran-
derlige. Der sker en næsten rituel forandring af grupperne fra den ene kontekst til 
den anden. Læreren er ikke lærer, men alligevel lidt lærer, læreren er lidt gårdvagts-
agtig, og alligevel noget lidt andet end gårdvagt. Uden veldefineret funktion. Spise-
pausen indeholder på den måde elementer fra de to forskellige skolesituationer (time 
og frikvarter), den tydeliggør de to traditionelle aktiviteter, og deres forskelligheder, 
og samtidig viser den bruddet imellem dem. Det er som intermezzo, at klasseværel-
set danner ramme om den sociale handling spisefrikvarteret er. 

I spisepausen gør børnene noget andet end de gør i såvel timer som frikvarte-
rer. De bryder deres egne grænser, deres egne betydningsforskelle. Så jeg undersø-
ger, hvilke forskelle der brydes, og hvordan de brydes. Spisepausen er en daglig gen-
tagelse, en rutine i sig selv, og de mindre handlinger spisepausen består af er tilsva-
rende gentagelser. Samtidig er spisepausen et marginaliseret sted, et uvigtigt sted i 
lærere og elevers fortællinger om skolehverdag. Jeg har i dataproduktionen ikke fået 
fortællinger om spisepauser, men derimod om timer og frikvarterer. Selv har jeg ikke 
betragtet spisepausen som andet end madpakker og ¼ liters mælkekartoner, indtil 
jeg kiggede nærmere og så, at denne lille pause rummer både frikvarterets og timers 
elementer, men i en anden blanding. Disse forskellige elementer blander sig sammen 
i spisepausen, og gør spisepausen – ikke bare til en overgang mellem time og frikvar-
ter – men til et tredje sted, et liminalt sted og en liminal tid. Barrie Thorne nævner, at 
måltidet – det at spise sammen – er et vigtigt sindbillede på solidaritet, og har i sine 
studier noteret, at der hver dag ved frokosttid er en skramlen omkring med børn, der 
vælger hvor og med hvem de vil spise (Thorne 1993: 42). Solidaritietshandlingen be-
står ifølge Thorne i det at dele bord og at spise sammen. Hvor Thorne tilføjer målti-
det en særlig solidaritetsbetydning, lægger jeg i stedet vægten på spisepausens ka-
rakter af liminalitet, og dermed infiltration af ellers tydeligt afgrænsede begivenhe-
der og betoninger. I spisepausen krydses grænser. De grænser som jeg netop har be-
skrevet i den første fiksering. De elever, der i timen forinden ikke ville vælge hinan-
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den til gruppearbejde, eller ikke ville sidde ved siden af hinanden, de kigger nu på 
billeder sammen, deler chips eller spiller kort. Det er disse retninger, disse bevægel-
ser, der interesserer mig. 
 
 
GRÆNSER 
I spisepausen er der grænser som overskrides, men der også grænser som oprethol-
des. I kapitel 2 beskrev jeg enklaverne, som de fremtræder i klassens selvfølgelig-
hedsfortælling. På hver sin side af den kønnede akse, fortælles om to enklaver. Hver 
enklave er befolket af feminint kropsmærkede elever. De to enklaver har minimalt 
med hinanden at gøre. Det er en grænsedragning, som stort set alle elever i klassen 
omtaler. De involverede selv forholder sig til forskellen, de øvrige elever i klassen 
omtaler forskellen og grænsen. Forskellen vises, gentages, betragtes og tales frem. Så 
hvad er det for en forskel?   

To af pigerne bruger sjældent spisepausen til at spise. De sidder ved siden af 
hinanden, de er sjældent langt væk fra hinanden, hvis den ene flytter sig, bevæger 
den anden sig med, blikkene er ofte rettet den samme vej, de ser på det samme. De to 
pigers bevægelser lægger sig næsten ind i hinanden; de bevæger sig synkroniseret og 
koreograferet med hinanden. Og bevægelsen er helst ud; ud på gangen hvor de ’sto-
re’, dem fra ottende, er. I hver spisepause kommer en lærer ud og henter dem ind i 
klassen igen, og i hver spisepause bevæger de sig atter ud af klassen, ud på gangen. 
Camilla og Theresa hedder de. De finder ikke på at dele bord, chips, samtale eller 
glimmer til kinderne med Sofie og Louise. Sofie og Louise er to af de aktører, som 
befolker den anden enklave. Det falder tydeligvis heller ikke Sofie og Louise ind at 
henvende sig til Camilla og Theresa med hverken mad, lektier eller leg. Ganske 
mange grænser krydses og brydes i spisepausen, men ikke grænsen mellem disse 
piger. Dén grænse opretholdes, og markeres igen og igen i løbet af de daglige tyve 
minutter. Selv i spisepausen markeres forskellene mellem Camilla og Theresa og So-
fie og Louise. Lad mig undersøge denne forskelssætning og den stædige oprethol-
delse af den. 
 
 
CAMILLA-THERESA OG SOFIE-LOUISE 
Camilla er for Louise uacceptabel, en af dem hun ikke kan tale med, som hun ikke 
kan ses sammen med. Og Camilla og Theresa hænger sammen, i Louises opfattelse. 
Hun forklarer:  
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”Jo altså Theresa hun er - hun er sammen med Camilla, de er sådan ligesom .... et halvt æble 
hver. Et æble der er gået i stykker, og Bibi hun er ligesom stilken på det, hun kommer engang 
imellem.” 

 
Æblets to halvdele. Det billede Louise vælger at fortælle frem er et, hvor Camilla og 
Theresa fremstår som dele af et hele. ’Helet’  udgør de to tilsammen. Bibi kan komme 
til og fra.  
 
Louise er indtrængende og opildnet i sin beskrivelse af forholdet mellem de to en-
klaver:  
 
”Hvis du nu fx skulle være sammen med mig og Sofie, så må du endelig aldrig nogen sinde i 
dit liv gå over til Camilla og Theresa og være sammen med dem lige pludselig. Det må man 
ikke. Så skal man hellere gå alene rundt, hvis man bliver sur på de andre. Så man må ikke gå 
over til Camilla og Theresa, det MÅ man ikke. 
J: Hvad sker der hvis man gør det? 
L: Så er man ikke med i gruppen mere, når man er blevet gode venner igen. Så bliver man 
ALDRIG gode venner igen. 
J: Måtte jeg gå over til Linda? 
L: Det måtte du godt, det gør vi også tit. 
J: Og til Anna og Yasmin? 
L: det måtte du også godt. 
J: Måtte jeg gå over til drengene? 
l: Øhm, det tror jeg ikke helt. Sådan en gang imellem du må godt gå over og snakke med 
dem, men du må ikke gå over og skynde dig og blive kæreste med en af dem.” (Louise 134-
47) 

 
Ifølge Louise er Camilla og Theresa uacceptable. Hører man sammen med hende og 
Sofie, er det ikke muligt også at have kontakt med Camilla og Theresa. De fire kan 
ikke være sammen, og ikke ses sammen. Ifølge Louise tilhører hun og Sofie én kate-
gori og Camilla og Theresa en anden. Faktisk er Camilla og Theresa lige så anderle-
des som drengene, lige så meget en anden kategori som drengene, på trods af at de 
tilhører samme køn. Det er kategorier der ikke kan blandes. End ikke berøre hinan-
den, for hvis berøringen-deltagelsen med ’de andre’ har fundet sted, så er vejen til-
bage i egen gruppe udelukket, så er man ikke længere en af sine egne; man er ikke 
længere ubesmittet. I sine handlinger præsenterer Camilla Louises ikke-
forventninger til, hvad en deltager i hendes egen gruppe kan gøre. Camilla hører til 
uden for Louises afgrænsning og bestemmelse af sig selv som en, der hører sammen 
med Sofie. Camilla er ikke desto mindre en central figur i Louises forståelse af klas-
sen og af sig selv. Camilla er nemlig forskellig fra hende selv og fungerer som den 
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kategori Louise kan adskille sig fra: Sådan er Louise (og Sofie) ikke. De bestemmer 
sig ved hjælp af en samtidig nærhed og distance.  Louise forklarer, hvordan de omta-
ler hinanden.  
 
”Vi siger altid Camilla og Theresa, og vi siger Louise og Sofie. Vi siger aldrig Sofie for sig, og 

Louise for sig. ” (Louise 103) 
 
’Camilla-Theresa’ udtales hurtigt, snublende næsten som ét ord. Ikke som oprems-
ning af to navne, men som ét. Ligesom Sofie-Louise er én betegnelse for de to elever. 
Først inde i deres eget fællesskab med hinanden, bliver de til Sofie og Louise. ’Ude’ i 
klassen, og i særdeleshed med Camilla-Theresa er de én, Sofie-Louise. De to grupper 
af elever laver hver deres fælleshed med hinanden. En fælleshed der gentages igen 
og igen i interviewene, hvor tre forhold sjældent forbliver umarkeret: Camillas og 
Theresas fælleshed med hinanden, Sofies og Louises fælleshed med hinanden, og 
den uoverskridelige forskel mellem Camilla-Theresa og Sofie-Louise. Det er noget 
alle ved: De hører sammen hver for sig og kan ikke være sammen med hinanden. 
Dertil gør de forskellene for store. I disse forskelssætninger etablerer de sig udadtil 
som to forskellige fælles vi’er. Et kollektivt vi, der omfatter Camilla og Theresa og et 
andet kollektivt vi, der omfatter Sofie og Louise. Disse fire aktører sætter altså for-
skellene imellem sig, og markerer disse forskelle som de betydningsfulde i afgræns-
ningerne af sig selv og hinanden. Begge de to par gør sig selv større ved hjælp af en 
partner. De forstørrer på den måde sig selv i kollektive vi-subjekter. Kollektive vi’er 
som fungerer som tydelige markører i forskelssætningen imellem pigerne6

Sofie-Louises fælleshed må imidlertid karakteriseres på en anden måde end 
Camilla-Theresas. Hvor Camilla-Theresa bevæger sig synkroniseret, er Sofie og Lou-
ises bevægelser i højere grad individuelle, de er i højere grad to kroppe, som bevæ-
ger sig hver for sig. Faktisk er deres kroppe ikke udpræget forbundet med hinanden. 
Sofies og Louises forbinder sig med hinanden på andre måder end med kroppene. 
De benytter lærernes vokabular. De taler samme sprog som skolen, så at sige. Sofie 
og Louise er gode til fagene – med en fordeling af hvem der er god til hvilke fag, så 
begge er gode til noget – og forstår sig selv i skolen på denne måde. Og ikke mindst, 
så deler de bord. De sidder sammen, meget sjældent væk fra hinanden. Samtidig 
med fællesheden med Sofie, så forekommer Camilla at være del af konstruktionen af 
den tosomhed, som Louise forklarer sig om. Camilla GØR nemlig noget forkert. Om 
Camillas gøren forklarer Louise. 

.  

                                                 
6 Tilsvarende kollektive vi-subjekter finder Dorthe Staunæs i sit materiale, som hun omtaler 
som de pågældendes behov for at ’enlarge’ sig.  Udviklingen af begrebet ’kollektive vi-
subjekter’ er et af de afgørende udkommer af det dialogiske forskningssamarbejde som Stau-
næs og jeg sammen indledte.  
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Louise forklarer om grupperingerne i klassen..... 
” Jeg tror det er fordi Camilla og Theresa de spiller meget store, og sådan noget. 
J: Og hvad betyder det? 
L: Det betyder, at de går sådan meget for sig selv, og snakker helt vildt og bagtaler alle os an-
dre og sådan noget. 
J: Og bagtaler? 
L: Ja det hører vi - de snakker helt vildt meget om Sofie. 
J: Om Sofie? Hvordan kan du vide det? 
L: Det er sådan noget man hører. 
J: Hvad siger de? 
L: Også om os andre.  
J: Hvad siger de? 
L: Det er meget noget negativt. Jeg er bare glad for at det ikke er mig de snakker om. 
[…] 
J: Hvordan kan det være at det er dig og Sofie der er sammen, og ikke dig og Camilla? 
L: Det er fordi mig og Camilla er meget forskellige. Mig og Sofie er mere ens ... men vi kom-
mer også tit op at skændes. Men så bliver vi hurtigt gode venner igen. 
J: Hvad er ens ved dig og Sofie? 
L: Det VED jeg ikke.  
J: Hvordan er I så forskellige fra de andre? Hvorfor er I ikke samme slags? 
L: Det ved jeg ikke. Det er fra naturens hånd vel... 
J: Tror du det? 
L: Ja 
J: Hvis nu .... hvordan skal jeg sige det. I er ikke samme slags, I er forskellige. Så hvilken slags 
er de andre? 
L: Det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke. 
J: Kalder I dem noget? 
L: Neeeej ikke så tit, en gang imellem 
J: Hvad kalder I dem så? 
L: Ikke så tit vi snakker om dem. Det er vi så vant til, at sådan er de bare, de er lidt sære og 
lidt specielle. 
J: Hvad er det de gør som I ikke gør, eller hvad er det I gør som er anderledes end deres? 
L: Jamen jeg tror at mig og Sofie, og de andre også, ikk, vi leger også i frikvartererne, de [Ca-
milla og Theresa] går bare rundt i skolegården og spiller snobbede og … 
J: Er det dét der er forskellen? 
L: Det tror jeg” (Louise 17-50). 
 

Ifølge Louise gør Camilla ligesom ’de store’ – hun leger ikke længere – sådan som 
Sofie og Louise gør. Camilla-Theresa går rundt i skolegården, de hænger, de taler 
med hinanden, de søger ned på toiletterne. Det gør Louise ikke. Camilla ”spiller 
snobbet”, taler kun med ottende klasse, interesserer sig ikke for de små klasser. Loui-
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se introducerer sprogligt, at Camilla ikke er snobbet, men at hun spiller det. At hun 
lader som om. Og tilsyneladende vedrører snobberiet ’de store’. Louise opererer med 
flere nuancer. Hun angiver, at Camilla synes det er fint at være stor, voksen. I hvert 
fald større end hun selv er. Hvis Camilla snobber, så indebærer det, at hun ikke kan 
være sammen med dem, der i aldershierarkiet er på samme niveau som hun selv. 
Men Louise ved også, at hun selv ikke interesserer sig for de store; hun er sammen 
med de små. Hun kender altså sin egen ageren i skolegården – med de små omkring 
sig – og hun ved hvad Camilla gør og tillige hvilke betydninger, der kunne ligge i 
Camillas snobberi. Louise ser forskel, og hun ser, at Camilla gør skolelivet anderle-
des end hun selv. Camilla gør det for anderledes, og i den gøren bliver ”De [..] lidt 
sære og lidt specielle”. 

Louise udvælger, hvad hun synes er vigtigt at fortælle om Camilla, og Louise 
udvælger de elementer som Camilla gør forkert. Camilla-Theresa er ikke det Louise 
opfatter som normalt, acceptabelt og rigtigt. De er del af den klasse hun går i, del af 
hendes hverdag, og på sin vis ser det ud til at denne anderledes gøren, som Camilla 
praktiserer, er et ikke uvigtigt element i Louises beskrivelse af klassen og i hendes 
egen mulige positionering som den, der ikke er som Camilla og Theresa. Camilla for-
styrrer altså ikke ordenen, tværtimod er Camilla del af den orden. Blot som andethed.  
I Louises fortolkning bliver Camilla en anden. Louise selv bliver til i andethed med 
Camilla, og i sammehed med Sofie.  Louises positionering af sig selv som ”samme 
slags” som Sofie gøres mulig af Camillas og Theresas anderledes gøren. Louise kan 
ikke etablere sig med sin forståelse af sig selv og Sofie, uden Camilla-Theresas an-
dethed. Den indgår som bestanddel i Louises positionering af sig selv. Camilla be-
væger sig, for så vidt, ikke på tværs af noget som helst, hun gør anderledes end Loui-
se. Det er ved denne anderledes gøren at hun udfordrer Louises forståelse af det ac-
ceptable, og samtidig lader Louises forståelse af sig selv blive til. Louise er ikke så-
dan-en-som-Camilla, Louise er snarere sådan-en-som-Sofie. Sofie-Louise. De to ved-
ligeholder på denne måde deres fælles vi ved at sætte forskelle mellem sig selv og 
Camilla-Theresa, og ved at gøre sig til et fælles vi, der er større end de hver for sig 
kan blive. 
 
 
CAMILLAS GRÆNSER 
Vendes blikket mod Camillas fortællinger er beretningen en anden end Louises. Ca-
milla og Louises beretninger om hinanden og klassen kan genkendes som fortællin-
ger om den samme klasse, og begge piger kan tydeligt identificeres i beretningerne. 
De modsiger ikke hinanden, men de fortæller alligevel ikke de samme historier.  

På trods af at mine spørgsmål i interviewet retter sig mod klassen, 6. klassen, 
taler Camilla sig ud af klassen. Hun taler hen imod de ’store’, de store drenge. I bog-
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stavelig forstand går Camilla ud af klassen, når det er muligt. Ind i naboklasseværel-
set, som er 8. klasses hjemsted, ud på gangen, hvor hun kan mødes med de ’store’, 
ud i gården. Ind i klassen kommer hun igen, når læreren bringer hende tilbage; når 
andre lærere kommer forbi på gangen og irettesættende beder hende opholde sig i 
klasseværelset; når klokken ringer ind igen. Ind kommer hun sjældent af egen vilje. 
Camilla går den anden vej. Bevægelsen er aktivt mod de andre snarere end aktivt 
væk fra de strukturelt set samme som hende selv, nemlig 6. klasse. Bevægelsens ret-
tethed har på den måde betydninger for flere, for Camilla selv, for Louise, for Sofie, 
for de drenge i klassen som Camilla også orienterer sig imod.  

Camilla-Theresas retning ud af klassen betyder noget, ikke bare for klassens 
øvrige piger, men også for drengene. Theresa og Camilla skiller sig ud ved at begyn-
de at gøre ungdom snarere end barndom, og ved at have relationer til nogle af dren-
gene. De relationer har Sofie-Louise og flere af de andre piger i klassen ikke. Flere af 
drengene markerer denne forskel. Martin gør det således:  

 
” [Jeg er] aldrig sammen med de der … Anna, Yasmin og Linda og Sofie og Louise. og Bi-
bi.[…] nogen gange Camilla og Theresa”. (Martin: 738-44).  
 

Det er Camilla og Theresa han fortæller om at være sammen med. Martin uddyber at 
han aldrig er sammen med de øvrige piger. Han forklarer det med at  
 
”[jeg] kan ikke lide dem. De er underlige, eller Theresa og Camilla er heller ikke helt alminde-
lige, men de er da sådan de er sådan jeg ved ikke de er ikke ligesom de andre, kan man sige. 
De vil hellere, Camilla og Theresa, de vil hellere tale med drengene end de vil tale med pi-
gerne. Ligesom om de bedre kan lide at have en dreng som en ven end som en pige som ven-
inde selv om de er meget gode veninder. Det ved jeg ikke hvorfor, men de taler meget sådan 
med mig og Daniel og Nadim og Abdel og alle dem. De taler ikke med Mark”.(Martin: 781-
90). 
 

Martin deltager i Camilla-Theresas gøren sig forskellig fra Sofie-Louise. Og bekræfter 
derved forskelssætningen som relevant. De der Anna, Yasmin, Linda, Sofie og Louise. 
Martin gør Sofie-Louises relationer med andre piger synlig. De relationer vil jeg ven-
de tilbage til. Det afgørende her er at Martin ser og anerkender forskellen mellem 
Camilla-Theresa og Sofie-Louise som en betydende forskel, også for hans position i 
klasserummet. Sådan en som ham kan være sammen med Camilla-Theresa, men ikke 
sammen med de der Sofie-Louise. I Martins beskrivelser af pigeenklaverne og af 
drengenes forholden sig hertil trækker han begrundelser frem som vedrører slags. De 
der Anna, Yasmin, Linda, Sofie og Louise er af samme slags. En slags, som tales frem 
som værende kategorialt forskelligt fra Camilla-Theresas slags. Martin befinder sig i 
den maskulint kønnede akse mellem de to enklaver. Sammen med de andre drenge 
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orienterer han sig i, hvordan han kan blive et passende subjekt7

Camilla løber ikke rundt i skolegården. Hun er opmærksom på, at andre ser 
hende. Bestemte andre. De store, drengene. Hun forklarer sig: 

 i denne klasse, og 
den orientering sker også i forhold til de andre enklaver end den han selv befolker. 
Som det ser ud for tiden ville det for ham være upassende at tale med Sofie og Loui-
se, som er ”underlige”. Mens det går an at tale med Camilla og Theresa. Faktisk er 
det ligefrem passende for en som Martin. Ikke bare er Martin i midteraksen, han for-
står sig selv som mellem de to slags piger. 

 
”De [Louise og Sofie] er sådan mere barnlige, de løber mere rundt og leger. Det gør mig og 
Theresa også stadigvæk, vi er bare sådan lidt mere flove nu. Mere pinlige, der er mange 
drenge i 8. som ser rimeligt godt ud og så vil vi ikke løbe rundt i gården og …” (Camilla: 95-
98) 
 

Hun fortsætter og svarer på spørgsmålet: 
”J: Er det pinligt over for dem? 
C: Ja! Og også overfor os. Vi bliver rigtigt til grin hvis vi bare løber rundt i hele skolegården 
og leger. 
J: Har du lyst til at løbe rundt i skolegården? 
C: Mmmh, nogen gange, altså hvis det fx kun er vores klasse, hvis vi får fritime så går vi ned i 
gården og spiller rundbold, så hele klassen løber efter hinanden. Så kan jeg godt gøre det, for 
så er der ikke fyldt i skolegården, der er kun vores klasse. Dem har jeg ikke rigtig noget imod 
at gøre det overfor.” [Camilla 99-108] 

 
Camilla tilpasser sin lyst til at løbe rundt i skolegården. I det hele taget håndterer 
Camilla sin lyst på mange måder. Lysten tilpasser hun efter, hvad hun forestiller sig 
bestemte andre vil finde upassende. Lyst, ikke som et indre anliggende, men lyst 
som en relation mellem de andre og hendes håndteringer. Lyst udfoldes så at sige 
relationelt. Camillas ekstra øje på sig selv regulerer hende i bestemmelserne af, hvad 
der er passende adfærd i skolegården. Og i hendes blik er det 8. klasses drenge, der 
regulerer hendes adfærd: Hun står og taler i stedet for at løbe rundt. Hun mærker sit 
eget blik på sig, der går omkring drengene i 8. klasse og hendes forestillinger om 
hvad de vil finde passende, attraktivt og på sin plads. Camilla udtaler ikke, hvad 
drengene forventer af hende, men hvad hendes blik via drengene fortæller hende ville 
være passende adfærd for hende i skolegården. Det gør mig og Theresa også stadigvæk, 
vi er bare sådan lidt mere flove nu, mere pinlige. Camilla fortæller om, hvordan det er 
flovt og pinligt at gøre det hun gjorde tidligere – stadigvæk. Reguleringen drejer sig 
om at lære sig selv at høre op med at løbe rundt. Måden at lære det på ser ud til at væ-
                                                 
7 Passende subjekter er også hvad Staunæs beskæftiger sig med. Se Staunæs 2003a for lignede 
overvejelser og andre konkrete måder at gøre passendehed på.  
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re flovheden, pinagtigheden ved at mærke sit eget drenge-filtrerede blik på sig. Det 
drejer sig om at lade være med gøre bestemte handlinger, som hun tror drengene 
ikke synes om. Flov ser ud til at være Camillas udtalelse om sig selv. Pinlig, derimod, 
vedrører de andres vurdering af hende. Men Camilla siger om sig selv at hun er pin-
lig, og det gør hun tilsyneladende via de andres blikke på hende. Blikkene vikler sig 
ind i hinanden, så det næsten lyder: Jeg er flov, fordi jeg tror, at de andre syntes at 
jeg var pinlig.8

 
.  

 
LØB OG LEG – ELLER EJ? 
At løbe rundt og lege eller at stå og tale ser ud til at være en betydningsfuld forskel 
mellem Camilla-Theresa og Sofie-Louise. Ganske mange omtaler denne løben og ik-
ke-løben, og gentagelserne betoner den forskel som en afgørende af slagsen. Lad mig 
se nærmere på hvordan gentagelserne tager sig ud.  

Camillas opfattelse af at løbe og lege i skolegården er, at det er barnligt. Det 
orienterer ’nedad’ (se også Görlich & Kirkegaard: 2000). Hun og Theresa har gjort det 
tidligere, men er holdt op med det. De har udskiftet legen med ikke-barnlige samta-
ler uden store kropsbevægelser. De står stille, maksimalt bevæger sig langsomt rundt 
i skolegården i hinandens nærhed. Anna husker, da Camilla-Theresa holdt op med at 
lege.  
 
”Vi har leget alle pigerne sammen før, da vi gik i tredje klasse og sådan noget, men så lige 
pludselig i fjerde klasse så nede der i gården helt henne ved bænkene, ikke? 
J: Ud mod gaden? 
A: Nej, ud mod, nu skal jeg lige se, et eller andet sted helt nede bagerst. 
J: Helt nede i den anden ende når man går over mod den lille skolegård? 
A: Ja. og så satte de [Camilla og Theresa] sig så der, og så synes de selv, de var blevet for store 
til at lege. Ja og det jeg ved godt at det måske ikke lige var sådan noget der ragede os andre, 
men jeg synes bare at det var lidt mærkeligt. Så kan jeg huske, at der var en dag, hvor jeg gik 
hen til dem og spurgte om de ville være med, fordi jeg troede, at det kunne være at de måske 
var lidt kede over eller sådan noget, og at det så ikke var derfor at de ikke gad at være med. 
Fordi de selv synes, at de var blevet for store til at lege. Så spurgte jeg dem så om de ville væ-
re med, og så sagde de: ”Arj, det gider jeg altså ikke, det er kun for børn”. Så sagde jeg ”nå 
men I er måske også blevet for store til at lege hvad?” og så gik jeg bare ud og legede. 
J: Hvornår skete de ændringer pludselig, kan du huske det? 
A: Fjerde klasse.” [Anna:216-240] 
                                                 
8 Hanne Haavind arbejder med 12-14-årige i en multikulturel skole i Oslo. Om den livsperio-
de – 12-14 år – hævder hun, at der finder en overgang sted, og at den bringer nye 
kønskontrasteringer frem. Det er måske også hvad der gælder, når Camilla beskriver bevæ-
gelsen fra hvordan det tidligere forholdt sig med relationer til drenge tidligere, til hvordan 
det erfares i 6. klasse (Haavind forelæsning Københavns Universitet, november 2002). 
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I tredje eller fjerde klasse holdt Camilla-Theresa, ifølge Anna, op med at lege. Begi-
venheden har været markant nok til at Anna husker den og til at hun siden gengiver 
som forklaring på, hvem Camilla-Theresa er. Det er ikke kun Anna, der husker Ca-
milla-Theresas ophør med at lege. Flere af drengene beretter om, da legen hørte op, 
og en-ståen-stille indtraf. De er ikke alle enige om tidsfæstelsen, men få undlader, at 
understrege forskellen mellem at løbe-og-lege og stå-stille-og-tale. Det handler om at 
blive stor. Det uddyber Anna siden: 
 
”Det er sådan at de [Camilla-Theresa] vil hellere være sådan voksne nogen hele tiden. Ikke 
voksne men heller ikke børn de vil hellere være sådan nogen, det ved jeg ikke, sådan nogle 
19-årige med læbestift og sådan nogen, der skal i byen hver anden torsdag og hver anden 
fredag og hver anden tirsdag og hver anden bla-la-la-la så videre så videre så videre. Og hver 
måned for eksempel finder de sådan en ny én, som de så siger at de kan lide. Altså de kan 
ikke, de synes bare at det bliver man altså nødt til.  
J: Hvem finder de så som de kan lide? 
A: Først så var det, jeg kan ikke huske hvem det så var, men det har været Nabil og Moham-
med og, vent lidt jeg tror Tommy. 
J: Hvor går de, hvor er de henne? 
A: Det er min storesøsters, nej Camillas storesøsters klasse, jeg tror ikke Tommy går der mere. 
J: Men det vil sige at de er en anden slags end I andre piger eller hvad? 
A: Jeg ved ikke om en anden slags men de sådan, de tænker ikke sådan som vi andre gør. De 
vil meget hellere være voksne og sådan noget. Theresa hun går også tit sammen med dem fra 
niende. 
J: Så hvad er forskellen på jer og dem? At de vil være voksne siger du? 
A: Det jeg sådan set siger, er: Vi er børn. Det er de også men de vil sådan bare meget hellere 
være voksne. De synes, at vi er for barnlige.” [Anna: 291-318] 
 
Anna er præcis. De er lige gamle, men blikkene ændrer sig. Det der kvalificerer til 
betegnelsen barnlig er den manglende orientering opad. Barnligt–voksent bliver det 
forhold, der forskelssætter Sofie-Louise og Camilla-Theresa. De fire er enige om, at 
de er forskellige fra hinanden. De modsiger ikke hinanden i beskrivelserne af, hvad 
der er forskellene imellem dem. De fortæller samme slags fortællinger. Om løb og leg 
og om samtale. Igen og igen udpeges dette som forskellen. Mette Gulbrandsen dis-
kuterer, hvordan popularitet gøres blandt 12-14 årige piger i en skole i Oslo. Hun 
understreger, at hendes kendskab til popularitet kommer fra såvel insidere som out-
sidere. Og at det der karakteriserer de populære piger er, at de er dem, der først hol-
der op med at gøre barnlige ting. Og at det ophør markeres ved stå og tale i mindre 
grupper i skolegården, og ved at undlade at lege (Gulbrandsen 2002 (a): 7). 
Gulbrandsen finder altså ganske parallelle forskelssætninger. I skolekonteksten er 
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dét at gå rundt og tale ikke blot en handling i sig selv, det er en samtidig og lige så 
markant markering af ikke-leg. Louise og Sofie leger med hinanden og med Anna, 
Yasmin og Bibi. Det forhold kvalificerer Louise og Sofie til at fremstå som de barnlige 
og ukontrollerede, mens samme forhold kvalificerer Camilla og Theresa til at frem-
træde som de ’store’, der kontrollerer deres kroppe til at stå stille, fordi det er pinligt 
og flovt at lege og fordi ’det gør man ikke længere’. Lege gør man, når man oriente-
rer sig nedad, før man lærer sig at ophøre med at det. Lege er noget man holder op 
med. Det er samme markør Gulbrandsen finder i sit materiale. Med den tilføjelse at 
popularitet væsenligst performes ved hjælp af tre markører, nemlig make-up, teena-
ge tøj og at de begynder at bruge bh. Disse aspekter af self-performance kombineres 
med hvad Gulbrandsen kalder ”an overall interest in boys” (Gulbrandsen 2002 (a): 
8). Med Gulbrandsens ord:  
 
”the popular girls were preoccupied with their self-performance as young girls and were ac-
tively contrasting ways of being a girl in the present with what had been collectively validated 
a year or two ago” (Gulbrandsen 2002: 8).  
 
Disse nye markører og interesser bliver betydningsfulde i relation til drengene, men i 
lige så høj grad i forhold til deres egen performance forrige år, og til de elever der 
stadig optræder på disse andre måder. Måder som benævnes ’barnligt’. At lege dre-
jer sig først og fremmest om at bevæge kroppene, om at løbe. Ophøret drejer sig om 
at tæmme kroppen til at stå stille, til at undlade bevægelserne, eller til at bevæge sig 
langsommere. Måske er begrundelserne for disse langsommere bevægelser helt kon-
kret også at finde i kroppene.  
 
 
KROPPENE 
Camilla og Theresas kroppe er anderledes end Sofies og Annas kroppe. Hvor Sofie 
og Annas kroppe er spinkle og uden bryster, er Camillas og Theresas kroppe større 
og med bryster. Måske er disse kroppe med til ganske fysisk at afgøre, hvad der kan 
gøres. Har kroppene bryster, der bevæger sig når de løber omkring, skabes også en 
opmærksomhed på kroppen på en anden måde end når spinkle kroppe løber om-
kring. Camilla og Theresas kroppe er nye og anderledes i forhold til hvad de har 
kendt før. Ikke bare fordi drengene kigger, og fordi pigerne ser at drengene kigger, 
men måske også fordi de selv mærker kroppen være anderledes. Camilla og Theresa 
har denne anden kropslighed end Sofie og Anna. Den forskel i kropslighed ser det 
ud til at være ubemærket af Sofie og Anna. Men det er kun hertil, at dét regnestykke 
passer. Louise løber nemlig og leger sammen med de spinkle piger. Men Louise har 
bryster og er ikke spinkel. Kropsligt har hun bryster og størrelse som Camilla, men 
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socialt gør hun anderledes: Hun løber og leger som Sofie. Bryster er åbenbart ikke 
bare bryster. Men bryster kan iklædes og forstås forskelligt. Louise har bryster, men 
er tilsyneladende ikke opmærksom på dem som noget der forhindrer hende i at be-
væge sig. Iklædt strop T-shirts bevæger og ser bryster anderledes ud end iklædt store 
trøjer. Pigerne tænker og gør forskelligt med deres bryster. Og de undlader at betone 
en fysisk lighed imellem sig: Brysterne.  
 Haavind finder, at de norske piger taler om kæresteri og forelskelse uanset 
om de deltager i en forelskelse eller ej. At tale om kæresteri er en måde at bevæge sig 
i alder på, hævder hun (Haavind 2000a). Det ser ud til at være en sådan bevægelse i 
alder som Camilla og Theresa er i færd med at lave, og som de øvrige piger i klassen 
undlader at gøre. De flytter sig i alder – mod kæresteri og seksualitet. Haavind tilfø-
jer en pointe, nemlig en skelnen mellem at ’gøre’ og at ’omtale’. Man kan sagtens tale 
om kæresteri og forelskelse uden at gøre det. Denne talen om er hvad Haavind be-
nævner ”heteroseksualitet uden berøring”, som refererer til at pigerne deler seksuali-
teten i deres fællesskabs omtale af relationerne til drengene, samt til at relationerne 
ikke rummer nævneværdig fysisk kontakt. Pigerne deltager med hinanden, drenge-
ne behøver for så vidt ikke deltage med meget andet end omtalen af sig. I det fælles-
skab, hvor der ’tales om’, har de jævnaldrende vurderingsret, mens det er uden for 
de voksnes ret at vurdere. Det er i høj grad de andres vurderinger der er afgørende. I 
forhold til mit eget materiale kan jeg genkende beskrivelserne af både omtale og 
vurderingsret. Men samtidig også at disse karakteristika fungerer som markør i for-
hold til de grupper af piger, der ikke interesserer sig for drengene og ikke engagerer 
sig i omtaler af kæresterier og forelskelser. Aktiviteten fungerer således både inklu-
derende i forhold til de, der gør det samme, og ekskluderende i forhold til de, der 
gør anderledes. Pigerne engagerer sig i den lokale dominante diskurs, og diskursen 
bruges til at skabe meningsoverensstemmelse om de konkrete drenge – hvem der er 
de lækre – og om de forkerte piger – der stadig leger. Andre piger engagerer sig net-
op ikke i den diskurs. Aktiviteten er med andre ord meningsbærende for flere, men 
så langt fra med samme indhold.  
 At stå stille og tale er ikke kun kropslig tæmning, det er også urørlighed. 
Beverley Skeggs gennemfører en interessant analyse af, hvordan kvinders heterosek-
sualitet dannes.  Hun viser hvordan seksualitet ikke kun er en repræsentation, men 
også er en materialitet som institutionaliseres. Men først og fremmest viser hun 
hvordan  
 
”heterosexuality [simultaneously] produces normalization and marginalization for working-
class women. It is another category they feel does not speak to them because they do not want 
to be classified as sexual. Respectability, as a discourse of normativity, is one way in which 
sexual practice is evaluated, distinctions drawn, legitimated and maintained between groups. 
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This means that heterosexuality is not occupied equally precisely because it is mediated by 
respectability and some women are already, by class and race location, already categorized as 
non-respectable; it is another mechanism for the reproduction of difference and inequalities” 
(Skeggs 1997: 118).   
 
Der er naturligvis en række indlysende indvendinger at gøre mod at drage direkte 
paralleller mellem Skeggs pointe og mit datamateriale. Den mest indlysende er, at 
hun beskæftiger sig med voksne kvinder, og jeg med børn. Børn som er i færd med 
at afsøge, undersøge og afprøve seksuelle relationer og forståelser. Men det interes-
sante er, at Skeggs gør opmærksom på dels forholdet mellem de sociale kategorier 
køn, seksualitet (begærsretning), klasse og hudfarve, og ikke mindst på respektabili-
tet. Respektabilitet relateret til håndtering af seksualitet og begær. Det er det sidste, 
der kunne præcisere den urørlighed og den ikke-berørings heteroseksualitet som 
Haavind omtaler. Måske er pigernes interesse ikke blot at forstå som indledende 
manøvrer til en udfoldet seksualitet, men også et spørgsmål om en normativitets-
diskurs om respektabilitet. En diskurs som måske snarest tages i anvendelse af de 
piger, som endnu ikke nærmer sig drengene. De lege som Camilla-Theresa er ophørt 
med at deltage i er især fangelege, hvor børnene løber rundt blandt hinanden og fan-
ger og rører ved hinanden. Som de står stille dér i skolegården er det ikke hvem som 
helst, der kan røre dem. De har en høj grad af kontrol med hvem de berører og hvem 
de berøres af ved at undlade at deltage i lege, der involverer kroppen og dens bevæ-
gelser. Kroppenes stilstand midt i skolegårdens tumult markerer deres andethed. Det 
er Camillas og Theresas afmålte bevægelser i skolegården, deres koreograferede 
gang blandt de andre, og det er utilnærmeligheden og urørligheden i deres fælleshed 
med hinanden, som udtrykker deres fælleshed. Fællesheden er ikke bare social, den 
er kropslig og den er synlig. Og den har tilsyneladende med en afsøgning af seksua-
litet at gøre, ligesom den har med respektabilitet og passendehed at gøre9

 
.  

 
SAMMEHED OG FÆLLESHED  
Hvordan kan Sofie-Louises position i Camillas beretning beskrives? De er ikke lige-
som Camilla selv, de er forskellige fra hende. Det ser ud til, at Camilla ikke primært 
orienterer sig mod Sofie-Louise, hverken positivt eller negativt. Faktisk fylder Sofie-
Louise ikke meget i Camillas beretning.  Camilla taler sig ud af klassens øvrige piger. 

                                                 
9 Her kunne så passende indskydes at den seksualitet de er ved at lære er heteroseksualitet. 
Det er netop pigernes forhold til de store drenge, der er til undersøgelse. Det er hvad Epstein 
omtaler som ”compulsory heterosexuality”, og hvor hun understreger at kønsrelationer i sko-
len ikke kan begribes uden en anerkendelse af at skolen også er et seksualiseret sted, hvor 
heteroseksualitet formidles som norm (Epstein 1997). 
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Hun deler sammehed med Theresa og delvist med Bibi. Det gør ikke Louise betyd-
ningsløs, men pointerer at hun indgår i Camillas positioneringsprojekt på andre må-
der end Camilla indgår i Louises. De er så langt fra lige med hinanden. Louise be-
stemmer Camilla negativt, som hende hun er forskellig fra, mest forskellig fra. Loui-
ses kræfter er på spil i bestemmelsen af Camilla og sig selv i forhold til Camilla. Ca-
milla, derimod, bruger sine kræfter et andet sted. Jeg havde forventet en mere gensi-
dig relation mellem de to; gensidig i den forstand at Camilla også brugte Louise ak-
tivt i en beskrivelse af sig selv. Men det gør hun ikke. Og derfor må beskrivelsen af 
Louise for Camilla være en anden.  

Jeg har i mine noter fra observationerne noteret: ”Det er som om Camilla og 
Theresa gør sig uattraktive for de andre piger”. Det er en påmindelse om at dette 
forhold er gensidigt. At Camilla og Theresa har etableret sig med en fælles position, 
som netop er forskellig fra Sofie-Louise. I materialet er der imidlertid også fortællin-
ger om, hvordan Camilla og Theresa opfører sig mere ligesom de andre piger i 6. 
klassen, hvis en af dem ikke er  i skole, og den anden altså er i skole ’alene’. Sofie be-
retter således: 
 
”Når Camilla ikke er der så vil Theresa gerne være sammen med os og når Theresa ikke er 
der så vil Camilla gerne være sammen med os. Det er ligesom når de to er sammen, så  gider 
de ikke være sammen med os. Men den første uge her lige efter sommerferien i det her år, så 
var Camilla der ikke og så ville Theresa gerne være sammen med os og sådan noget, så var 
hun sød nok. Men nu er Camilla så kommet og så gider de ikke være sammen med os mere 
så vil de hellere være sammen med ottende klasse og sådan noget.” (Sofie: 165-74).  

 
Det ser ud som om at det entydige skel mellem Sofie-Louise og Theresa-Camilla kan 
forrykkes af at en deltager forsvinder. Er enten Theresa eller Camilla der ikke, så bli-
ver det muligt at overskride grænsen til de andre piger.  Når de er sammen oriente-
rer de sig ud af klassen. Når Theresa og Camilla ikke har hinanden, så orienterer de 
sig indenfor klassen. Ifølge pigerne sker det samme imidlertid ikke, når enten Louise 
eller Sofie er fraværende, så bliver de blandt deres ’egne’, og søger ikke mod Camilla 
og Theresa. 

I Camilla og Theresas fortællinger er det at være i klassen alene forbundet 
med et vist ubehag. Theresa fortæller:  

 
” Jeg [har] ikke nogen at være sammen med, at jeg bare sidder for mig selv i klassen altså det 
gør jeg jo også altså i frikvartererne, da kan jeg godt bare stå for mig selv, når Camilla ikke er 
der, men det er ikke meget at jeg er der hvor Camilla ikke er der, for vi ringer til hinanden om 
morgenen og spørger om vi kommer i skole altså hvis jeg nu ikke kommer så kommer hun 
heller ikke, og hvis hun ikke kommer så kommer jeg heller ikke. Det var kun lige i dag for da 
kunne jeg ikke nå at sige til min mor. […] jeg er ikke sådan rigtigt sammen med nogen af de 



 116 

andre i klassen og så står jeg jo bare for mig selv i klassen eller fx i frikvartererne ikke så kan 
jeg bare stå helt for mig selv.” (Theresa 845-71) 

 
Theresa oplever sig alene, hvis ikke Camilla er i skole. Men det er mere end alene-
hed, det er ubehageligt. Måske fordi størrelsen så at sige skrænkes ind, hun er ikke 
del af et kollektivt vi-subjekt, når Camilla ikke er til stede. Og hverken blandt de sto-
re eller blandt sin egen klasse bevæger hun sig alene. Hendes rum indskrænkes.  

For Sofie ser det, som fortalt, anderledes ud. Sofie oplever, at Theresa nærmer 
sig deres enklave. Camilla-Theresa forekommer at være en magtfuld kollektiv figur 
som de fleste af eleverne omtaler i interviewene. I beretningerne om og forståelsen af 
klassen er det ikke rigtigt til at komme udenom de to. De fylder i observationsmate-
rialet, de fylder i interviewene. På en måde er de altid til stede. I den forstand bliver 
de i fortællingerne om klassen en central figur, og analytisk bliver de tydelige. Det er 
ikke nødvendigvis ensbetydende med at de i skolelivets hverdag er centrale i mod-
sætning til andre som er perifere. Deres entydighed er båret af deres fælleshed. Op-
løses fællesheden, brydes også entydigheden10

                                                 
10 Hvem der er toneangivende er ikke altid det samme som hvem der bliver valgt af mange andre. Po-
pularitet og indflydelse må betragtes som to forskellige størrelser.  En tænkning i center-periferi kan 
muligvis være empirisk beskrivende, men jeg ser det som et problematisk analytisk begreb. Der er 
mange former for bevægelser og retninger i et socialt rum. Og analytisk står vi overfor en samtidighed 
af kaotiske, flydende og ubestemmelige sociale processer og dog mønstre og forudsigelighed, der hæn-
ger sammen med mere overordnede klassifikationer og fordringer. ’Centrum’ antyder at der er ét cen-
ter, og lukker for at der kunne være flere centre med flere periferier. Jeg foretrækker snarere at med-
tænke metaforen rhizome.  

. Det er hvad Sofies beretning antyder, 
og det er dét Theresa bekræfter, når hun fortæller at hun er alene, og at ingen taler 
med hende. Når fællesheden med Camilla ikke bekræftes får Theresa således en ra-
dikal anden position i klassen. Hun afsondres og den position ligner snarere de posi-
tioner som andre elever i klassen er placeret i (som diskuteres senere i afhandlingen). 
Der er afstand mellem den position Theresa besidder, når hun er sammen med Ca-
milla og så den position hun kan indtage, når hun er i klassen alene. Det kunne også 
have været sådan at hun havde mistet mindre ved Camillas fravær, således at hun 
alene kunne have opretholdt dele af sin position. Men det sker ikke, tværtimod står 
hun alene for sig selv i skolegården, uden at nogen henvender sig til hende. I Sofies, 
Louises og Annas fortællinger anes det at det kunne have været anderledes, hvis ik-
ke Camilla havde været der. Camilla trækker Theresa væk fra dem, og understreger i 
den bevægelse sin egen andethed, og sin sammehed med Theresa. Det er Camilla der 
gør Theresa fremmed for Sofie-Louise. De to er blevet til det samme, også selvom de 
ikke begge er til stede i skolen. Theresa er den samme som Camilla, også når Camilla 
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ikke er i skole. Samtidig med at hendes position forrykkes radikalt. Men den forryk-
ning gør hende ikke til den samme som andre. Hun er fortsat del af Camilla-Theresa 
fællesheden, men berøvet dens privilegier når Camilla ikke er til stede. Samtidig for-
styrres grænsen og en mulighed for overskridelse af grænsen øjnes, for Theresa bli-
ver ”sødere” i Camillas fravær.  

Camilla-Theresa og Sofie-Louise har altså ikke kontakt med hinanden, og af-
standen mellem disse enklaver opretholdes i timerne, i frikvarterene, og altså også i 
spisepausen, som ellers ser ud til at være den tid og det sted, hvor grænser kan over-
skrides, afvikles og forandres. Der er andre markeringer og positioneringer i klassen 
som forekommer betydningsfulde, men som alligevel – og netop - overskrides i dette 
spisepause-rum. Det kan være kontakt mellem drengene og pigerne. Sofie og Martin 
fx som ellers hævder om hinanden, at de ikke kan nærme sig hinanden. Eller det kan 
være kontakt mellem drenge som i timer ikke vælger hinanden, og i frikvarterer ikke 
er hinandens top-prioriteringer. I spisepausen spiller de kort sammen, og gør det 
vedholdende dag efter dag, og med den usynlige forhandling der ser ud til at kende-
tegne det rutiniserede. Gentagelsen gør rutinen. Fælles for disse er at deres relation 
altså indeholder, at de også er i kontakt med hinanden. Selv i dette intermezzo, på 
dette liminale sted, opretholder disse piger grænsen imellem sig. 
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En særlig variant af inklusion-eksklusionsprocesser drejer sig om identitet og 
andethed, som er diskuteret indenfor en række fagtraditioner. I min termi-
nologi optræder det i analyserne først og fremmest som et spørgsmål om 
grundkategorien forskelssætning, som det er beskrevet i den metateoretiske 
fremskrivning, og dét i termer af sammehed og andethed. Men jeg trækker 
på nogle af de traditioner, der beskæftiger sig med social identitet. 

Det identitetsbegreb, der informerer analysen, er ikke et essentia-
listisk begreb med tilhørende forståelser af kerne, oprindelighed og enty-
dighed. Det er derimod et identitetsbegreb, som snarere kan beskrives som 
strategisk og deessentialiserende. Et begreb om identitet som Stuart Hall 
formulerer således:  
 
”It accepts that identities are never unified and, in late modern times, in-
creasingly fragmented and fractured; never singular but multiply con-
structed across different, often intersecting and antagonistic, discourses, 
practices and positions” (Hall 1996: 4).  
 
Og videre:  
 
“Above all, and directly contrary to the form in which they are constantly 
invoked, identities are constructed through, not outside, difference. This 
entails the radically disturbing recognition that it is only through the rela-
tion to the Other, the relation to what it is not, to precisely what it lacks, 
to what has been called its constitutive outside that the ‘positive’ meaning 
of any term – and thus its ‘identity’ – can be constructed. Throughout their 
careers, identities can function as points of identification and attachment 
only because of their capacity to exclude, to leave out, to render ‘outside’, 
abjected. Every identity has at its ‘margin’, an excess, something more. 
The unity, the internal homogeneity, which the term identity treats as 
foundational is not a natural, but a constructed form of closure, every 
identity naming as its necessary, even if silenced and unspoken other, that 
which it ‘lacks’”. (Hall (1996: 4-5). 
 
Således præciserer Stuart Hall en forståelse af identitet, som han under-
streger, er baseret på Derrida, Laclau og Butler. Lader jeg en sådan forstå-
else af identitet informere analyserne, bliver det analytisk muligt ikke at 
reducere Camilla-Theresa til en naturlig enhed baseret på ens egenskaber. 
Det bliver derimod muligt at spørge til enhedens naturlighed, og nærmere 
at undersøge, hvordan den sammehed er blevet til, hvordan den forskels-
sættes og hvilke positioner, der i øvrigt indgår i denne identitetspositione-
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ring. Men først og fremmest bliver det altså muligt at sætte spørgsmålstegn 
ved dens naturlighed. Hvis andethed og identitet forstås som konstitutive 
for hinanden som inklusion-eksklusionsprocesser, så tydeliggøres dynamik-
ken, altså dét, at identitet indebærer en lighed med nogen og en forskellig-
hed fra nogle andre. Det er dén dynamik, der ligger i det begreb om identi-
tet, som Hall argumenterer for.  

Hall tilføjer en anden afgørende pointe, som ganske overbevisende 
besvarer min undren over, hvordan identitet tiltrækker enssensbetragtnin-
ger. Hall understreger nemlig vigtigheden af, at erkende, at alle identiteter 
konstrueres over forskelle. For overhovedet at kunne sige noget må vi mid-
lertidigt lukke for at kunne udtale os. Han spørger:  
 
”Is it possible for there to be action or identity in the world without arbi-
trary closure?” Og han svarer selv: “All the social movements which have 
tried to transform society and have required the constitution of new sub-
jectivities, have had to accept the necessarily fictional, but also the fic-
tional necessity, of the arbitrary closure which is not the end but which 
makes both politics and identity possible” (Hall 1987: 137).  
 
Lukninger er ikke sande, men kan fremstå som sådan. Derfor må det under-
streges, at lukninger er vilkårlige og lukninger er midlertidige. Lukninger 
sker, idet man udtaler sig om det, der er bevægeligt, foranderligt, flyden-
de. Halls spidsfindighed er understregen af ”the necessarily fictional” sam-
tidig med ”the fictional necessity”. At identiteter er fiktive og at disse fikti-
ve identiteter kun kan udtales, hvis de midlertidigt fastholdes er direkte den 
identitetsforståelse som jeg i dette arbejde læner mig op ad. Halls under-
stregning adskiller sig fra andre opfattelser af identitet, hvor det flydende 
og fiktive fremhæves, men hvor den midlertidige luknings nødvendighed 
overses. Halls pointe leverer tillige det mest overbevisende bud på spørgs-
målet om forholdet mellem væren og tilblivelse, som jeg rejste i den meta-
teoretiske fremskrivning. 
 
 
 
SAMMEHED OG SIG SELV 
Identitet har sin rod i det latinske ’idem’, der betyder ’den samme’. Sam-
mehed. Man kan være den samme som sig selv, og man kan være den sam-
me som de andre (se også Fink 1991: 205). Det første isolerer individet fra 
andre, det næste forbinder individet med (bestemte) andre. Identitet ud-
trykker en tilhørsrelation, at være ligesom, og en afgrænsethed, at være 
forskellig fra. Identitet drejer sig om forskelssætning. Richard Jenkins cen-
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trale argumentation er at identifikationens interne-eksterne dialektik – som 
er Jenkins’ præcisering af gensidighed og samtidighed - er den proces, hvor-
ved identiteter etableres. Når Jenkins på denne måde understreger social 
identitets dobbelte tilblivelser, er det op imod en tendens til at forstå iden-
titet først og fremmest som internt defineret og som defineret af gruppen. I 
den forståelse overses kategoriseringsprocesser og eksterne definitioner 
(Jenkins 1994: 19). Jenkins og Hall argumenterer altså begge for et dyna-
misk og processuelt identitetsbegreb.  

Identitet og andethed forstår jeg i forlængelse heraf som konstitutive 
elementer af hinanden. Identitet er aldrig én gang givet, men er bundet til 
andre mennesker, til situationer og til kontekst. Sammehed er den enshed, 
der opstår med dem man deler ’slags’ med. Det er det fællesskab, som flere 
etablerer med hinanden i markeringen af, at de er forskellige fra andre, som 
deler en anden sammehed. Identitet kan ikke gøres uden andethed og sam-
mehed. Sammehed er forudsætningen for andethed. Og er en begrebsliggø-
relse af identitetsbegrebets ene side. At dele sammehed med nogen, at væ-
re af samme slags som nogen, vedrører identitet. Det handler om at være 
ligesom nogle andre på bestemte måder, i bestemte henseender og i be-
stemte kontekster. Og det handler om at være forskellig fra bestemte an-
dre. Sammehed og andethed er involveret i en og samme tilblivelse. Lige-
som både aktører og kontekst er involveret i identitetsarbejde.  
 
 
FØRSTEHED-ANDETHEDSTÆNKNING 
I en tænkning i første- og andetheder ligger en beskrivelse af mekanismen: 
Hver gang nogen inkluderes sker det i relation til en eksklusion af andre. In-
klusion betinger eksklusion, det ene kan ikke ske uden det andet. De to fæ-
nomener er gensidigt forbundne. Det er grundfiguren, så at sige. Dertil må 
tilføjes, at hvad der tegnsættes som henholdsvis førstehed og andethed af-
gøres af hvem, der er den handlende11

                                                 
11 Denne tænkning i inklusion-eksklusions grundfigur er denne samme grundtænkning som 
post-strukturalismens, som den fx er beskrevet af Simonsen (Gert Simonsen 1996). 

. I analyserne af relationerne mellem 
Camilla-Theresa og Sofie-Louise fortæller Louise sig selv frem som første-
hed, en førstehed som kun er mulig i og med at hun kan bruge Camilla som 
den anden, som hun adskiller sig fra. Beskrivelserne af henholdsvis første-
hed og andethed er for de involverede ikke uden vurdering. Det er positio-
neret som at være lig med, og at være forskellig fra. Dem man er forskellig 
fra behøver man for at kunne lave sammehed med de udvalgte. I dén ud-
vælgelse ligger vurderingen. Vurderingen er altid positioneret. Vurderingen 
ligger ikke i inklusion-eksklusionsmekanismen, men i positioneringen. Louise 
etablerer fx førstehed hos sig selv og sine, og anvender Camilla som den an-
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den. Camilla derimod følger ikke Louises vurdering af første- og andethed, 
men laver en tilsvarende udvælgelse, hvor vurderingen imidlertid er en an-
den. Camilla positionerer ikke sig selv som den anden, men som den første. 
I hendes positionering indgår Louise og også andre som de andetheder hun 
gør sig som første i forhold til. Førsteheden er så at sige på forhånd privile-
geret. Førsteheden er hjemme, andetheden er ikke-hjemme, den er ude. 
Mekanismen kan identificeres analytisk, og betydningstilskrivningerne ligger 
i selve positioneringen. Positioneringen gøres altså altid meningsfuldt, og 
også ligefrem betydningsfuldt. Måderne at andetgøre på kan variere. Nogle 
kan accepteres, andre omfattes af ligegyldighed, mens andre igen forkastes. 
Men det er alt sammen andetgørelser, som relaterer sig til en betydende 
førstehed. En sådan bestemmelse vedrører relationer mellem aktører. Disse 
bestemmelser er naturligvis ikke løsrevet fra mekanismer på andre niveau-
er, som sanktionerer hierarkier. Et af spørgsmålene i kølvandet på en sådan 
bestemmelse er, om der er noget, der befinder sig udenfor denne grundfi-
gur.  
Det må præciseres, at der i førstehedskategorien ligger en handlende be-
tydningstilskrivning. Både førsteheds- og andethedskatgorierne er relateret 
til de selvfølgelighedsfortællinger, som positioneringerne gør sig i forhold 
til. I analyserne tager jeg fat i figurer, som befinder sig midt i normalen og 
figurer som befinder sig i randområderne. Ved at studere de forskellige figu-
rer søger jeg at gribe såvel det selvfølgelige som det andetgjorte. Dette 
rækker ind i diskussionen af normalitet i forhold til afvigelse. Afgørelsen af 
hvorvidt noget er upassende sker i relation til noget acceptabelt, noget 
normalt. Den normalitet tales sjældent højt, men må i stedet identificeres i 
de omtalte selvfølgelighedsfortællinger og – strukturer. Normalitetsfordrin-
ger viser sig ofte først, når noget gøres upassende, altså når noget gøres 
forkert, monstrøst, afvigende. Normalitetsfordringer er ikke italesatte, 
normalitetsfordringer tages derimod for givet. Det der tages for givet kan 
være vanskeligt at iagttage. Det må imidlertid ikke forveksles med at det er 
uden virkningskraft. Normalitet ser ud til at udtrykke sig i fordringer, i im-
perativer som normbestemmende. Det der kendetegner sådanne processer 
er, at 
 
”de ligger som naturaliserede og indforståede elementer i vore diskurser og 
praksisser, og som gennem deres tavse selvfølgelighed opfordrer os til at 
skabe os selv og hinanden (egne og andres identiteter) indenfor rammerne 
af de diskursive kategorier og storylines, der er til rådighed” (Søndergaard 
2000: 76-77).  
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Sådanne processer ser til at benytte sig af fordringer om entydighed. Det er 
fordringer, der er de tavse selvfølgeligheder, der guider inklusion-
eksklusionsprocesserne som de aktualiseres mellem konkrete aktører. For-
dringens karakter må understreges for ikke at give anledning til misforståel-
ser om, at entydigheder i sig selv praktiserer i verden. Sådanne entydigheds-
fordringer forstår jeg som imperativer for hvordan skolelivet bør gøres. Der 
opstilles ikke én rigtig måde at være elev på. De forskellige måder må imid-
lertid kunne genkendes, og ikke være for anderledes, for mærkelige i for-
hold til de imperativer der rammesætter skolelivet. Entydighedsfordringer-
ne er krav til skoleliv, ikke til de enkelte aktører.  

Jeg anerkender altså det gensidige forhold mellem normalitet og af-
vigelse, mellem førstehed og andethed, og insisterer samtidig på at ikke 
primært at fokusere på det andet og det andetgjorte, men i lige så høj grad 
at fokusere på det normale og førstehederne. Det har nogle konsekvenser 
for hvordan analyserne gøres.  
 
 
MARKERET - UMARKERET 

Med til en afklaring af forståelsen af identitet hører også det forhold 
at nogle positioner er de selvfølgelige, de umarkerede. Andre positioner me-
re vanskelige. Hvor det vanskelige ikke nødvendigvis består i voldelighed el-
ler kriminalitet, men ’blot’ består i en ikke-selvfølgelig position, i en marke-
ret position. Aktører forsikrer eller garanterer deres positioner, og mange af 
ræsonnementerne i interviewene er netop sådanne forsikringer om positio-
ner. Disse garantier eller forsikringer er en slags vaccine mod andres delegi-
timeringer af egen position. Og disse garantier og vacciner må løbende gø-
res. Selvfølgelighed og umarkerethed handler ofte også om at være tilpas i 
sin position. Eller omvendt: veltilpashed er en del af at være i umarkeret 
position, af at være selvfølgelig, af ikke at være anfægtet. 

Positionering handler også om at føre tilsyn med hinanden. Aktører 
fører tilsyn med hinanden, og sådanne tilsyn involverer anerkendelse af at 
nogle positioner er mere magtfulde end andre. Alle kan muligvis holde øje 
med alle, men ikke alle positioner er magtfulde nok til at holde orden. Det 
engelske udtryk policing udtrykker det tydeligere, men er vanskeligt at 
oversætte til dansk (Frosh, Phoenix & Pattman 2002: 187). De aktører, der 
er marginaliserede, er sjældent i en position, hvor de kan holde orden. Må-
ske er der et forhold mellem den ordensopretholdende funktion og refleksi-
vitet. Hvor er det muligt at reflektere og hvor er det muligt at føre opsyn? 
Måske er det modsætningsfyldt, og forholder sig således at de, der reflekte-
rer over sociale relationer sjældent er i en position, hvor de kan holde or-
den. Og at de der holder orden og befinder sig i selvfølelige og umarkerede 
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positioner, sjældent reflekterer over relationer og positioner. Og måske di-
rekte: At de, der reflekterer, er de, der er genstand for de andres ordensop-
retholdende blik (Gulbrandsen 2002). 

Hvis anerkendelsen af det gensidige forhold omsættes i forståelsen af 
forholdet herimellem som en slags mellemrum som uafgørligt er hverken det 
ene eller det andet, så sker der noget andet med forholdet mellem første-
hed og andethed og mellem normalitet og afvigelse. Så blander de to sig al-
lerede dér, og så er der ikke eet sted, hvor normaliteten holder op og an-
detheden begynder. Der er en slags uskelnelighedszone. Grundkategorien 
forskelssætning knytter sig hele tiden til den samtidighed. Den zone er både 
der, hvor forskelssætningen forstyrres og sættes. Hvis intentionen er at for-
styrre og destabilisere herskende selvfølgelighedsfortællinger, så er der 
analysepotentialer flere steder. Dels (i) i gensidigheden i første-andetheds 
relationer; dernæst i (ii) opmærksomheden på det monstrøse, det der be-
væger sig udover første-andethedstænkningen, og tillige i (iii) det oversete. 
Det oversete kan være det, der centralt bekræfter og vedligeholder norma-
litetsforestillinger. Det, der stemmer overens. Studeres også de figurer, der 
ser ud til at passe med selvfølgelighedsfordringerne, kan der produceres 
kundskab om normalitetspraksisser, ikke kun via det anderledes og det afvi-
gende. Normaliteten kan i den forskydning udfordres af både de monstrøse 
og af sine egne tydeligste figurer. Forfølges den tanke, så bringes destabili-
seringsintentionen ind i selvfølgelighederne selv. Det indebærer, at det ikke 
alene er det andetgjorte og det monstrøse der har destabiliseringspotentia-
le, men at de figurer, der forvalter selvfølgelighederne også kan udfordre de 
selv samme hegemoniske forestillinger. Jeg argumenterer altså for at foku-
sere på både det monstrøse og selvfølgelighedsfortællingernes ’egne’ over-
sete figurer. Pointen er gensidigheden i første-andetheds relationer, og at 
begge anvendes for at kunne identificere de figurer, der lades umarkerede. 

 
 
FORHANDLEDE PROCESSER 
Jeg forstår altså identitet og andethed som forhold, der forhandles, skær-
pes, ændres, afmonteres, vedligeholdes i relationer til hinanden. Det inde-
bærer også at der ikke er én afgjort identitet vi kan nærme os, men et antal 
identiteter, der kan afprøves og skærpes. Det kan forekomme ufuldstændigt 
og utilfredsstillende, at forståelser af identitet altid må situeres, altid er 
betinget af andre, af stedet, af tiden, af måden. Ikke desto mindre er an-
dethed en konstitutiv del af identitet. Det ene er en del af det andet. Skal 
identiteterne og andethederne udtales må der lukkes midlertidigt, som Hall 
præciserer. Disse erkendelser ligger som forudsætninger i tænkningen i af-
handlingen, og de sætter sig igennem i måden at gøre empirien på. Og i den 
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forståelse ligger også at identitet og andethed vedrører grundkategorierne 
tilblivelser og forskelssætning. 
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Det er når køn tager andre former, jeg i dette kapitel vil beskæftige mig med. Analy-
serne her udfolder sig fortsat fra forrige kapitels intertekst, og fra spisepausens limi-
nale logik. Jeg vil vise, hvordan de store drenge tiltrækker sig nogle af pigernes op-
mærksomhed, og hvordan den interesse indgår i den betydende forskelssætning. 
Igen foregår analysen hen over inklusion-eksklusionsfiguren og de sammeheder og 
andetheder, som ekskursen netop har udfoldet. Og analysen består af flere tilføjede 
læsninger. 
 
 
DRENGENE 
Camilla fravælger Sofie-Louise, Anna, Yasmin og Linda. Hvem kan Camilla så være 
sammen med i klassen? Hun er som sagt sammen med Theresa og med Bibi, men så 
er hun også sammen med udvalgte drenge fra klassen, især Nadim og Mehmet, for-
tæller hun. Nadim og Mehmet er brødre til Abdel og Nabil, som er de lækre drenge i 
8. klasse.  
 
[...] 
”J: Hvem fra klassen ser du udenfor skolen? 
C: Abdel, Nadim, Mehmet og Naser og Theresa. Om aftenen er vi tit sammen. Ikke så meget 
Naser og dem, mest Nadim og Mehmet. 
J: Bor I i nærheden af hinanden? 
C: Ja, mig og Nadim bor lige overfor hinanden”. (Camilla 220-24) 

 
Det går igennem interviewet med Camilla, at Nadim og Mehmet er de drenge hun 
ser sig selv sammen med. Med dem gør hun en slags sammehed. Flere af de andre 
drenge i klassen indgår i Camillas fortælling som nogle, der irriterer og er for selv-
glade. Martin fx og Yosef. Nadim og Mehmet derimod generer ikke Camilla. De er 
søde, er til at tale med, og de er ikke irriterende. Nadim og Mehmet er brødre til de 
’store drenge’. Disse to er samtidig inde i 6. klassens eget rum. I klassens fysiske rum, 
som eleverne ikke må forlade i disse spisepauser. Og de er deltagere i klassens af-
grænsede fællesskab med den forestilling om tryghed og velkendthed, der ligger 
heri, som Sally Anderson så fint har demonstreret (Anderson: 2000). De har samme 
køn som de store, de er oven i købet brødre til de lækre store drenge, samtidig er de i 
klassen, og de er ikke Sofie-Louise. Måske ville et samvær med de andre piger i klas-
sen forstyrre den position Camilla er i gang med at etablere, og måske er drengene 
alternativet fordi de understøtter den position. Måske understøtter samværet med 
disse ’næsten store’ drenge den position, hun ønsker at etablere sig med. Det ser ud 
som om Camilla er i færd med at etablere sig som en, der er interesseret i drenge. 
Som en der er ved at blive større. Den position ville ikke være mulig, hvis hun lod 
sig associere med Sofie og Louise. Camilla er i færd med at sætte og vedligeholde 
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den afgørende forskel for sin egen position. Forskellene mellem pigerne i klassen er 
ikke bare i verden. Forskellene sættes og markeres af nogen. Forskellene har aktører. 
Disse forskelssætninger gør, at Camilla kan blive til som Camilla. Som jeg netop har 
beskrevet i ekskursen, er en sådan bliven til en vedholdende og gentagende bevæ-
gelse. Tilblivelser er også vedligeholdelser af allerede satte forskelle. I disse forskels-
sætninger er de andre afgørende. Camilla har brug for Sofie og Louise. Hun har brug 
for dem som dem hun ikke er ligesom. Andethed er som nævnt den anden side af 
identitetspositioneringen. Det er ikke tilstrækkeligt at gøre sammehed med nogle, 
der må også gøres andethed med andre. I dette tilfælde altså Sofie og Louise. Samti-
dig gør Camilla ikke bare sammehed med Theresa, men også med Nadim og Meh-
met. Det er en anden sammehed end den hun har med Theresa, og den er igen for-
skellig fra den Louise og Sofie har med hinanden. Denne sammehed etableres på 
tværs af kønskategorien. Camilla fortæller først om at møde en af store i skolen, og 
dernæst om et besøg hjemme hos Mehmet, hvor den lækre storebror viste sig også at 
være: 
 
“Så...  vi blev jo nødt til at være lidt sej når der var en fra 8. man kan jo ikke være sådan en 
bange en, nogen gange hvis vi er ude på gangen, og nogen gange må vi godt - i spisetimen  - 
så går der nogen fra 8. også derude, fordi jeg vil ikke være helt genert overfor dem, og jeg står 
og taler med Nadim så er jeg ligeglad med om de ser det, så vil jeg ikke være genert det vil 
være så dumt at jeg står der helt krøllet sammen og kigger på dem.  
J: Bliver du genert? 
C: Jamen det gør man bare overfor drenge synes jeg.  
[…] 
C: […]Det er sjovt at gå, 'arj nu kommer Abdel ud skal vi ikke lige gå ud på gangen’, sådan 
siger vi altid. Så står vi sådan og kigger på ham, 
J: Snakker I med ham? 
C: Nej, men en dag var vi hjemme hos Mehmet og så var Abdel der så også - og det er Abdel 
jeg godt kan li ikk - og så ååhh det er rigtig irriterende at han er hjemme, for man tør slet ikke 
røre sig vel, så sagde ... moren at vi skulle komme ind og drikke te hos dem inde i stuen ikk, 
så kom Abdel så også og vi turde slet ikke gøre noget vel, så sad vi der og drak den te og det 
var rigtig flovt for han sad lige der over i sofaen, ååh.  
J: Hvad var flovt? 
C: Det ER bare flovt, det ... jeg ved ikke om jeg kan sige, men man føler sig bare dum over at 
sidde i samme stue som ham, og sådan. Det er ikke det samme over i skolen at gå forbi ham, 
for da er han sammen med alle vennerne, og han har nok også været lidt flov for han var ale-
ne, ikk. Han turde heller ikke gøre noget, fordi vi var der. Og så da vi skulle ind, så krøllede 
jeg mig helt sammen og gik ind på Mehmets værelse. Det var rigtig flovt.” (Camilla 292-320) 
 
Det er en fortælling om netop at være ung og nysgerrig efter drengene, måske endda 
forelsket i dem, og beskrivelsen af at krølle sig sammen er så livagtig, at de fleste nok 
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husker fornemmelsen. Sådanne fremkaldelser af teenage-fornemmelser er med til at 
skabe den forståelse og erindring, som er vigtig for indlevelsen i skolelivet. Men 
hvordan kan beskrivelsen forstås, hvis vi skal andet og mere end at erindre teenage-
fornemmelser? 

Mehmets værelse. Camillas bevægelse omkring Abdel forekommer parallel til 
hendes bevægelse ud og ind af klasseværelset. Klasseværelset og Mehmets værelse. 
Udenfor er Abdel og de andre store drenge. Derude krøller hun sig sammen, kigger, 
snuser, er på udebane og hentes tilbage til det velkendte sted. Mehmet – lillebroren – 
er i værelset, og i klasseværelset. Han er ikke uden for værelserne, han er derinde i 
dét fællesskab, hvor Camilla betoner en vis sammehed med Mehmet. Samtidig er 
Mehmet vejen ud af værelset. Det er blandt andet via ham, at hun kan komme ud.  
Mehmet og Nadim mødes hun med om aftenen. Udenfor værelserne. Nadim er med 
ude på gangen, det er ham hun taler med, mens 8. klasses drengene bevæger sig for-
bi. Mehmet og Nadim er til stede, når Camilla betragter de store drenge. Men Meh-
met og Nadim er ikke de lækre drenge. De er ikke dem, Camilla krøller sig sammen 
overfor. De er med, mens hun krøller sig sammen ved siden af de lækre drenge og 
mens hun bliver genert. Camillas bevægelse kan lade sig gøre, fordi der er værelser 
at gøre bevægelserne i forhold til, og fordi værelserne er beboede. Klasseværelset må 
til som det sted bevægelsen går væk fra, ligesom det ikke er uden betydning, at der i 
værelserne er brødre til de store drenge.  

Måske understøtter Mehmet og Nadim den position, Camilla ønsker at place-
re sig i, ved at være de lækre drenges brødre, og ved at være til stede, mens mødet 
mellem Camilla og de store drenge finder sted. Camilla og Theresa skal finde på, 
hvordan de kan nærme sig de store lækre drenge. Ofte går bevægelsen altså via de 
store drenges mindre brødre. Og der er flere af dem. Nadim er lillebror til en af de 
lækre og Mehmet også. Nadim og Mehmet er genvej til de store drenge. Pigerne har 
en relation til Nadim og Mehmet, men samtidig er drengene rekvisitter eller media-
torer for pigernes retning hen mod de store drenge. Pigerne kan komme i nærheden 
at de store drenge, fordi de har adgang til de små drenge.  

Hvordan ser den relation ud for Mehmet og Nadim? Nadim beskriver hvor-
dan han ved, hvem Camilla og Theresa kan lide.  
 
” Camilla og Theresa. De går efter de store drenge. 
J: De går efter hvad? 
N: Dem fra ottende. 
J: De går efter de store drenge? 
N: Ja  
J: Hvor ved du fra at de går efter dem fra ottende? 
N: Først skrev de deres navn på tavlen. Abdil, Nabil og Mohammed og sådan noget. Sådan 
nogle. I frikvartererne står de foran indgangen,hvor man går ind i skolen og så snakker med 
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dem. Nogen gange går de sammen med nogen fra ottende, pigerne …Anna og Belinda og 
Sascha eller sådan noget hedder de”. (Nadim:242-56) 
 
Så Nadim ved, at Camilla-Theresa har et godt øje til de store drenge. Det har han 
spottet. Pigernes interesse er ikke hemmelig eller fortrolig. Camilla skriver ’Abdel er 
smuk’ på bordet, Theresa skriver ’Abdel er lækker’ på tavlen, indrammet i et hjerte 
står der ’Mohammed’ på pennalhuset. De attråede drenges navne står synligt for 
hvem, der måtte være til stede til at se. Målene for pigernes ønsker står med rødt på 
tavlen, så alle kan se og kende til at længslen eksisterer og hvem den retter sig imod. 
Drengene i klassen ved, at Camilla og Theresa vil 8. klasse, men ikke fordi pigerne 
siger det direkte til de attraktive drenge. Det ville være umuligt. Offentliggørelsen af 
hvem de foretrækker, ser ud til at rette sig alle andre steder hen end mod den, som 
interessen centrerer sig omkring. De siger navnene højt, blot ikke til de store drenge 
selv. Det er måden Camilla og Theresa tegnsætter sig på, de ville ikke være Camilla-
Theresa, hvis ikke de markerede sig ved disse synlige drengenavne. De sætter tegn 
udadtil. Deres interesse for drengene er ikke en hemmelighed. Snarere end at hviske 
hemmelighederne om hvem, der er de foretrukne og attråede drenge til hinanden, så 
offentliggør Camilla og Theresa deres hemmeligheder på tavler og borde. De skriver 
hemmelighederne op, så også ikke-involverede kan se dem. Hvad sker der når de skri-
ver deres hemmeligheder frem på denne måde? Dels gøres det kollektive-vi synligt ved 
at forbindes med de omgivende andre. Sammeheden ser – som Camilla og Theresa gør 
den – ud til at være virksom, når andre uden for får øje på den. Som jeg har vist tidlige-
re så tegnsætter de sig udadtil.  
 Nadim og Adbillah hjælper Camilla og Theresa. De holder øje, og gør dem 
opmærksomme på hvis der kommer en ny dreng i 8. klasse. Camilla fortæller om 
hvordan Naser fx synger ”na-na-na-na Caaaa-miii-laaa der kommer Aa-ab-deel, jeres 
kæææreste” [Camilla 34:16]. Og Camilla kommenterer: Det er rigtig flovt, hvad må 
Abdel ikke tænke. Og derfor opfatter Camilla tilsyneladende heller ikke Abdel og de 
andres kommentarer som drilleri. Måske fordi Camilla og Theresa er et andet sted, 
hvor der ikke drilles. Og i den forstand også udenfor en del af klassens fællesskab. 
Drengene kan deltage ved at interessere sig for pigernes interesse. Og det gør de, de 
følger med. De kender pigernes lyst, som de kommenterer og deltager i fra sidelini-
en. Nadim, Mehmet og Naser står dér ved siden af og kender til lysten til de store 
drenge.  
 Drengenes kendskab til og deltagelse i lystens retning peger mod, at lysten 
kunne forstås som acceptabel. Pigerne kigger opad12

                                                 
12 I bogen ”Historier om kærester og kærlighed: konstruktioner af heteroseksualitet” af Gör-
lich & Kirkegaard er en sådan kiggen-opad og nedad detaljeret beskrevet. Processerne og po-

, og de kigger efter personer med 
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det modsatte køn. Havde pigerne længtes efter deres engelsklærer, efter den dreng i 
4. klasse, som ikke kunne spille fodbold eller efter den lækre pige i 9. klasse, så var 
begærsobjektet nok ikke nævnt ved navn på tavlen. Drengenes accept og pigernes 
offentliggørelse vedrører også acceptabilitet. De ved, at det for (nogle) piger i 6. klas-
se er passende at kigge opad og efter drenge. Camilla og Theresa er i gang med at gøre 
heteroseksualitet. Den passende og acceptable seksualitet, som både de to piger og 
de drenge, der iagttager pigernes lyst er ved at lære sig. Det passende kan også skri-
ves op på tavlen.  
 De jævnaldrende drenge kunne have flere betydninger. Er relationen mel-
lem Camilla-Theresa og Nadim og Mehmet ufarlig? Er den blottet for seksualitet og 
begær? Øver Camilla-Theresa sig på de store drenges småbrødre, eller er de jævnald-
rende drenge et instrument, en vej hen til hen til de lækre storebrødre? Måske ’lug-
ter’ de lidt af lækkerhed. Og måske er de mindre farlige, fordi de faktisk ikke rigtigt 
kan røres. Måske kan en sådan ufarlighed gøre drengene til de kroppe og de blikke, 
pigerne kan øve sig på.  
 Camilla fortæller – som tidligere omtalt – at det er pinligt at løbe rundt i 
skolegården, fordi de store fra 8. kan se på. Hun fortæller videre, at hun nogen gange 
er med til at løbe rundt og lege, hvis klassen i en time har fået lov til at gå ned i sko-
legården. Så er der ikke nogen der kan se på, så ”er det kun vores klasse. Dem har jeg 
ikke rigtigt noget imod at gøre det overfor.” (Camilla 105). Klassen er ufarlig, der be-
høver man ikke passe på om man tager sig latterlig ud. Klassen kender én. Som gyl-
digt medlem af klassen kan hun tillade sig lidt af hvert, også at træde ved siden af.  
Når det gælder deres egen klasse har pigerne en vis sikkerhed og kan tillade sig at 
gøre ting, som de opfatter som upassende for en person, der går i 6. klasse. De tilhø-
rer kategorien, og kan tillade sig handlinger, der ikke passer med kategorien. Ander-
ledes forholder det sig når man ikke tilhører kategorien. Camilla og Theresa er ikke 
de store, de stræber mod at blive det. Da er der lille margen for, hvad de kan tillade 
sig at gøre. De er nødt til at gå på en smallere sti og kan i relation til denne stræben 
kun tillade sig at gøre, hvad der helt snævert er bestemt som passende for ’de store’. 
De store, derimod, kan skeje ud, ligesom Camilla og Theresa kan sammen med den 
klasse, og den kategori, de så sikkert bebor. Klassen er familiær. Men øver Camilla 
sig? I tilfældet ’løbe og lege’ ser det snarere ud til, at hun tillader sig at være barnlig 
og legende på den måde hun ellers beskriver som karakteristisk for Sofie og Louise, 
og som hun anvender som den afgørende forskel at andetgøre sig på. Så af og til lø-
ber Camilla og leger med resten af klassen uden at markere forskellen mellem sig 
selv og Sofie-Louise. Så gør hun ligesom dem hun ikke er ligesom.   

                                                                                                                                            
sitionerne, som de beskrives der, er ganske lig de processer som børnene i denne 6. klasse 
indgår i.  
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 Tilsyneladende er der ikke nogen seksuel-erotisk relation mellem Camilla-
Theresa og drengene i klassen. Er det mon fordi de drenge ikke interesserer sig for 
piger endnu, eller kunne det også være fordi drengene i klassen er for velkendte, for 
fortrolige, for meget ligesom Camilla-Theresa selv. Måske er begærsretningen ikke 
bare et spørgsmål om hastigheden af pigers udvikling – og derfor en logik om at de 
må rette deres begær mod ældre drenge, da de jævnaldrende drenge slet ikke er nået 
dertil endnu – men måske er det også et spørgsmål om skolen og dens logik. Inden 
for hver klasse er der naturligvis forskelle, men inden for klassen er der også enshed. 
I relation til visse andre er klassen af samme slags. Skolens klasseopdelte struktur – 
4. 5., 7. og 8. – producerer netop klasseforskelle. Ikke socialklasser, men skoleklasse-
forskelle. Det betyder noget om man går i 4. eller om man går i 6. Den struktur sætter 
skolen, og det bliver den skabelon som skolelivet gør sig indenfor. Med hertil hører 
også en vis enshed med dem man går i klasse med, og en vis hjemlighed i klassen. 
Sally Anderson viser, hvordan familien kan siges at fungere som metafor for klassen. 
Klasselæreren i rollen som mor eller far, der omtaler eleverne som ’deres børn’, og 
klassen, der kan omtales som ’Karens klasse’. Det understreger det rituelle slægtskab 
som klassen også kan siges at udgøre (Anderson 2000: 55). Klassen er familie og klas-
sen er hjem. Anderson understreger, hvordan klassen som hjemligt territorium både 
er rumligt og socialt. Oppe i klassen refererer for så vidt både til lokalerne og til de 
mennesker klassen udgøres af, familien (Anderson 2000: 155). Netop formuleringen 
oppe i klassen gentages igen og igen blandt eleverne i mit arbejde. Det er tilsyneladen-
de måden at referere til klasseværelset, som er det lokale hvor langt størstedelen af 
undervisningen foregår, samt til hinanden, til 6.13

Hvis nu klassen er hjemlig og drengene dér er familiære, så er pigernes ikke-
interesse for de jævnaldrende drenge måske ikke kun et spørgsmål om at drengene 
ikke er store nok, men også et spørgsmål om at drengene er familie. Det kunne også 
være derfor, at begæret ikke kan rettes mod de jævnaldrende drenge. Når drengene i 
pigernes egen klasse ikke er interessante som seksualiserede, kønnede andre, så er 
det også fordi de kategorielt er i familie. Familie retter de to piger ikke deres lyst 
imod. At interessere sig for drenge i deres egen klasse ville måske være at overskride 
incest-forbuddet.  

. Det forekommer velbegrundet at 
forstå klassen i termer af hjem og familie. Indføjes denne tanke i diskussionen af Ca-
milla-Theresas relationer til drengene i klassen kan analysen måske bringes videre. 

I Staunæs’ materiale fortæller en 7.-klasses pige om, hvordan de store drenge 
tager på hende. Adspurgt om drengene fra klassen gør det samme svarer hun ”nej, vi 
har jo gået i klasse sammen fra vi var små”. I det svar ligger en tilsvarende opfattelse 

                                                 
13 Samtidig må det bemærkes, at det fysiske klasseværelse ved frikvarterets begyndelse aflå-
ses af læreren. Det vil sige, at eleverne ikke kan komme ind i deres hjemlighedszone uden en 
lærers tilladelse.  
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af klassen som familien, som enheden, og som konsekvens deraf: Seksualitet rettes 
ud af familien. Lysten beherskes og rettes legitime steder hen. Når lysten er i skolen, 
er de legitime steder: Ud af klassen. For disse pigers vedkommende mod 8. klasse. 
Opad. Camilla og Mehmet går i samme klasse, og måske har deres indbyrdes relati-
on snarere karakter af et søster-bror forhold, som er formet  af skolens aldersopdelte 
og familiære logik, hvorimod en relation til en dreng i 8. klasse kan være en potentiel 
seksuel relation. 
 
 
DE STORE DRENGE 
Camilla fortæller: 
”[…] J: er det drengene i 8. der er de lækre? 
C: JA!  
J: Hvad er det de kan? 
C: Jamen de kan ikke noget, men det er hvordan de ser ud, de er rigtig pæne flotte 
J: Er det nogen du vil være kæreste med? 
C: Jeg er for lille 
J: For lille? Ville du gerne? 
C: Narj det vil jeg ikke. Det er sjovt at gå [rundt og sige] 'arj nu kommer abdel ud skal vi ikke 
lige gå ud på gangen’, sådan siger vi altid. Så står vi sådan og kigger på ham (Camilla 300-08) 
 
[…] 
J: Så I er ikke kæreste med drengene der? 
C: Nej nej, det vil vi ikke være det, så er det ikke sjovt for så har man et fast forhold og så kan 
man ikke gå sådan og ... det er ikke lige så sjovt som at gå og kigge på dem og, når man 
kommer sammen med dem er det ikke lige så sjovt som at stå og holde øje med dem.” (Ca-
milla 321-24) 
 
Det drejer sig om at kigge. Og det drejer sig om lidenhed; at være for lille. Camillas 
egen størrelse optræder som begrundelse for ikke at ville have kærester, og som be-
grundelse for at kunne blive ved med at kigge. Kiggeriet er en aktivitet, der fylder 
meget. Pigerne gør det tit og meget. De taler om at kigge, de taler om drengene de 
ser på, og de viser kiggeriet frem til de andre. Pigernes blikretning er synlig for en-
hver, og pigernes foretrukne markeres på tavler, pennalhuse og bøger. Ikke meget er 
skjult. Blikket er ikke uskyldigt, blikket bruges. Blikket er en seen an, en vurdering – 
men det er også mere. Det er en daglig praksis, en udvælgelsesform, det er en måde 
at sætte forskelle på, og det er en bliven til i verden. Blikkene udgør i denne tid Ca-
milla og Theresas foretrukne praksis.  

Jeg vil lade analysen føre videre af et kig på Henning Bechs studier af homo-
seksualitet og homoseksuelle. Henning Bechs pointer vedrører seksualitet, køn og 
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blikke på måder som kan være inspirerende i en forståelse af hvad pigernes blikke er 
for nogen. Blikke er nemlig ikke bare, blikke er praksis. Bech siger om blikket, at det 
er demokratisk ”for så vidt som det sikrer en vis lighed, uafhængighed og frit valg 
mellem parterne” (Bech 1988: 163). Blikke er også en orienteringsmåde. Camilla og 
Theresa ser ud til at være i færd med bare at kigge. Men pigerne kigger og vælger 
hvem de ser på. Blikket er ikke hvilken som helst praksis; pigernes blik vurderer 
drengene og er et seksualiseret blik. Blikkene er lystne og er disciplinerende. Blikket 
kan være nok i sig selv, og behøver ikke være et middel til anden kontakt. Camilla og 
Theresas blikke mod de store drenge ser ud til at vedrøre køn og seksualitet. Det er 
pigerne der kigger efter drengene. Pigerne bruger blikkene. De tager stilling til dren-
genes udseende, kroppe, deres lækkerhed. Pigernes mærker drengenes blikke på sig, 
så de krøller sig sammen. Drengenes tilstedeværelse er tilstrækkeligt til at få pigerne 
til at krybe ind i sig selv og væk. I en vis forstand er blikket dér demokratisk. Pigerne 
ser på drengene, udvælger sig de lækre og er også selv genstand for blikke. De øver 
sig også på at udsætte sig for det mandlige blik. Blikkets despotiske karakter viser sig 
siden. 

Camilla og Theresa bevæger sig mod drengene, mod attraktionen – uden at 
komme dertil. Det er i den bevægelse, at de bliver til. Pigerne bevæger sig ud mod 
drengene, de bliver ikke drenge af at ville nærme sig dem, tværtimod bekræfter be-
vægelsen mod drengene, pigernes kønnethed. I bevægelsen mod drengene betoner 
de deres eget køn, og vender i den forstand lige så meget hjem til sig selv som de 
forenes med drengene. Blot er dette ’hjemme hos sig selv’ ikke et uforanderligt 
punkt, hvortil der refereres eller vendes tilbage til. Det er ikke et punkt, men netop 
en fortsat bliven til. Derfor kan pigerens rettethed mod drengene også forstås som 
ikke-afsluttede-bevægelser, der vedholdende gør deres bliven til i verden. Pigerne 
øver sig ikke på tilstanden ’ung’ eller tilstanden ’kvinde’. ’En bliven kønnet’ er snare-
re, hvad de to er i gang med, hvilket kan beskrives som en tilstand i bevægelse (Win-
ther 1996: 145)14

                                                 
14 Lehmann hævder om Deleuze og Guattari, at tilblivelse må forstås som en bliven-dit-eller-
dat.  Han fremhæver om kvinder, at vi har at gøre med en tilblivelse ’i hvilken de selv må 
træde ind, en bliven-kvinde, som berører hele menneskeheden, ikke-kvinder indbefattet’ [ref 
Deleuze: Kleine Schriften p 28]. På den ene side er det altså ikke nok at være kvinde, kvin-
derne må selv arbejde på at forblive i tilblivelsesprocessen. På den anden side har også mæn-
dene en chance, for så vidt de i en deterritorialiserende gestus lader sig over’mande’ af en 
’bliven-kvinde’.  

. Den tilstand i bevægelse som pigerne gør er ikke startet med dren-
gene i 8. klasse. Den har stået på over tid, og afsluttes for så vidt ikke, fordi den net-
op er en fortsat tilblivelse. En bliven-kønnet fortsætter uophørligt, stopper aldrig og 
gør sig selv om og om igen. Det er det pigernes blikke også gør. Disse udvælgeses-
former og forskelssætninger er også en bliven til i verden. I pigernes tilfælde her fo-
reslår jeg altså, at det beskrives som en bliven kønnet.  
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Der er ikke kun drenge i 8. klasse. Der er også piger. Dem interesserer Camil-
la og Theresa sig også for. Camilla har en storesøster i 8. Og tilsyneladende har disse 
store piger næsten samme funktion som de jævnaldrende drenge i klassen. Camilla 
og Theresa kan få adgang, fordi de er ligesom de store piger. Og fordi der er en privi-
legeret søskendeindgang. Pigerne fungerer imidlertid ikke som imitationsmulighed. 
De store pigers relationer til deres jævnaldrende drenge kan ikke kopieres. For de sto-
re piger er de store drenge jo netop jævnaldrende, og derfor er relationerne mellem 
dem de samme som mellem Camilla og Theresa og deres med-elever i 6. klasse. Og 
det er ikke sådan Camilla og Theresa har det med de drenge. Så de store piger kan 
være vejen derhen, men ikke en imitationsmulighed.  
 
Fortællingen om drengene er ikke slut. Camilla fortsætter: 
 
”Altså det er heller ikke lige de lækreste drenge at komme sammen med vel - også fordi de er 
indvandrere, jeg vil ikke komme sammen med sådan en, fordi de stjæler og .... men det er 
dem jeg bedst kan lide ikk, men jeg vil ikke komme sammen med dem.  
J: Det er dem du bedst kan lide? 
C: Jeg kan bedst lide indvandrere, ikk, de er meget mere modige og ... de er meget flotte, no-
gen danskere er også, men danskerne tror bare at de spiller meget smarte når de er sammen 
med indvandrere, men det kan de slet ikke finde ud af... 
J: Men du vil ikke komme sammen med dem? 
C: Nej. Det er fordi de stjæler og de laver så meget lort ikk, så også fordi ham Abdel vi kan 
lide, han har lige været i fængsel og jeg vil ikke have sådan nogen, de slår også, og de har så-
dan en mærkelig tro også, ikk. Så. Det er det jeg ikke kan lide ved dem. 
J: Ville du komme sammen med en dansk dreng? 
C: Ja. 
J: Men ikke med …? 
C: NEJ! 
J: Så hvad er det sjove? Er det at stå at kigge på dem? 
C: Stå at kigge på dem og så sige.. drengene i vores klasse de siger, går meget og driller med 
kærester, Naser siger: ’jeres kæreste er her’. Det er rigtig flovt for hvad må Abdel ikke tænke.  
[…] 
b: Det er også den mærkelige lov de har.. 
J: Lov? 
C: Ja, tro eller de slår, ikk og jeg synes de ser rigtig godt ud, men jeg vil ikke komme sammen 
med dem, det ved jeg ikke rigtig hvorfor.. det vil jeg bare ikke.” (Camilla 300-347) 

 
 
SE, MEN IKKE RØRE 
Camilla vil se, men ikke røre. Camilla eftertragter drengene. De er lækre, de ser godt 
ud, er flotte. Indvandrerdrengene. De sorte drenge. Hun taler om og ser på drenge 
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som er 14-15 år, som går i jeans med hængerøv, med røde og sorte t-shirts, kasketter 
og pilotjakker. De er mørke i huden, har brune øjne, kort sort hår. De er spinkle, men 
større end 6. klasses elever. De bevæger sig drævende og hurtigt i ryk. De bevæger 
sig ofte i grupper på to-tre-fire, hvor de tilsammen ser ud til at være én krop, der 
samlet krydser omkring. Af og til i kreds, andre gange strakt ud på en linie, hvor de 
kommer efter hinanden ned ad gangen med meters mellemrum, og alligevel i samlet 
flok Det er de drenge Camilla sammen med Theresa nyder synet af, og som hun krøl-
ler sig sammen ved siden af. 

I de to pigers beskrivelser levner de ikke tvivl om, at det er de drenge, der er 
de lækre. Fra feltarbejdet genkender jeg, at Camilla-Theresa kredser om dem. De 
nærmer sig dem, går ud af klassen, hen til dem. Camillas beskrivelser af dem lyder: 
de er rigtig pæne flotte”,  ”så står vi sådan og kigger på ham”, ”de er meget mere 
modige og ... de er meget flotte”, ”jeg synes de ser rigtig godt”, ”så skriver vi 'Abdel 
er smuk' 'Abdel er lækker'”, og ”vi siger tit til Mehmet at han har en rigtig dejlig sto-
rebror”. Smuk, lækker, dejlig, flot, modig. Det er de sorte drenge, der får påhæftet de 
adjektiver. Men ikke bare er de flotte og modige, de er også flottere og mere modige 
end de danske drenge, understreger Camilla. Nogle danskere prøver at spille smarte 
når de er sammen med indvandrerne, forklarer hun. Men det kan de slet ikke finde 
ud, danskerne. At være flotte og modige. Måske handler det om, at nogle danske 
drenge forsøger sig med at tage attituder, handlinger, bevægemåder op som de ser 
de sorte drenge gøre. Pigerne ser det, konstaterer at de gør det forkert. Det virker ik-
ke. De danske drenge virker ikke.  

Camillas praksis er at kigge. Hun bevæger sig hen for at kigge. Hun betrag-
ter, mens hun krøller sig sammen. Hendes blik har en retning mod de store drenge 
som ikke kan røres, fordi de er store. Og som hun ikke vil røre, fordi de har en mær-
kelig tro. Forklaringen på hvorfor hun ikke vil mere end at kigge er drengenes an-
dethed. Deres tro, den mærkelige lov de har. Der er lyst og der er fordømmelse, og 
der er afstand mellem de to. Camilla må kontrollere lysten. Måske tjener fordømmel-
sen den funktion: At kontrollere og beherske lysten. 
Det despotiske blik ser drengenes ydre attraktioner og vurderer disse. Pigerne fjerner 
blikket igen og afgør, at disse drenge ikke er kæreste-værdige. Hvorvidt nogen knu-
ses i skolegårdens blikudveksling har jeg ikke materiale til at bedømme, men Camil-
las dom i beretningen om drengene forekommer entydig. I den dom er det ikke læn-
gere en diskussion af konkrete drenge og deres alder og størrelser. Nu er der også 
kategorier på spil: Indvandrerdrenge og danske piger. Camilla vil ikke komme sam-
men med sådan en.  

Sådan en. Sådan en er, en er en der stjæler, slår, kommer i fængsel, har en 
mærkelig tro og laver lort. Og samtidig er det de lækre drenge. Måske er de lækre 
fordi hun ikke kan nærme sig dem fordi de også slår, og er farlige? Måske vil hun 
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ikke være kæreste med dem, fordi hun er for lille? Er hun tilbageholdende fordi hun 
er 13 og for lille, som hun forklarer det, eller er hun tilbageholdende, fordi de lækre 
drenge er indvandrere. Uanset Camillas individuelle og personlige årsagsforklarin-
ger, så må hun håndtere en dobbelthed: Et begær som retter sig mod disse drenge og 
en vurdering af de samme drenge som urørlige. Begæret tæmmes og tilpasses. Dren-
gene er lækre og ikke til at holde øjnene fra, og det er dét de vil. Camilla og Theresa 
vil se på drengene. Deres forklaringer på hvorfor de vil se og ikke røre vedrører pi-
gernes forestillinger om drengenes ’indvandrerhed’, deres lov og tro. Drengene er 
uopnåelige dels fordi de går i 8. klasse og er de store, men de er måske også ligefrem 
urørlige fordi de er indvandrere. Camilla refererer til drengenes laven-lort som be-
grundelse for ikke at ville være kærester med dem. På dette sted i interviewet bliver 
jeg nødt til at standse op for at lytte efter, hvor den begrundelse kunne komme fra. 
Refererer Camilla til sine egne erfaringer med drengene, som fortæller hende, at de 
laver lort? Er det hendes fortælling og hendes erfaring, som afholder hende fra at 
blive kæreste med Nabil? Eller trækker hun på andre diskurser, andre begrundelser 
som ikke er relateret til hendes egne erfaringer med drengene? Ser hun drengene la-
ve lort, fortæller drengene selv at de gør det, eller er det en voksen eller mediebåren 
diskurs om de kriminelle unge drenge? Hvorfra henter Camilla begrundelsen? I 
gennemlytningerne af interviewet er det tydeligt, at der i samtalen ikke sker noget 
andet ved introduktionen af denne begrundelse. Camilla har lyst, hun savler i fortæl-
lingen om deres lækre kroppe og sin lyst til dem. Hun sukker og haster af sted i be-
retningen om dem. Og hun fortsætter talestrømmen, når hun skal forklare hvorfor 
hun nøjes med at kigge. I gennemlytningen af samtalen bliver det tydeligere, at Ca-
millas argumentation falder i to tempi. Den første vedrører kiggeriet; at Camilla ikke 
vil komme sammen med nogen fordi hun derved berøves muligheden for at kigge på 
flere. Næste del vedrører begrundelsen indvandrer, sådan en. I samtalen bliver ind-
vandrer til det sidste led i argumentationen. Camilla henviser så at sige til den, for 
hende, endelige referent, nemlig indvandrer. Hos den endelige referent ligger der 
ikke flere begrundelser, dér befinder sig kun det, som er unødvendigt at eksplicitere, 
fordi den endelige referent netop er selvfølgelig. I samtalen har Camilla begrundet 
ønsket om ikke at være kærester med de attraktive drenge. Det er mig, der spørger 
videre og ansporer hende til at folde de konnotationer ud, som ligger selvfølgeligt. 
Det er her Camilla begynder at tale om at lave lort, have en mærkelig lov og slå. ’Den 
mærkelige lov’ udtales på min foranledning. Indvandrer fungerer som selvfølgelig 
begrundelse og derfor er uddybninger og yderligere forklaringer overflødige. Camil-
las måde at begrunde sit synspunkt på angiver, at der er tale om en opfattelse, der 
kunne være udbredt. Når det kan lade sig gøre er det også fordi fælles viden, kun er 
fælles når den gentages. Camillas begrundelse er endnu en gentagelse af begrundel-
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sen, der kan lade sig gentage. Gentagelserne er måden den endelige referent, indvan-
drer, kan forblive dér.  

Det interessante er således ikke hvorfra Camilla henter begrundelserne, men 
snarere at begrundelsen henviser til en gentagelig viden. Det er heller ikke uinteres-
sant, at Camillas to argumenter (ingen forhold til nogen og indvandrer) giver hende 
mulighed for at fortsætte kiggeriet. 

Blikkets anvendelse har regler, gør Bech opmærksom på. Der er passende og 
upassende måder at bruge sit blik på. En passende måde at bruge blikket på blandt 
skolebørn i denne alder ser det altså ud til være, at 6. klasses piger kigger og offentli-
gør deres kiggeri efter de store drenge i 8. Det blik er seksualiseret, der er en lyst 
deri. Det er særligt de lystfulde, seksualiserede blikke, Bech beskæftiger sig med. De 
to piger er 13 år. Bech beskæftiger sig med voksne mænds seksualitet. Så det er ikke 
samme sag. Det der gælder disse piger er, at de er ved at gå ombord i seksuelle rela-
tioner. De er begyndende. Det er de begyndende blikke og medfølgende spilleregler 
som Camilla og Theresa behersker. 

Jeg har tidligere omtalt Camilla og Theresas fælleshed med hinanden som en 
måde at forstørre sig selv på. De laver kollektive vi-subjekter. Det gør de også i deres 
måde at interessere sig for de store drenge på. I samtalen med Camilla fortæller hun 
ovenfor ”det er fordi de stjæler og de laver så meget lort ikk, så også fordi ham Abdel 
vi kan lide, han har lige været i fængsel”. (Camilla 333-34).  Ham Abdel vi kan lide. 
Abdel er pigernes fælles begærsobjekt. Tilsyneladende forholder det sig ikke kun så-
dan i denne del af samtalen. Gennemsøger jeg mit materiale, så finder jeg denne fæl-
les omtale når det gælder drengene, og ingen differentieringer af at Camilla kunne 
foretrække fx Abdel og Theresa Nabil. Tværtimod kan de begge lide flere, og de kan 
lide de samme. De synkroniserer ikke bare deres bevægelser i de fysiske rum, de ret-
ter også deres begær mod de samme, og med en fælles bevægelse og opmærksom-
hed. Også i forhold til de store drenge gør de sig kollektivt.  
Theresa har mere at sige om de store drenge. 
 
[...] 
J: Så det er drengene fra 8. der er de lækre? 
T: Ja 
J: Er der nogen af dem du har kommet sammen med? 
T: Nej overhovedet ikke. Jeg kommer heller ikke engang i nærheden af dem 
J: Hvorfor ikke? 
T: Det ved jeg ikke, de ved jeg godt kan lide dem så det ved jeg ikke, jeg tror ikke rigtigt de 
må komme sammen med en .... jo Mohammed må nok godt og Nabil også, men Abdel tror jeg 
ikke må 
J: For hvem? 
T: For sin far og mor det tror jeg ikke han må 
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J: Hvorfor skulle han ikke måtte det? 
T: Fordi han er muslim og de holder meget sådan strikt med det, ikke sådan at Mehmets sto-
resøster og lillesøster skal gå med tørklæde, men jeg tror bare ikke at han må. Jeg kunne hel-
ler ikke tænke mig at komme sammen med dem, for ... altså jeg synes de er meget pæne men 
ikke sådan søde 
J: Hvad betyder det at de godt ved at du kan lide dem? 
T: Jamen Mehmet har jo fortalt dem det, og det står nogen gange, det står alle vegne på mine 
bøger og så og det har også stået på tavlen og sådan noget, og så holder de sig lidt væk 
J: Drengene fra 8. holder sig lidt væk fra dig? 
T: Og fra Camilla og sådan. Men der var også engang en der gik i klassen der hed Tommy 
han var RIGTIG sød, han så også meget godt ud og mig og Camilla har kunnet lide ham lige 
siden 3. klasse, og nu går han på efterskole på Samsø  
J: Er der andre drenge fra jeres klasse der er interessante? 
T: Nej hhaj! jeg hader dem jo alle sammen jeg synes de er dumme 
J: Hvorfor det? 
T: Det ved jeg ikke jeg synes de er dumme, fordi de er sådan irriterende og provokerende og 
sådan noget 
J: Så det er dem fra 8. der er de sjove? 
T: Ja og så dem vi er sammen med ... altså Abdel fra 8. han er jo lige kommet ud fra fængslet 
og […] 
J: Er der nogen du bedre kan lide end andre? 
T: Øhm narj jeg kan bedst lide Abdel, ham kan jeg bedst lide jeg synes han er sød 
J: Men du har ikke lyst til at være kæreste med ham 
T: Nej 
J: Så hvad vil du så? 
T: De er ikke rigtig nogen jeg vil komme sammen med 
J: Men hvad vil du så med Abdel, mener jeg 
T: Kigge på ham [grin] kigge på ham fordi han er meget sød. også når vi har været hjemme 
hos Mehmet eller vi var mest hjemme hos hans lillesøster der var han meget sød ved os 
J: Og ’vi’ det er? 
T: Det er mig og Camilla ... og Sascha” (Theresa 195-278) 

 
Theresas dobbelthed: ”jeg synes de ser rigtig godt ud men jeg vil ikke komme sam-
men med dem, det ved jeg ikke rigtig hvorfor.. det vil jeg bare ikke” må jeg undersø-
ge nærmere. Ikke for at byde ind på Camillas og Theresas personlige årsager til at 
handle og begære som de gør, men for at blive klogere på dobbelthederne. For uan-
set mulige forklaringer på begærets tæmning, så er der her også kategorier på spil. 
Det er disse kategorier jeg vil undersøge. Sammen med dobbeltheden. Dobbeltheden 
vedrører drengenes lækkerhed og ønsket om ikke at ville noget med dem. Kategori-
erne vedrører køn og etnicitet. 
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EROTISERING AF DEN FREMMEDE 
De store sorte drenge gør hegemonisk maskulinitet15. Pigerne tiltrækkes af disse 
drenge, men noget afholder dem alligevel fra at leve begæret ud. Som Camilla for-
mulerer det, så får det karakter af et begær, de ikke ønsker, skal opfyldes. Handlede 
de på deres lyst, ville de bevæge sig ud af den position de befinder sig i, hvor de fan-
taserer om begæret, og over i en position, hvor de ville blive til en af de piger, der gør 
’det’. At de bliver i positionen ’piger der ønsker sig de store sorte drenge’, gør imid-
lertid ikke relationerne uvirkelige. Relationerne gøres vedholdende, blot på andre 
måder. Det er de sorthårede og sorte drenge som Camilla og Theresa interesserer sig 
for16

At være en af de sorte drenge betyder tilsyneladende en helt bestemt måde at 
være til stede for andres blikke i skolen. Det betyder at modtage nogle af pigernes 
blikke, at være dem nogle af pigerne i spisepausen bevæger sig for at komme i nær-
heden af. Det betyder at have sit navn stående på andres bøger og pennalhuse. Det 

. Der er også blonde og blåøjede drenge på skolen, men det er Abdel, Nabil og 
Mohammeds navne der indrammes i hjerter på tavlen. Måske kan Edward Saids 
Orientalism, og især den efterfølgende kritik hjælpe analysen på vej. Kritikken lyder 
fx: Said har fokuseret for ensidigt på Vestens kategorisering af ’de andre’ som ude-
lukkende negativ, undertrykkende og fordømmende. Det overses at samme katego-
risering ledsages af en fascination af den anden. Torgovnick hævder, at fascinationen 
kan have eksotiske og erotiske elementer (Torgovnick 1997). Kledal viser i et studie 
af 1800-tals kolonimagters konstruktion af ’de andre’, hvordan seksualitet, køn og 
race spiller sammen. Det kunne inspirere. Camilla og Theresa, det vil sige i mit mate-
riale, starter så at sige med fascinationen af de sorte drenge. Fascinationen og interes-
sen er det der udfoldes, det der gøres og det der drømmes om. Pigerne i 6. klasse 
starter med fascinationen, som imidlertid ikke står alene, men ledsages af det, som 
Kledal viser, at kolonisatorerne gjorde først, nemlig fordømmelse. Og det som Said 
så grundlæggende viste som et skema for relationen mellem Occidenten og Orienten. 
For Camilla og Theresa ser fascinationen ud til at komme først, men den står ikke 
alene. De tiltrækkes og drømmer om maver som vaskebrætter, og de standser begæ-
ret med fordømmelsen af drengene med vaskebrætsmaver og brune øjne med vurde-
ringen sådan en. Camilla siger begrænsningen højt. Jeg vil ikke have sådan nogen. No-
gen, der slår, kommer i fængsel og har en mærkelig lov. Med i alt dette må hele tiden 
medtænkes, at pigerne er begyndende.  

                                                 
15 For forståelser af hegemonisk maskulinitet se blandt andre Frosh, Phoenix & Pattman 2002 
(a); Connell 1999; Mac an Ghaill 1994. Og endvidere kapitel 5 i denne afhandling. 
16 Pigerne interesserer sig for disse konkrete drenge, men også for Peter André, Backstreet 
Boys og andre stjerner ligesom de interesserer sig for ’drenge’; uspecificerede, generaliserede 
drenge. Se endvidere (Haavind 2001) og (Gulbrandsen 2002 (a): 8-9) for parallelle observatio-
ner. 
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betyder at være attraktiv for andre, og at være genstand for fascination. Samtidig in-
debærer det siden fordømmelse og afstandtagen. I pigernes beskrivelser af de sorte 
drenge vedrører fascinationen kroppene, og kategoriseringen kønnet. Drengenes et-
nicitet som forskellig fra Camillas og Theresas er tilsyneladende umarkeret, så længe 
det gælder fascinationen og tiltrækningen. Dér markeres drengenes køn. Kroppenes 
farve og lød udtales ikke. Måske kønnes etnicitet, eller køn etnificeres?  I pigernes 
beskrivelser af fordømmelsen, introduceres etnicitet og religion.  Fordømmelsen ved-
rører ikke køn. Sammen med forskydningen fra fascination til fordømmelse sker der 
en forskydning fra køn til etnicitet. Pigerne er fascineret af drengene, men drengenes 
etnicitet forhindrer at pigerne i lever fascinationen ud. Dén markering af køn og etni-
citet antyder, hvor grænserne for det acceptable går. Det normale har grænser, og 
ikke alt er tilladt. Det passende her vedrører ikke blot hvilket køn den attråede har, 
men også hvilken etnicitet. Passende heteroseksualitet ser altså her ud til også at ind-
forskrive etnicitet. Passende heteroseksualitet er for Camilla og Theresa ikke bare 
drenge, men også ikke etniske andre. At blive passende involverer altså flere forhold: 
Lysten og de forskellige forbud og imperativer, der omgiver den. Foreløbig ser det 
ud til at noget vedrører køn, andet etnicitet, atter andet alder. Drenge, danske dren-
ge, store drenge.  

Som Torgovnick viser så følger fascination og fordømmelse hinanden. Sådan 
var det i europæiske 1800-tals beretninger om haremmer og arabiske kvinder (Kledal 
1997), og det er det tilsyneladende også i 2000-tals folkeskoler. Det anderledes er, at 
fascinationen i dette tilfælde i skolen går forud for fordømmelsen. Det er fordømmel-
sen, der behersker og begrænser begæret. Det fælles for de to historier er, at seksuali-
tet, køn og etnicitet blandes og gør hinanden betydende. Det interessante bliver at 
undersøge på hvilke måder de forskellige kategorier gøres betydningsfulde i hinan-
dens selskab. Abdel, Nabil og Mohammed er drenge. De er sorte. De er større end 
Camilla og Theresa. Deres kønnethed, betones i pigernes beskrivelser af fascinatio-
nen. I de beskrivelser forbliver etnicitet umarkeret. I andre beskrivelser, de der ved-
rører afstandtagen, betones drengenes etnicitet, mens køn nu ikke betones. Det er 
ikke sådan at drengene ikke er sorte, mens de tiltrækker pigerne. Og det er heller ik-
ke sådan, at de ophører med at være drenge i det øjeblik de må afvises. Kategorierne 
køn og etnicitet eksisterer hele tiden. Abdel, Nabil og Mohammed ser ud til at gå ud 
og ind af kategorierne. Befolke dem, eller affolke dem. Men kategorierne forbliver, 
og de forbliver tilsyneladende relevante. På sæt og vis nærer kategorierne hinanden, 
for ikke bare de sorte drenge befolker kategorierne, det gør Camilla og Theresa også. 
Mens pigerne tiltrækkes er de selv kønnede og etnisk mærkede, og mens de afviser 
drengene er de også både kønnede og etnisk mærkede. Men hverken på køn eller 
etnicitet deler Camilla sammehed med de sorte drenge. Hun er hvid, og hun er pige. 
Men for Theresa er det anderledes. Hun er pige, og hun er ikke hvid, men sort. Pi-
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gerne deler køn, men ikke hudfarve med hinanden. Theresa deler etnicitet – eller i 
hvert fald ikke-hvidhed – med drengene, og køn med Camilla. Kategorierne nærer 
hinanden, også fordi de aktører, der befolker dem ikke entydigt kan placeres i den 
ene eller den anden kategori. De nærer hinanden fordi de gøres samtidig.  

En anden forskel mellem Camilla og Theresa, når det gælder deres forholden 
sig til de store drenge, er, at Camilla ikke har haft kærester, mens Theresa beretter 
om, hvordan hun har haft kærester. Hun har haft både hvide drenge og sorte drenge 
som kærester. Kan den forskel forstås i lyset af hvilke kategorier de deler? Camilla 
deler ikke etnicitet med drengene, og skal hun være kæreste med dem, skulle etnici-
tetsforskellen overskrides. Dét er sådan set hvad hun gør med Theresa. Theresa 
fremstår som den Camilla er ligesom. Men de har hver deres hudfarve, og alligevel 
deler de sammehed. Med drengene kan etnicitetsforskellen ikke overskrides, dér op-
retholdes den som betydende forskel. Men den er mere end dét, den er den tæm-
mende forskel.  

Kledal taler om erotisering af den fremmede. En tanke som kan inspirere til 
forståelse af forholdene mellem pigerne og de store drenge. Det ville betyde en for-
ståelse af de store drenge som de fremmede. ’Erotisering af den fremmede’ i Kledals 
analyse beskriver det forhold, at noget eller nogen først er fremmed, med den dertil-
hørende fordømmelse, og at den fremmede dernæst erotiseres. Først fremmed, så 
erotiseret. I mit materiale præsenterer en anden rækkefølge sig. Først erotiseret, der-
næst fremmed. Rækkefølgen gør mig opmærksom på et andet forhold, også. Måske 
sker der mellem pigerne og de store drenge ikke bare en erotisering af den fremme-
de, men også en fremmedgørelse af det erotiske. Eller en fremmedgørelse af lysten. 
Lysten er der, men lysten tæmmes og fremmedheden bruges til den tæmning. At tale 
om en fremmedskabelse af det erotiske viser hen til to størrelser: At det erotiske går 
forud for fordømmelsen, og at fordømmelsen gør sig via fremmedskabelse.  Frem-
medskabelse vedrører både en tæmning af lysten og en introduktion af netop det 
fremmede. Det fremmede er det andet. Måske kunne sprogbrugen vrides en gang til, 
således at der kunne tales om ’andetgørelse af det erotiske’. En sådan formulering 
indfanger det aspekt, at afstanden vedrører såvel den anden, de store sorte drenge, 
som lysten, der er pigernes egen17

En anden læsning kunne lyde. Lysten har ikke udlevet sig som handling, ly-
sten er tilstand. Derfor er det heller ikke lystens eventuelle berøring, der udløser 
smagsafgørelsen jeg vil ikke have sådan nogen. Den afgørelse træffes et andet sted. Af-
gørelsen træffes uden for lysten for at tæmme lysten. Hvis vi vender tilbage til Camil-
las beretning igen. ”Altså det er heller ikke lige de lækreste drenge at komme sam-

.  

                                                 
17 Staunæs arbejder med parallelle problemstillinger i afhandlingen ”Etnicitet, køn og skole-
liv”, hvor erotisering af den anden især behandles som ”de promiskuøse og de glubske” 
(Staunæs 2003a).  
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men med, vel – også fordi de er indvandrere”. Fordi de er indvandrere. Derfor må ly-
sten tæmmes. Indtil da er drengene de lækre drenge. Herefter er andetgørelsen af det 
erotiske gjort. Lysten kan rettes mod de store sorte drenge, men lysten kan ikke 
handles.  
 
 
ANDETGØRELSE AF LYST 
Måske kunne fortolkningen udfordres én gang til. I første omgang læste jeg en tids-
lighed, en rækkefølge ind i forståelsen af forholdet mellem Camilla og de store dren-
ge. Den læsning bidrager med en vending af andetgørelsen og lysten. Kunne tidslig-
heden imidlertid også trækkes ud igen? Derved kunne der skabes rum for en analy-
sevending, hvor forholdet mellem erotisering og fremmedhed ikke forstås tidsligt, 
men derimod samtidigt. En sådan læsning ville åbne for at den ene ikke forudsætter 
den anden. De er der begge, samtidigt. Måske er der et sådant forhold mellem både 
den fremmede og erotiseringen og mellem andetgørelse og lyst. Således forudsætter ingen 
andres aktiviteter, blot tilstedeværelse. Det består i en mønsterskabelse af en gensidig 
henvisning til hinanden. En fortælling om den fremmede kan gøres på et utal af for-
skellige tidspunkter uden entydig henvisning til erotiseringen. Men de er forbundet, 
ligesom andetgørelse og lyst er forbundet. En sådan læsning ville åbne for at forstå 
Camilla og de store drenge fra en anden vinkel. Det åbner for at Camilla kan have 
lyst til netop de fremmede. De store sorte drenge. Ikke bare som en lyst, som først er 
ren og siden bremses af forbuddet mod de fremmede. Men at lysten kan være for-
dømt samtidig med at den har sin retning. Gøres diskussionen af forholdet mellem 
den anden og erotiseringen fri af tidslighed, bliver det muligt at begribe at fremmed-
gørelse og fordømmelse og erotisering og lyst gør sig ved hjælp af hinanden. For-
dømmelse gør sig via fremmedskabelse. Fremmedskabelse gør sig via erotisering og 
lyst. Lyst gør sig via erotisering. Lyst gør sig via fordømmelse. De er infiltreret i hin-
anden.   
 
 
NYHEDSFORMIDLING 
Der er mere med pigerne. Der er et sladderblad. Det fortæller Camilla om. 
 
C: ”Anna har spurgt om Mehmet vil komme sammen, men da svarede han nej. Han gad ikke 
komme sammen med en i sin egen klasse, han kunne ikke føle sig fri på, han sagde til mig at 
han ikke kunne føle sig fri på samme måde vel. 
J: Taler du med Mehmet om sådan noget? 
C: Ja men vi sidder og ... han fortæller om kærester. Det er han ikke bange for. 
J: Hvor ved du fra at Anna har spurgt ham? 
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C: Det er fordi vi har sådan en i klubben et klubnyt hvor der står alt muligt sladderhalløj, og 
så stod det der ... klippet hjerter ud ...” (Camilla 356-68) 

 
Der er flere kanaler for formidling af hvem, der er de attraktive. Det kan skrives på 
tavler og pennalhuse, men det kan altså også formidles ad anden vej. ”Klubnyt”, 
kalder de det. Bladet hører ikke til skolen, men til klubben. Alligevel er det et medie, 
som der refereres til ofte og af flere forskellige. Selvom det er klubbens blad har det 
betydning i skolen, og handlinger i skolen refereres i bladet. Nyhederne formidles ad 
flere kanaler. Det er ikke ligegyldigt, hvad der skrives i ”klubnyt”. Det er et centralt 
formidlingsskrift til levering af informationer om hinanden. Det har mange læsere og 
det beretter om hinandens liv. Camilla fortæller videre. 
 
J: ”Hvor vidste de det fra om Anna? 
C: Det er jo ... Sofie hun taler med Anna, der altid noget . noget der er helt hemmeligt og man 
ikke vil have kommer i ,så står det der alligevel. Det er også meget sjovt det der står.  
J: Hvem skriver det? 
C: Sofie og Louise” (Camilla 364-68) 
 
Sofie og Louise. Nogen administrerer hvem der ved hvad om hinanden. Hemmelighe-
der offentliggøres i et blad, der er tilgængeligt for flere end to, der måtte ville dele 
hemmeligheder med hinanden. ”Klubnyt” deler hemmeligheder. Blot deles hemme-
lighederne ud til flere, og deles ufrivilligt af de involverede. Andre administrerer 
hemmelighederne. Hemmelighederne vedrører for en stor del seksualitet. Der er for-
skel på om den attråedes navn offentliggøres af en selv, eller af andre. I ”Klubnyt” 
offentliggøres hemmeligheder af de, der tilsyneladende endnu ikke selv udlever sek-
suelle lyster. Sofie og Louise, som i klassen markeres som de piger, der løber og le-
ger, opfører sig pænt, laver deres lektier og endnu ikke interesserer sig for drenge. 
De piger viser sig også at fortælle om de andre pigers relationer og lyster til drenge-
ne. Det er de mindst udfarende, der fortæller om de udfarendes lyster og retninger. 
Sofie og Louise forekommer at være de piger, der har mindst med drengene at gøre. 
De fortælles frem som ikke interesserede i hverken drengene eller de piger, der vil 
drengene. De ser ud til at være de små piger i klassen. Alligevel er det dem, der skri-
ver om de andres lyst og handlinger, og som derved administrerer og offentliggør de 
andres erotiske hemmeligheder. Den administration og offentliggørelse er ikke 
uskyldig. Heri ligger nemlig også en vurdering af, hvad der er tilladeligt og passen-
de, der ligger en smagsdom. Sofie og Louise når mange med deres omtale af de an-
dres seksuelle præferencer og erobringer. Vurderingen af seksuelle eller erotiske re-
lationer i skolen foretages i dette tilfælde altså af de piger, som ikke gør ’det’, men 
som betragter de andre gøre. Dét blik er ikke demokratisk (Bech 1988:163). 
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ET KORREKTIV TIL CAMILLA 
I Louises fortælling fremstår Theresa som den anden side af Camilla. De to hænger 
sammen, og omtales samlet. Louises billede på de to er et æble, med Bibi som stilk. 
To sider af samme sag, synes hun at mene. I Camillas beretning er de – hun og The-
resa – også gjort af samme stof. Tilføjes Theresas fortælling ser hun imidlertid ud til 
at fungere som korrektiv til fortællingen, som den er skrevet frem og fortalt af Louise 
og Camilla. Lad mig starte med spisepausens centrale aktivitet, nemlig mad. 

Camilla og Theresa spiser aldrig madpakker, har jeg noteret i mine observa-
tioner. Hvis de spiser er det af det, deres med-elever deler ud af, oftest chips eller 
chokolade. For dem ser spisepausen ikke ud til at dreje sig om at spise.  
 
T: ”Det er også en af grundene til at jeg ikke gider tage madpakke med, fordi jeg hader at 
sidde og spise foran andre, og så også fordi min mor hun gider heller ikke lave det, og jeg 
gider heller ikke lave madpakke. 
J: Hvorfor hader du at sidde og spise foran andre? 
T: Det er bare øhm hvis andre synes man tygger på en underlig måde, ikk, så kan jeg heller 
ikke så godt lide mad 
J: Du kan ikke lide mad? 
T: Nej ikke rigtigt altså jeg spiser mest aftensmad, nogen gange spiser jeg morgenmad det er 
sjældent og så spiser jeg ikke frokost, det gør jeg aldrig, kun hvis jeg er ude hos min mormor 
eller min onkel. 
J: Hvorfor gør du ikke det? 
T: Både fordi min mor ikke gider lave den til mig og så fordi jeg synes .... jeg behøver ikke 
spise så meget hvis jeg skal på slankekur eller noget så behøver jeg ikke spise så meget 
J: Skal du på slankekur? 
T: Narj det må jeg ikke for min mor for jeg skal vente til jeg er helt udvokset. nej jeg passer 
ikke rigtig på hvad jeg spiser eller noget, det gør Camilla mere hun løber også, jeg gider ikke 
rigtig sådan noget. Jeg ville gerne tabe mig men det kan jeg ikke sådan rigtig”. (Theresa 365-
380). 

 
Theresa vil ikke spise foran de andre. Hun forklarer sig med, at andre kan synes, at 
hun spiser på en forkert måde, så hun bryder sig ikke om at være synlig for andre. 
Karen Klitgaard Povlsen beskæftiger sig med unge og medier. Hun har iagttaget, at 
de unge i tv-serien Beverly Hills 90210 ofte opholder sig på den lokale café. En stor 
del af scenerne foregår omkring et måltid, hvor drengene spiser, mens pigerne sjæl-
dent gør det. Klitgaard Povlsen læser denne fordeling af fødeindtagelse på køn som 
et udtryk for forskellige normer: Mænd spiser og kvinder nipper. Mænd spiser kød, 
kvinder spiser salat. Kvinder spiser ikke noget der feder. Kvinders indtagelse af føde 
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er hemmelig, ikke offentlig. Hvad kvinder indtager ses ikke af andre, og det er kvin-
der selv der regulerer hvad der ses18

Theresa og Camilla undlader altså at spise, mens de andre ser det. Theresa 
spiser om aftenen, derhjemme. Uden for det offentlige rum. Og hvis de to spiser er 
det ikke madpakker. Det kan ikke diskuteres, hvad de andre måtte se, eller hvordan 
de andre måtte vurdere deres madvaner. I mit observationsmateriale finder jeg to 
beskrivelser hvor pigerne alligevel spiser. I det ene tilfælde – som også fremgår af 
den fortættede beskrivelse af spisepausen – har Mehmet chips med. De to piger farer 
hen til de drenge der har posen, og spiser ivrigt. Tilsyneladende uden tanke på den 
vanlige ikke-spisen i spisepauser, og uden tanke på kalorier og fedtindtagelse. Det 
andet tilfælde er en juleafslutning. Eleverne har en aftale med klasselæreren om at 
købe lækkerier i Netto for penge i klassekassen. Theresa og Camilla melder sig frivil-
ligt og hurtigt til at købe ind. De har meninger om, hvad der skal købes – kakao-
mælk, chips og kage – og inddrager udvalgte drenge i beslutningerne, og unddrager 
sig bestemte pigers indblanding. I de scener afdækker de deres spisevaner, spisely-
ster som ellers er gemt væk fra blikke i skolen. Strategien ikke-spise brydes tilsynela-
dende af exceptionelle spisetilbud: En der har chips med og juleafslutning. Når der 
ikke er undtagelser, opretholdes strategien ikke-spise’. Hvis man undlader at spise 
efterlades intet synligt – kun ikke-handlingen, som tillige er en markering af ikke at 
gøre som de øvrige; og ikke at gøre hvad denne tid på dagen, spisepausen, indikerer. 
Pigerne gør ikke hvad der gøres på denne tid, og de gør ikke som de andre; ligesom de 
skjuler hvordan og hvad de ville have spist, hvis nu de havde gjort det. Så noget for-
bliver hemmeligt og usynligt for de øvrige i klassen. Dette ’noget’ som vel at mærke 
ikke skjules af de andre i klassen. Om de andre kan man vide, hvordan de spiser og 
hvad de spiser. Theresa og Camilla begrænser de betydninger de andre ville kunne 
læse. I undtagelsen – når Mehmet fx deler chips ud – så deltager de aktivt i en slags 
fælles – tilsyneladende – lystfuld indtagelse. Undtagen i disse ’udfald’ disciplinerer 
de to deres pigekroppe i forhold til indtagelse af mad. Disciplineringen sker midt i 
det rum og den tid, der er bestemt som spisepausen. Disciplineringen kan foregå på 
flere tidspunkter og gør det måske også, men det er på netop denne tid, at discipline-
ringen kan synliggøres og vises som den kontrol og markering af andethed, som den 

. Ligesom hun andetsteds viser at ”piger ikke 
kan ’ædeflippe’ med fyre” (Povlsen 1996: 78). Vi lever i en asketisk anorektisk til-
stand, konstaterer hun (Essendrop 1997: 9). Klitgaard Povlsens analyse vedrører en 
TV serie, som ikke uden videre kan forholdes til levet liv. De fremhævede pointer er 
imidlertid interessante på to måder: Dels gør hun opmærksom på en analytisk pointe 
som måske også udfolder sig i levet liv, og dels trækker Theresa måske på mediebår-
ne diskurser som nogle af dem, Klitgaard Povlsen identificerer. 

                                                 
18 Klitgaard Povlsen: mundtligt oplæg på konference om spiseforstyrrelser ”Bag sulten”, af-
holdt af Kvindeligt Selskab, Nationalmuseet, 1997 
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også er. Undtagen når de ikke kontrollerer deres egne kroppe og egen lyst, så spiser 
de lystfuldt og sultent. Det de spiser i disse exceptionelle situationer er junk food. De 
spiser chips, drikker kakaomælk og spiser slik. Theresas begrundelser for ikke at spi-
se omhandler fedt, slankekur og ønsket om at tabe sig. Theresa trækker på diskurser, 
der vedrører sund og nærende mad og den slanke kvindekrop, når hun argumente-
rer for sin ikke-spise-strategi. Theresa har tilsyneladende to strategier: Enten spiser 
hun ingenting, eller også spiser hun dårligt, og meget. Ikke-spise strategien er til det 
vanlige rum, og spise-meget er til undtagelsessituationerne. Ser man nærmere på, 
hvordan Theresa forklarer sig i forhold til de diskurser hun mobiliserer som forkla-
rende, så ser det ud til at hun gør begge strategier ekstremt. Den diskurs, der vedrø-
rer ’mad-skønhed-mådehold’ bliver i Theresas hverdag til slet ikke at spise. Hun går 
tilsyneladende hele vejen. Ligeledes når det gælder den anden strategi, så spiser hun 
ikke lidt og sundt, tværtimod spiser hun rigtig meget og ret usundt. Både i det vanli-
ge rum og i undtagelserne forekommer det at hun går hele vejen, eller snarere går 
hun ud over de diskurser, hun lader begrunde sine handlinger. Hun benytter sig af 
eet element i diskursen om ’mad-skønhed- mådehold’, nemlig mådehold, hvorefter 
hun ’overgør’ dette enten i den ene – ikke-spise – retning eller i den anden – spise 
rigtig meget – retning. Hun kommer til at gøre sig skævt i forhold til den diskurs, 
hun trækker på. Den skævhed bliver i skolerummet til et element i Theresas genta-
gende tilblivelsesbevægelser. Hun spiser-ikke og hun spiser. 

Camilla og Theresa kontrollerer en del. De kontrollerer deres indtagelse af 
føde, de disciplinerer deres kroppe til at stå stille i stedet for at løbe og lege, og de 
tæmmer deres begær og lyst til de store drenge. De beherskelser bruger de ikke bare 
til at holde kroppene på plads med, de bruger den også til at markere tilhørsforhold. 
Ved at kunne beherske indtagelse af føde markerer de andethed i forhold til de piger 
og drenge, som spiser. Ved at kunne stå stille i skolegården, sætter de forskel til de 
piger, der løber rundt og leger. Ved at tæmme begæret efter de store drenge, opret-
holder de forskellene mellem sig selv og dem. Beherskelserne har flere funktioner: 
Dels den konkrete beherskelse i sig selv og dels en rettethed og sammehed- og an-
dethedsmarkering. 

For Camilla og Theresa ser spisepausen altså ud til at have en anden funktion 
end at ’spise’. Ikke bare ikke-spiser de, først og fremmest bliver de til som det kolle-
tive vi-subjekt Camilla og Theresa.  
 
 
THERESAS BLIK FOR DE ANDRES BLIKKE 
Theresa har øje for blikke. Ikke mindst er blikretningerne vigtige for hende. Det er 
ofte med blikkene og blikretninger hun begrunder sine handlinger og sine synspunk-
ter. Theresa undlader at spise i spisepausen, fordi hun ikke kan lide at andre ser på 
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hende mens hun spiser. Blikke er også det hun bruger til at orientere sig med. There-
sa forklarer, hvordan en poptøs kan genkendes.  
 
”Man kan bare se på den måde de er på, de er sådan lidt underlige det […] det er måden de 
går sådan ligesom de tror de er modeller så tror de at de kan score eller …” (Theresa 639-41).  

 
Det kan altså ses, og blikket bruges til at afkode andres signaler. Men Theresa mær-
ker også de andres blikke på sig.  
 
”Man kan se det på dem hvis nu fx de tror at jeg er en poptøs eller sådan på gaden eller sådan 
noget så de bare sådan kommer med nogen øjne, nogen dræberøjne […] de synes nok at jeg er 
en poptøs” (Theresa 655-60).  

 
Theresa bruger blikkene. Theresa beskriver hvordan de andre ser hende. Hun kender 
de andres blik på sig. Theresa påtager sig et dobbeltblik (Klitgaard Povlsen 1996: 83). 
Hun ser, at hun bliver set på. De er objekter for hinandens blikke, ligesom de alle er 
subjekter, som ser igen. Theresa kender blikkets vurdering: poptøs. Og hun beskriver 
afstanden mellem sin egen opfattelse af sig selv og de andres bedømmelse af hende. 
Theresa registrerer de andres despotiske blik. 
 
”J: Er du og Camilla samme slags? 
T: Ja! på en måde det er vi, ja 
J: Hvad hedder sådan en slags? 
T: Det ved jeg ikke. Der er mange der kalder os poptøser men det synes jeg ikke vi er.  
J: poptøser? 
T: Ja 
J: Hvorfor er I ikke poptøser? 
T: Fordi poptøser det er sådan nogen, der går i …det er det er sådan nogen, der går i North 
Face jakke jeg ved ikke, jeg synes, det er, jeg synes selvfølgelig ikke selv, at jeg er en poptøs, 
for poptøs det er et skældsord på en måde ikk, men der er mange der synes jeg er en poptøs 
J: Er poptøs et skældsord? 
T: Jeg synes det er! Der er mange der bare tager det som et almindeligt ord, men altså jeg sy-
nes det er, for det er sådan nogen i Buffalosko og sådan noget ikk”. (Theresa 619-692) 
 
 
Poptøsers kendetegn nummer et er Buffalosko. Theresa går ikke i Buffalosko, men de 
andre opfatter hende tilsyneladende som poptøs. Theresa er ganske klar over de an-
dres vurdering af hende, og samtidig kender hun til sin egen vurdering af deres be-
stemmelse. Poptøs er et skældsord, det er ikke bare et signalement, det er også en 
stillingtagen. Sådan set bryder Theresa sig ikke om at blive set på som poptøs. Be-
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grundelserne for modviljen på betegnelsen ligger måske i Theresas videre forklarin-
ger om poptøser. Poptøser er  
 
” sådan lidt underlige det […] det er måden de går sådan ligesom de tror de er modeller, så 
tror de kan score eller”. (Theresa 662). 
 

Det går igennem interviewet med Theresa at det ikke er attraktivt at være underlig. 
Underlig betyder tilsyneladende upassende, forkert, unormal. Det er ikke ønskvær-
digt. Underligt er det andet. Selv er hun snarere ’almindelig’. Overvejelserne over 
underlighed og almindelighed udfolder sig langs tanker om typer: Hvem er skater, 
flipper, poptøs og popdreng.  

Det kan være vanskeligt at kategorisere og bestemme sig selv. Det kommer 
frem i fortællinger, hvor selvfølgelighederne gælder Theresa selv ”så er der sådan 
nogle normale nogen som mig” (687). Når Theresa handler, er det i hendes egen op-
fattelse sjældent udtryk for en kategori eller type, men er snarere et spørgsmål om 
individuel smag og om at være almindelig. Samtidig ser det ud til, at disse selvfølge-
ligheder og almindeligheder fungerer som den enhed det og de andre vurderes i for-
hold til, altså som målestok for afvigelsen og det anderledes. 

Det er – ikke overraskende – de andre, som er irriterende og underlige. Det 
underlige kan være deres sko, deres hårlængde, farvevalg eller tøj. Det kan også væ-
re de andres blikke på Theresa selv. Theresa er opmærksom på de andres vurdering 
af hende, ikke bare som poptøs, men også hendes opførsel. I Theresas forståelse er 
det hende selv og hendes ligesindede, der er normale og almindelige. Samtidig ud-
fordrer hun sin egen opfattelse af normalitet ved at gradbøje normaliteten afhængigt 
af hvem der er tale om. Nogle er mere underlige end andre. De andres blikke afgør 
hvem der er hvad. Theresa forklarer hvordan det foregår. 

 
”man kan se det på dem hvis nu fx de tror at jeg er en poptøs eller sådan på gaden eller sådan 
noget så de bare sådan kommer med nogen øjne, nogen dræberøjne”. (Theresa 655-6) 

 
Dræberøjne kommer de andre med, når de dømmer poptøs. Eller i hvert fald når de 
dømmer anderledes. Theresa ser blikket, og handler på – og med – de andres blikke 
på sig. Det blik som jeg tidligere refererede Bech for at sige var demokratisk, kan me-
re endnu. Blikket kan også være urimeligt, tilføjer Bech,  
 
”det er vilkårligt, despotisk: det ser kun det ydre og overser alle andre kvaliteter; og den anden 
kan ved at fjerne sit blik hæve sig over én, ydmyge én, knuse enhver drøm om lighed. Det er 
således skånselsløst, men samtidig også skånsomt hvis man forstår at overholde reglerne for 
dets anvendelse” (Bech 1987: 163).  



 154 

 
Dræberøjnene er måske hvad Bech kalder det despotiske blik. Det blik, der ser det 
ydre, Buffalosko, og efterlader den sete overset. Blikket kan tyrannisere. Blikket kan 
dømme, og den dom kan eksekveres i netop en ikke-seen. Theresa bliver set af de 
andre, føler sig ikke set, fordi hun vurderer at der ikke er overensstemmelse mellem 
hendes oplevelse af sig selv og de andres bedømmelse af hvem hun er. Det er ikke 
det demokratiske blik. Det er Bechs despotiske blik. Theresa bliver utilpas og urolig i 
sin position, også fordi hun ikke bare er veltilpas i de andres blikke og vurderinger af 
hende. 
 
”T: Så er der sådan nogle normale nogen som mig 
J: Normale? 
T: Ja  
J: Følger de nogen  
T: Nej ikke sådan rigtigt altså, der er selvfølgelig mange der ikke synes det hedder noget så-
dan ikk, altså det synes jeg, det er bare sådan en orden jeg har i mit hoved. Det er bare sådan 
jeg har det”. (Theresa 687-92) 

 
Theresa orienterer sig i verden ved hjælp af en orden hun har. En opdeling af verden i 
enheder, der kan sættes navn på, og som hun kan navigere i forhold til. I den orden 
indgår det normale, poptøser, skatere og flippere. Theresa er i gang med et kategori-
seringsarbejde, hvor hun arbejder med at forstå den hverdag hun indgår i, og There-
sa hjælper mig videre i en forståelse af, hvad der sker blandt eleverne.  

I en sådan orden sættes der navne på hinanden. Kælenavne, kalder Theresa 
det. I Camilla og Theresas kollektive vi-subjekt har de navne for hinanden. Det er 
navne som deres med-elever ikke skal sige højt, men som udelukkende er de to’s 
ærinde med hinanden. I det rum drejer det sig om ikke at være spydig eller ond-
skabsfuld, forklarer Theresa. Theresa har et kælenavn i klassen. Det fortæller Camilla 
om. Dér bliver hun kaldt for ’samba’. Theresa forklarer, at det er en henvisning til 
hendes hudfarve. Det er hun ikke i tvivl om. Hun er sort og den forskel i forhold til 
med-elevernes hvidhed markeres i navngivningen. Theresa beretter om hvordan hun 
opfatter det som drilleri; og hvordan drilleriet vedrører at hun er sort (Theresa 9-36). 
Med-eleverne markerer hendes hudfarve, og gør det dermed nødvendigt for Theresa 
at forholde sig til. Det er irriterende, synes hun. Men jeg spørger hende også om hvad 
hun tænker om hudfarver.  
 
”Jamen, det jeg synes ikke der er noget i vejen med, jeg synes bare alle er normale, alle er det 
samme” (Theresa 29-30), svarer hun.  
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Theresa svarer med at gøre hudfarve uden betydning. Alle er det samme. Alle er nor-
male. Normale betyder altså ikke forskellige, men ens. Enshed er normalt lyder ræ-
sonnementet for Theresa. Da jeg kort efter spørger videre: ”hvad tænker du på dig 
selv som?” lyder svaret:  
 
”Dansker! Altså nogle gange kan jeg godt tænke på mig selv som en afrikaner eller sådan no-
get fordi de kalder mig det, og så tænker jeg så at jeg er det, men altså det er ikke mest sådan, 
mest tænker jeg at jeg er dansker fordi jeg har jo dansk pas og alt det der”. (Theresa 33-36). 

 
Theresa bliver via de andres blikke på og omtale af hendes hudfarve opmærksom på 
en forskel mellem sig selv og de med-elever, der har en anden hudfarve. Det er via 
deres blik på hende, at forskellen markeres. Theresa forklarer sig om en strategi, der 
søger at ugyldiggøre forskellen med argumentet ’alle er normale’. Normal er det vi 
alle er. Men direkte adspurgt om hendes egen kategorisering af sig selv, svarer hun 
’dansker’. Theresa introducerer en nationalitetsbestemmelse som måden at sikre 
ugyldiggørelsen af hudfarves betydning. Jeg er dansker –  som de andre – synes ar-
gumentationen at være. Uanset hudfarve. 

Theresa fortæller flere historier om normalitet. Én der vedrører kropstegn og 
en anden der vedrører, hvordan kroppene påklædes. Fortællingen om normalitet og 
genkendelighed på typer forrykkes, når Theresa fortæller først om de forskellige ty-
per som netop forskellige, og dernæst fortæller om hvordan de samme typer kan 
overskrides: En poptøs kan godt være venner med en skater. ”Det er bare mest deres 
tøjstil, man kan ikke se hvem de er venner med” (741). Der er altså ikke nødvendig-
vis sammen/fald mellem ydre stil og værdier. Theresa orienterer sig i sin beretning i 
forhold til netop de markører. Forskelssætningen gøres altså vedholdende, orienterer 
og styrer forståelser, mens samme forskelssætning overskrides. 
 
 
THERESAS SÆRLIGHED 
På mange måder er Theresas fortælling lig Camillas. Theresa fortæller også om, 
hvordan de to er ens. De går i samme slags tøj. Men set med mine øjne går de ikke i 
samme slags tøj. I mit blik er det snarere Camilla og Anna, der går i samme slags tøj. 
Camilla går i undertrøjer der stumper, hun går i trompetbukser, hun har glimmer på 
kinderne og hun sætter sit hår kunstnerisk op. Hun benytter de rekvisitter, der i 6. 
klasses terminologi siger: Poptøs. Theresa viser sjældent mave, nægter at tage glim-
mer på kinderne og er uden makeup. Hun går i sweat shirts, dækker sin krop mere 
til. Theresa og jeg ser tilsyneladende ikke det samme. Måske er nogle af koderne 
ukendte for mig. Deres fællesskab er et andet end det jeg indgår i, tøjkoderne er nog-
le andre, og differentieringerne af (tøj)koderne forbliver delvist usynlige for mig som 
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ikke-deltager. I løbet af min tid på skolen lærte jeg at genkende et par Buffalo-sko, 
når jeg så dem. Jeg lærte at se forskel på H&M tøj, og tøj fra Flying A. Theresa be-
skriver det for mig i en historie om hvordan hun og Camilla er ens, og hvordan Anna 
er forskellig fra dem: 
 
”Mig og Camilla er meget ens for vi går det samme slags tøj og vi går i de samme sko og så-
dan noget jeg ved ikke rigtigt, der er ikke sådan andre ting. Jo der er forskel på mig og Anna 
og Camilla, fordi Anna hun er sådan lidt underlig synes jeg, fordi hun går i sådan noget un-
derligt tøj synes jeg, jeg ved godt at det er samme slags tøj som det jeg går i med underkjoler 
og alt det der, men så tager hun sådan en bindebluse udenpå sådan en gennemsigtig en, det 
synes jeg ikke passer så godt sammen og sådan. Altså hvis jeg nu skal være venner med no-
gen eller sådan, ikk, så kommer det også meget an på hvordan de ser ud og hvad for noget tøj 
de har på, selvom alle siger at det ikke skal komme an på det ydre men altså sådan har jeg det 
bare”. (Theresa 296-303) 

 
Anna og Theresa går i samme slags tøj. Underkjoler og alt det der. Men Annas måde 
at bruge underkjolen på gør hende forskellig fra Theresa. Hun tager en bindebluse 
udenpå. Hun bruger rekvisitterne anderledes, måske gør Anna påklædning anderle-
des end Theresa for at være forskellig fra dem. Måske gør Theresa påklædning ander-
ledes end Anna for at være mere lig med Camilla. Tøj og måden at bære det på fore-
kommer at være overflade. Tøj og brug af rekvisitter. Men i omgangen i skolegården 
og i måden at være i klassen på med sine forskellige rekvisitter – som kan være 
cd’ere, gameboys, puck bolde, huer, sko, blyanter – fremført eller skjult, overdrevet 
eller underspillet – betones vigtigheden af rekvisitterne, den tilsyneladende overfla-
de til trods. Den daglige gøren med rekvisitterne, byder forestillingen om overflade 
imod. Det er mere og andet end overflade19

                                                 
19 Det rejser så til gengæld spørgsmål om, hvorvidt pokemon, spice girls, buffalo sko er for-
skelle på linie med etnicitet og køn. Og hvis svaret er nej, følger det næste spørgsmål, nemlig 
om disse ’stylingeffekter’ gøres til spørgsmål om etnicitet, social klasse. Fx ved at argumente-
re, at pokemon som markør i virkeligheden er en markør af økonomisk formåen, fordi ikke 
alle har råd til legetøjet, og derfor i sidste ende er et spørgsmål om social klasse. Det samme 
gælder Nike sko (som er Barrie Thornes eksempel fra Californien) eller Buffalo sko i Køben-
havn, som begge er dyre mærker, som nogle grupper af børn insisterer på at gå med for at 
markere det rette tilhørsforhold. 

. Det er markering af tilhørsforhold, af 

Overvejelserne drejer sig også om det problematiske skridt fra stylingsmarkører til en even-
tuel påstand om disse markørers sammenhæng med etnicitet eller social klasse. Når Barrie 
Thorne mener, at pokemon drejer sig om hvem der har råd, så er det selvfølgelig en relevant 
pointe, men samtidig overser den de andre mulige betydninger der kunne ligge i pokemon. 
Fx fælles interesse for samlinger, for spil som adskiller sig fra andre interesser i tøj, musik, 
bøger.  
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tilholdssted, af position og af passendehed. Det er ikke det eneste, men det er et (vig-
tigt) element i beretningerne om placering, regler og retmæssighed. 

Anna fortæller om hvordan hun hver morgen bruger tid foran klædeskabet 
og foran spejlet. Og ikke mindst om hvordan hun overvejer og vælger, hvad hun skal 
have på – i forhold til de andres vurderinger af hendes tøj. Også Anna kender de an-
dres blikke på sin egen overflade. Ligesom sådanne erfaringer går igen i flere af pi-
gernes beretninger: At de taler om, hvisker om, griner af hinanden og hinandens 
overflader. 

Theresa understreger i sin fortælling sin anderledeshed, hvor Anna nu ind-
drages i positioneringen af hvem der hører til hvor, og sammen med hvem.  Theresa 
forklarer hvordan hendes valg af venner baseres på, hvordan de ser ud, og hvilket tøj 
de vælger at klæde deres krop i. Og begrundelsen for ikke at være venner med Anna, 
som set med mit blik, går i samme slags tøj, er at hun tager en bindebluse uden på en 
underkjole. Dén kombination er brud på koden, på Theresas kode for hvem hun kan 
være sammen med. Det er sandsynligt at den konkrete kode på et andet tidspunkt, 
med andre aktører, i andre sammenhænge, på andre steder ville være en anden. Men 
i denne konkrete situation, på dette tidspunkt, med disse aktører, i denne sammen-
hæng så udnævner Theresa bindeblusen sammen med underkjolen som den afgøren-
de forskel. Det er det, der gør Anna forskellig fra Theresa. Theresa bruger rekvisit-
terne til at skabe sammehed og andethed mellem sig og Anna. Rekvisitterne er ikke 
ligegyldige overfladiske tegn, rekvisitterne gør noget ved den kropslige udformning, 
som medvirker i den orden Theresa refererer til. I samme interview fortæller Theresa 
om hvordan hun tidligere har været venner med Anna. Theresa fortæller: 
 
”Et tidspunkt var jeg meget sammen med Anna men det er jeg ikke mere 
J: Hvornår var det tidspunkt? 
T: Øhm 4. - 5. klasse. da var vi meget sammen næsten hver weekend tror jeg  
J: jer alle tre? 
T: Nej nej kun mig og Anna, men før i tiden var også en der hed Sara hende var jeg også me-
get sammen med […] det var sådan at så var vi venner og så var vi uvenner og så forsøgte 
vores forældre at løse det og så kontaktede de fritidshjemmet og det hjalp ikke 
J: Var Camilla og Sara en anden klike end dig og Camilla 
T: Nej vi var de samme, det var forskelligt fra dag til dag og fra time til time, nogen gange så 
var vi venner nogle gange var vi ikke venner og sådan 
[...] 
J: Hvad skete der så 
T: Altså Camilla og Sara og Eva de gik ud så... 
J: Kan du huske hvordan du havde det dengang? 
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T: Neej jeg tror jeg var meget ked af det for vi var hele tiden uvenner ... jo jeg kan godt huske 
fra 4. klasse da Sara gik der så Camilla og Sara var meget sammen og så holdt de mig uden-
for, så var jeg ked af det. da var jeg ked af det i 4. klasse. da havde jeg det ikke så sjovt 
J: Var du sammen med andre? 
T: Ja så begyndte jeg så at være sammen med Anna 
J: Så du var sammen med Anna fordi Camilla og de andre var sammen 
T: Ja”. (Theresa 55-83) 
 
Theresa har en historie med Anna. Hun har tidligere – for et til to år siden – brugt 
hende i de kriser og konflikter, der var blandt nogle af pigerne i klassen. Konflikter 
beskriver hun som ”så var vi venner, og så var vi uvenner” og ”det var forskelligt 
[hvem der var venner med hvem] fra dag til dag og fra time til time, nogen gange så 
var vi venner, nogen gange var vi ikke venner”. Det at være sammen med, ikke at 
være sammen med, ikke at vide hvilke relationer der gælder, hvilke der er varige, 
hvilke der er dominerende. Som deltager ser det sådan ud. Kaster man et analytisk 
blik på disse relationer og grupperinger, kan det måske alligevel vises, at der er et 
givet mønster i omrokeringerne i relationerne. Anna har tidligere været en mulig re-
lation for Theresa. Theresa begyndte at være sammen med Anna, da Camilla og Sara 
holdt hende udenfor. Det var en tid, hvor hun ”var meget ked af det for vi var hele 
tiden uvenner”. Da kunne hun være sammen med Anna. Da blev hun henvist til no-
gen.  Det er en anden måde at vælge venner på: Fordi man bliver holdt udenfor. Det 
er en anden måde end den Theresa taler om, når hun beretter om hvordan andre ak-
tører skal se ud for at være hendes venner. Hvor det første er en andethedsposition, 
er det andet en førstehedsposition. Den første er en magtesløs position, den anden er 
en magtfuld position. Disse relationer gøres ikke uden dominans. Theresa fortæller 
om begge positioner, og om at være i begge. De to historier er adskilt fra hinanden, 
og Anna optræder i dem begge som henholdsvis sammehed og andethed. Camilla 
indgår også i begge historier, som henholdsvis umulighed og sammehed. Ikke over-
raskende er Anna og Camilla i begge historier på hvert sit ’parti’: Når Theresa etable-
rer sammehed med Camilla er Anna den anden, som kombinerer bindebluse og un-
derkjole på en ikke-acceptabel måde. Når Camilla ikke er mulig at nå for Theresa, ser 
det ikke ud til at Theresa går så langt som at gøre Camilla til den anden – hun er fort-
sat den attraktive – men Anna træder ind og bliver til den samme. Theresas historie 
med Anna gør altså ikke af sig selv sammehed. Anna ser ud til at have en ganske an-
derledes funktion end Camilla-Theresa imellem: ikke som sammehed, ikke som an-
dethed – men som mulig buffer. I kapitel 6 udfoldes en anden beretning om forhol-
det mellem Camilla-Theresa og Anna. 

Sofie, derimod, gør Theresa til den anden. For Theresa er Sofie stræberen 
(Theresa 288). Sofie bliver til stræberen, fordi hun laver lektier hver dag, sidder med 
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hånden oppe, og er dygtig. Sofie er underlig. Underlig i betydningen unormal, for-
kert. Det vi sige uens, i den betydning af normalitet som Theresa etablerede i forbin-
delse med omtalen af hudfarve. Men samtidig er Sofie også genkendelig. Hun er til 
at sætte navn og etiket på. Theresa gør hende til en genkendelig og velkendt anden. 
Sofie er en selvfølgelig figur i skoleuniverset, hvor hun bliver til som den stræbsom-
me, som Theresa forskelssætter sig selv i forhold til.  
 
”Mig og Camilla vi laver næsten aldrig vores lektier - ikke fordi jeg er stolt af det, men jeg er 
ikke sådan rigtig interesseret i at lave lektier, det er Sofie hun er sådan meget ... hun laver sine 
lektier hver dag og sådan det synes jeg ikke er så ...”.  (Theresa 706-7). 
 

Theresa er sammen med Camilla den, der ikke laver lektier. Og for at kunne blive til 
som dem, der ikke laver lektier har hun brug for Sofie til at gøre det. Sofie er den an-
den, som Theresa ikke kan blive til uden. Især ikke hvis hun vil være hende, der ikke 
laver lektier.  
 
 
DE STORE DRENGE - REVISITED 
Også Theresa relaterer sig til de store drenge. Lad høre hvad hun har at sige. 
[…] 
”J: Så han [Garba] er meget lækker 
T: Ja han er så. Han har en meget lækker mave han har sådan en Peter Andre mave20

J: En hvad for en? 
 

T: En Peter Andre mave, - et vaskebræt 
J: Har han det. Hvornår har du set det? 
T: Øhm på billeder. Sådan nogle billeder han har vist. Fordi jeg spurgte om jeg godt måtte få 
sådan et af de der små billeder af ham og så kom han bare med et helt fotoalbum  så har han 
bare nogle billeder af sine venner, så har jeg også en gang været til fest med ham hvor vi var 
sammen med nogen af hans venner de var rigtig søde.  
J. Hvem er ellers de lækre drenge? 
T: Øhm Mehmets storebror. Abdel men han er her næsten aldrig så jeg ved ikke om du har 
set ham, han er sådan en lille en og så har han en kæmpe jakke. 
J: Hvorfor er han her aldrig? 
T: Fordi han er en værre rod han er lige kommet ud af fængslet. Han er mindre end mig, og 
så har han sådan en kæmpe jakke på sådan en North Face gul og sølv en, men han kommer 
ikke så meget i skole. Men så Nadims storebror kunne jeg godt lide på et tidspunkt, men ham 
kan jeg ikke lide mere fordi han er sådan dum, Nabil. og så kan jeg også godt lide Moham-
med [...] 
J: Er han storebror til nogen? 

                                                 
20 Peter Andre er en veltrimmet mørkhåret australsk popstjerne. 
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T: Naida og Faida i 7., de to tvillinger”.  (Theresa 183-213) 

 
Theresa har flere foretrukne. Alle tilhører de ’de store sorte drenge’. Og flere af dem 
er som sagt storebrødre til drengene fra klassen. Men alligevel udfordrer Theresa det 
billede jeg netop har etableret af relationerne mellem drengene og pigerne som med-
elever i 6. klasse, og af relationerne til de store drenge. Theresa gør noget andet end 
Camilla. 
  
”J: Har du været kæreste med nogen af dem? 
T: Ja [lidt fnisende] jeg har været kæreste med Daniel og hans storebror 
J: Daniel fra klassen? 
T: Ja og hans storebror [grin] 
J: Samtidig? 
T: Ja det var ikke så sjovt. Jeg kan ikke huske det. Det er ligesom, der er nogen der går rundt 
og siger jeg har kommet sammen med Garba men det kan jeg heller ikke huske. 
J: Har du gjort det? 
T: Nej! vi havde været på koloni i Tyskland i sommer og så siger han at han har kommet 
sammen med mig dernede, men jeg kan ikke huske det, fordi han kunne godt lide en der 
hedder Trisha dernede, så jeg ved ikke hvad han fabler om”. (Theresa 220-30). 
 
Theresa gør noget andet end Camilla. Theresa ikke bare kigger på drengene, hun er 
også kæreste med dem. Faktisk har hun været kæreste med Daniel, som går i samme 
6. klasse som hende selv. Så nogen kan godt være kæreste med en fra klassen, den 
kategori det tidligere viste sig umuligt at kæreste med. Theresa gør det alligevel. 
Samtidig, fortæller hun, var hun kæreste med Daniels storebror. Hun ikke bare ser 
på drengene, som Camilla, hun er også kæreste med dem. Theresa forstyrrer altså 
billedet på flere måder. For det første har hun overhovedet kærester. For det andet 
har hun været kæreste med en fra klassen. For det tredje har hun været kæreste med 
to på en gang. Og for det fjerde har hun kærestet med en dansk dreng. 

Lad dét være anledning til en anden læsning af relationerne. Theresa træder 
ud af det kollektive-vi subjekt, som det så ud til at hun og Camilla havde etableret 
med hinanden. At hun gør det, gør imidlertid ikke fællesheden ugyldig, men det gi-
ver anledning til at læse efter hvor fællesheden brydes. Theresa træder ud ved at ha-
ve været kærester med nogle af drengene. Hun kigger ikke bare. Det er anderledes 
end hvad Camilla beskriver at hun, og de, gør. Samtidig har hun været kæreste med 
Daniel. Daniel går i samme klasse, med de familieskabsrelationer jeg tidligere har 
vist kunne gælde dér. Daniel er blond, blåøjet og hvid. Theresa er sort. Når de to kæ-
rester med hinanden, så krydser de en etnicitetsgrænse. Daniel har samme etnici-
tetsmærke som Camilla, og havde de to været kærester behøvede ingen etnicitets-
grænser at krydses. Det kunne rejse spørgsmålene: Kan det familieskab, der også er 
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med til at regulere adfærd i klassen, ophæves af en anden kategori? Kan familieska-
bet brydes, når en anden kategori blandes? Kan klassegrænsen (ikke social klasse, 
men skoleklasse) ophæves som betydningsfuld, hvis etnicitetskategorien i stedet 
markeres? På mange måder forekommer denne klassegrænse at være stærk og be-
tydningsfuld. De fleste i skolen refererer til den; til årgang, til ’de store’ og ’de små’, 
til alder. Det er en forskelssætning, der ser ud til at virke i skolen. Men den forskels-
sætning går også i spil med andre forskelsmarkeringer. Etnicitet blandt andet. Og 
Theresas fortælling antyder, at etnicitet også er en stærk markør, som måske kan un-
derkende klassegrænsen; at nogle grænser– så at sige – ophæver hinandens betyd-
ning, sådan at et mere detaljeret regulativ kunne formuleres: ’Når bare vi ikke har 
samme hudfarve, så må vi godt, selvom vi går i samme klasse’. Så Theresa træder i 
sin fortælling ud af fællesheden med Camilla og ud af min første læsning. På et an-
det punkt gør hun imidlertid som Camilla: hun kærester ikke med de store sorte 
drenge. Dem kigger hun tilsyneladende på. Dér deltager hun i den fælles fortabelse i 
Abdel, som vi kan lide.  

Men Theresa tilføjer endnu et komplikationsmoment. Nemlig sin måde at 
skabe fortællingen om drengene på. Theresa fortæller historien en passant, som om 
det var en uvæsentlig detalje i en beretning, der ikke vedrører Daniel, men fortællin-
gen om kæresteri og præferencer. Theresa kan nemlig ikke rigtigt huske, hvem hun 
har været kærester med, og om hun har været det. Hun kan ikke huske Daniel og 
hans storebror og hun kan heller ikke huske Garba. En sådan ikke-huske-strategi ta-
ger Theresa tilsyneladende ikke i brug for at afvise noget andre har fortalt om hende, 
tværtimod bruges ikke-huske-strategien til selv at fortælle kærestehistorier frem. 
Uanset hvilke motiver Theresa har haft i beretningen om disse drenge, så er konse-
kvensen at hun i sin tale om sine relationer til drengene fortæller en historie, der ad-
skiller sig fra Camilla, men måden at fortælle på gør også at hun selv bliver utydelig. 
Theresa træder så at sige ikke i karakter. Hun bliver utydelig af ikke at kunne huske, 
og af at understrege denne strategi flere gange. Hvor hun i omtalen af poptøser og 
sin egen rolle dér var tydelig, bliver hun i omtalen af drengene mindre tydelig. The-
resa stiller ikke selv skarpt, hun afgør ikke selv hvordan hun vil forstås i relation til 
drengene. Hun åbner for, at det kunne være rigtigt, at hun har været kærester med 
dem, ligesom hun åbner for, at hun søger at vriste sig ud af disse situationer og erin-
dringer, som hun i sin beretning giver andre stemme til at fortælle frem. Det kunne 
være så meget, og fælles for alle disse muligheder er, at Theresa i interviewsituatio-
nen underspiller sin egen tydelighed. Den underspilning lader i stedet Camilla få 
plads. Måske betyder det også, at Camilla og Theresas kollektive vi-subjekt rigtigt 
nok er en forstørrelse af to enkeltaktører, men måske er det først og fremmest Camil-
la, som gør sig selv større ved hjælp af Theresa. Det vil sige, at det kollektive vi ho-
vedsagelig tegnes af Camilla. Forstørrelsen gøres ikke af de to, men af Camilla på 
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begges vegne. Måske bliver deres kollektive vi ligefrem hvidt af, at det er Camilla 
som definerer dem begge. Måske er det derfor Theresa bliver nødt til at tale ugyldig-
gørelsen af hudfarve højt. Theresa er sort, men forstås som del af det kollektive vi, 
som hvid. Og først i den utydelige fortælling om et muligt kæresteri med Daniel bli-
ver det analytisk muligt at fremlæse en markering af hendes individuelle kropstegn. 
 
 
EN AKSE AF DRENGE 
Jeg har i disse analyser taget udgangspunkt i spisepausen som et liminalt sted, en 
liminal tid og en liminal situation i skolens rum. Ved at lade sådanne liminale hæn-
delser åbne analysen, har jeg kunnet tilføje lag på lag af det øvrige empiriske materi-
ale. Hvilke lag der er blevet tilføjet har været afgjort af hændelser i spisepausen.  

Kapitlet har bevæget sig omkring nogle af pigernes trang til at bevæge sig ud 
af klassen, hen mod de store, omkring andre pigers hang til at løbe og lege. Omkring 
de attraktive store sorte drenge, omkring pigernes tæmning af deres lyst til drenge-
ne. Omkring blikkets organiserende funktion i rummet, omkring erotiseringen af den 
fremmede, og andetgørelsen af lysten. Omkring nyhedsformidlingen og maden, pop-
tøser og huskestrategier. Alt sammen er det komponenter som anvendes og deltager 
i forskelssætningen mellem betydende andre. Jeg har set på disse aktiviteter og disse 
relationer som tilsammen etablerer de fixpunkter i klassen, som får navnene Camilla-
Theresa og Sofie-Louise. Det er aktører i to af de enklaver jeg omtalte i kapitel 2 og 
som ingen i klassen undlader at fortælle frem i interviews, det er grupperinger som 
sjældent overses. Camilla-Theresa er den ene side, Sofie-Louise den anden. Og som 
Louise fortæller, så kan man ikke bevæge sig fra den ene gruppe til den anden. De 
fleste orienterer sig i forhold til dem. I opretholdelsen og vedligeholdelsen af disse 
fixpunkter i klassen tages de nævnte komponenter i brug.  

Grænsen mellem disse piger opretholdes særligt stædigt. Men der er flere pi-
ger i klassen. Der er Bibi, som er omkring Camilla og Theresa, og som også har at gø-
re med Sofie og Louise. Der er Anna, som er omkring Sofie og Louise, og som ved 
særlige lejligheder kan have noget at gøre med Camilla og Theresa. Der er Yasmin, 
som er omkring Sofie og Louise. Og der er Linda, som har ganske anderledes positi-
oner. Der er flere piger i spil, som mens de hver især gør deres skoleliv, også kredser 
omkring de grupperinger, der vedholdende tales højt og gentagende gøres til de be-
tydende. Det er blandt disse flere piger, at Camilla-Theresa og Sofie-Louise træder 
tydeligt frem. Det kunne se ud som om kampen står mellem disse to pigegrupper. 
Men måske er det ikke alene disse pigegrupper overfor hinanden. Som nævnt i en-
klavebeskrivelsen af klassen forekommer det mig, at der igennem klassen går en ak-
se. En akse som består af de maskulint kropsmærkede elever. På hver sin side af 
denne akse står de feminint kropsmærkede. Overses aksen fremkommer billedet 
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med to pigegrupper, der slås om opmærksomhed og attraktionsværdi. Medtænkes 
aksen, derimod, fremkommer et andet billede.  

Camilla-Theresa og Sofie-Louise laver som nævnt kollektive vi-subjekter med 
hinanden. For en stor del fastholder de hver især deres fælleshed med hinanden. Og i 
samme bevægelse kommer de til at fremstå større, mere omfangsrige end de ville 
kunne være hver for sig. Der er en vis potens eller gennemslagskraft i sådanne kol-
lektive vi-subjekter. De er synlige og insisterende, så meget, at andre end de selv for-
holder sig genkendende og bestyrkende til dem. Flere taler disse kollektive vi-
subjekter frem som om de er klassens magtcentrum. Men medtænkes en akse af 
drenge i forståelsen af klassens dynamik, så gøres disse kollektive vi-subjekter snare-
re omkring aksen. Det betyder også, at pigernes markeringer i forhold til hinanden 
foregår henover og i forhold til denne akse. Aksen er ikke centrum, aksen er at be-
tragte som en linie, der bevæger sig igennem klassen og som nogle af inklusion-
eksklusionsprocesserne gør sig henover. Aksen udgyldiggør ikke forståelsen af pige-
grupperne som modsætninger, tværtimod så viser den at pigegrupperne vedholden-
de bliver til som henholdsvis Camilla-Theresa og Sofie-Louise. Den understreger 
derimod, at der ikke blot er tale om gensidige andetgørelser pigerne imellem, men at 
disse tilblivelser sker hen over en akse af drenge, som udfordrer og befordrer for-
skelssætningerne og tilblivelserne, som for eksempel Theresas bliven kønnet. Samti-
dig er der daglige forstyrrelser af disse entydige subjekter. Camilla og Theresa er ik-
ke kun et vi. Andre grupperinger og betydninger perforerer entydighederne. Flere af 
sådanne perforeringer bliver det analytisk muligt at øjne i denne daglige minimale 
pause, og bliver det muligt at spotte, når aksen af drengene medtænkes som ageren-
de i relation til disse tilblivelser. Flere af disse andre positioner behandles i de næste 
kapitler. Men først skal aksen af drenge undersøges nærmere i næste kapitel. 
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INTERTEKST 
 
Daniel er andenvælger, når der skal laves hold til fodbold. Han fortæller sådan her om den 
praksis. 
 
J: Hvordan finder I ud af hvem der skal være på hold med hinanden. 
D: Vi laver første og andenvælger. 
J: Okay. Og hvordan gør I det? 
D: Altså, førstevælgeren tager én og andenvælgeren tager to. Det plejer altid at blive retfær-
dige hold.  
J: Det plejer at blive retfærdige? 
D: Ja. 
J: Er det forskellige hold eller bliver det de samme hold? 
D: Det er forskellige. Det er ikke så meget forskellige. Naser tager jo altid Thomas og jeg tager 
Yosef og Abdel. Så tager han Rasmus, så tager jeg Mark, så tager han Martin. […] og det er 
altid, når jeg har taget Yosef og Abdel, så bliver det forskelligt med Mark og Martin, Mehmet 
og Nadim, hvem der bliver valgt der. Og det er det eneste, der er forskellen på holdene. Det er 
de fire. 
J: Hvorfor er det den der forskel? 
D: Det er bare dem der bliver taget til sidst. Det er jo ikke dem, der spiller bedst så. 
J: Dem der bliver taget til sidst, det er ikke dem der er de bedste? 
D: Nej. Det synes jeg også er synd når det er de ikke bliver taget. Det synes jeg.   
J: Hvad gør du så? 
D: Det ved jeg ikke, gør jo ikke noget fordi nogen gange så tager jeg Mark og Martin helt til 
at starte med og så står de andre bare og kigger. Det gider de jo godt, ikke? Fordi så får de et 
godt hold og så vinder de jo ikke. Jeg vil hellere spille en god kamp med mine venner end at 
vinde. Det er sjovere at have en god kamp med mine gode venner. 
J: Så det er næsten altid Mark og Martin, der bliver valgt som nogen af de sidste? 
D: Mark han bliver valgt som en af de før… den første af de fire [sidste] og så bliver det for-
skelligt med de andre. Det plejer at være Mehmet, der bliver taget til sidst fordi han fjoller så 
meget. Han går rundt og griner og alt muligt”. (Daniel 279-318) 



 168 

Når frikvarteret begynder, er tre elever som de første ude af klasseværelset. Hastigt 
bevæger de sig hen ad gangen, ned ad trappen og ud i skolegården. En råber ”hvem 
har den?” De bevæger sig ud af skolebygningen, ned i gården hvor de stopper op i 
gårdens nordligste hjørne, der er fodboldbanen. Bane, er måske så meget sagt, der er 
to diminutive mål, der som det eneste afgrænser banen i forhold til resten af skole-
gården, på banen medbringer de en lillebitte bold21

Udvælgelsen til hold foregår ved rækværket. Første- og andenvælgeren ud-
peger hvem de vil have på deres hold. Grundlæggende vælger eleverne de samme 
hold hver gang. I mit materiale ser det ud som om alle deltagere er opmærksomme 
på udvælgelsespraksissen og på resultatet af den, og alligevel gentager de disse dag-
lige holddelingsritualer. Det er denne holddeling jeg i dette kapitel vil beskæftige 
mig med. Jeg vil vise hvordan holddelingen gøres, hvordan den gentages og hvor-
dan den får karakter af ritual. Ligesom jeg vil bevæge mig fra holddelingen og hen 
imod de kategorier den blander sig med. I interviewene berører eleverne holdde-
lingspraksissen og de taler væk fra den og hen imod relationer og sociale kategorier. 
Det er den bevægelse jeg i kapitlet vil (for)følge. 

. Banen er ikke altid tilgængelig. 
Bagest i klassen, på opslagstavlen hænger et skema, som angiver, hvornår 6. klassen 
har banen, og hvornår banen ’er’ andre klassers. 6. klassen bestemmer over banen, 
når den er ’deres’, men de kan også forhandle om at være med, når andre klasser har 
banen. Man må ’tage’ banen, hvis ingen bruger den. Af og til spiller 6. med elever fra 
andre klasser, men oftest spiller de med hinanden indbyrdes. Den praksis jeg beskri-
ver i det følgende, er de kampe, der har 6. klasses elever som spillere. Kampens va-
righed er bestemt af frikvarterets, frikvarteret varer 15 minutter, med den undtagelse 
at spisefrikvarteret giver 20 minutters kampe. For en ikke skolegårds-kyndig er det 
ikke overvældende synligt, at det er en fodboldkamp der er ved at gå i gang. Men 
det er det. Og før kampen kan begynde skal der vælges hold. Det foregår ved at de, 
der ønsker at deltage i kampen stiller sig op langs skolegårdens rækværk. En første- 
og en andenvælger skiftes til at udpege medspillere. Første- og andenvælger er ikke 
noget man bliver, det er man. 

Jeg vil lade drengenes fortællinger om holddelingen indlede, og vise hvorle-
des principperne for deres omgang med hinanden fortælles frem. Yosef fortæller om 
hvordan de vælger hold. 
 
”Vi starter med at Naser han er førstevælger. Han må tage én, fordi så kan han tage den som 
han synes er bedst. Så tager han Thomas. Og så andenvælgeren han må tage to, så kan han 

                                                 
21 Egentlig spiller de ikke fodbold, men puck. Skoleledelsen har besluttet, at hvis fodboldspil-
let ikke skal optage hele skolegården, så må almindelige fodboldmål og fodboldstørrelser ud-
skiftes med disse mindre. Banen, målene, bolden og holdstørrelserne er således en miniature. 
Spillet omtales dog fortsat som ’fodbold’. 
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tage de andre fordi så kan han måske tage den bedste og så kan han tage de andre, så tager 
han bare darwiche. Så bliver vi altid sammen de gode. Og så blander vi lidt - Martin og alle 
dem. 
J: vil det sige at når Thomas han er den, der bliver taget først, er det så fordi han er den bed-
ste? 
Y: nej det er bare Naser, fordi at nu har de været mange gange sammen, så kan de bedre spil-
le sammen og det. Og snakke sammen og det. Og mig og Kenneth fordi vi har kendt hinan-
den i lang tid fra børnehave og så har vi gået i fritidshjem sammen og nu går vi også i skole 
sammen” 
(Yosef 407-23) 

 
Yosef etablerer fortællingen om fodbold. Det er en fortælling om hvordan fodbold 
gøres, i hvilke rækkefølger handlinger må følge og hvilke principper holddelingen 
følger. Denne fortælling ligner, hvad andre har benævnt, kanoniske fortællinger. En 
kanonisk fortælling vedrører hvordan bestemte liv bør leves. De optræder i indivi-
duelle fortællinger og er blandet op med mere personlige fortællinger (Frosh, Phoe-
nix & Pattman 2002: 76). Frosh, Phoenix og Pattman arbejder med et begreb om he-
gemonisk maskulinitet. Hegemonisk maskulinitet dækker over en dominerende ma-
skulinitetsform, der influerer på hvordan drenge mener at de må opføre sig for at 
være acceptable som netop drenge. Feltet af maskulinitetsstudier tegnes af flere (Ma-
cAnGhaill 1994; Connell 1999, 2000; Epstein 1997). Det, der er fælles for disse studier, 
er en opfattelse af, at maskulinitet må forstås relationelt og performativt. Og at he-
gemonisk maskulinitet gøres i hverdagshandlinger hvor de produceres, understøttes, 
udfordres og modsættes. Indholdet af en sådan hegemonisk maskulinitet bestemmer 
de som heteroseksualitet, sejhed, magt og autoritet og konkurrence (Mac an 
Ghaill1994: 12; Frosh, Phoenix & Pattman 2002 (a)76). Der er udført flere empiriske 
studier af konkrete aktørers forvaltning af maskulinitet, hvor Frosh, Phoenix & Patt-
man er et af de seneste. De studerer hegemonisk maskulinitet som den udtrykker sig 
blandt unge drenge (11-14 årige) i skoler i London, og understreger at hegemoni er 
”a socially produced set of practices” (Frosh, Phoenix & Pattman 2002 (a): 98). He-
gemonisk maskulinitet drejer sig om at adskille sig fra pigerne, at være hård, at være 
cool, ikke at være for engageret i skolearbejde, at se godt ud og at fodbold spiller en 
helt central rolle i drengenes konstruktion af maskulinitet (Frosh, Phoenix & Pattman 
2002 (a): 12-13).  
 
 
HEGEMONISK MASKULINITET 
Jeg vil lade analysen strække sig videre fra denne forforståelse af hegemonisk ma-
skulinitet med fodbold som central aktivitet, og undersøge hvordan fodbold gøres 
blandt disse konkrete drenge. Der er imidlertid enkelte kommentarer, som må knytte 
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sig til begrebet hegemonisk maskulinitet. I den hegemoniske maskulinitet som Frosh, 
Phoenix og Pattman beskriver, indgår komponenten ’ikke at være for engageret i 
skolearbejde’. Fra flere sider påpeges det, at en sådan hegemonisk maskulinitet kan 
indebære, at drenge klarer sig dårligere end piger i skolen, fordi de identificerer sig 
med den hegemoniske fortælling (Meyenn & Parker 2001: 171). Det er én påpegning. 
En anden, og mindst lige så vigtig, er at maskulinitet kan udtrykkes på flere måder, 
og kan være andet og mere end denne bestemmelse af hegemonisk maskulinitet la-
der indtryk af. Maskuliniteter må nødvendigvis være multiple. Der er mange måder 
at blive til som dreng; mange måder at gøre maskulinitet på. Ligesom der kan være 
flere rationaler om maskulinitet som infiltrerer hinanden. Mest direkte er kritik af 
denne type leveret af Donaldson. Problematiseringen går mest af alt ud på at vise at 
maskuliniteter kan gøres på flere måder, som også strider mod hinanden (Donaldson 
1993)22

 

. Men ikke bare må der tages højde for forskellige maskuliniteter, der må også 
tages højde for, hvordan der etableres relationer mellem en hegemonisk og andre 
maskuliniteter. Der kan altså være konflikter imellem de forskellige, og de kan etab-
lere sig hierarkisk (se også Sørensen: 1999). En sidste indvending, som mere har ka-
rakter af afklaring, drejer sig om de forskellige fortællinger. Der er forskellige fortæl-
linger på spil i disse interaktioner og i disse interviews. Hegemoniske fortællinger 
kan identificeres, og de kan have karakter af at være mytiske og kanoniske. Fortæl-
lingen om holddeling er en sådan. Men der er også personlige fortællinger. Disse 
indgår i de kanoniske eller de kan forklare hvorfor fortælleren ikke passer ind i en 
hegemonisk fortælling. Eller de kan unddrage sig en kanonisk fortælling. Fortællin-
ger kan infiltrere hinanden, ligesom sociale kategorier. 

                                                 
22 Donaldson definerer hegemoni således: ”Hegemony […] is about the winning and holding 
of power and the formation (and destruction) of social groups in that process. In this sense, it 
is importantly about the ways in which the ruling class establishes and maintains its domina-
tion. The ability to impose a definition of the situation, to set the terms in which the events are 
understood and issues discussed, to formulate ideals and define morality is an essential part 
of this process. Hegemony involves persuasion of the greater part of the population, particu-
larly through the media, and the organization of social institutions in ways that appear ‘natu-
ral’, ‘ordinary’, ‘normal’.” (Donaldson 1993: 645). En sådan definition som understreger 
magtaspektet og taler om ’ability to impose a definition of the situation’, ’to set the terms in 
which events are understood’ giver mindelser om bestemmelser af majoritets-begrebet. Hvis 
majoritet ikke blot forstås som en numerisk størrelse, men som en part, der har magt til at 
bestemme over flere end sig selv (Krag 1992; Hvenegård-Lassen 1996; og endvidere kapitel 1 i 
denne afhandling), så er processerne identiske. Det handler om bestemmelser af forståelserne 
af en given situation, som sætter rammerne for fortolkning og som efterlader etablerede insti-
tutioner og strukturer som selvfølgelige og normale.  
Donaldson adskiller sig fra Frosh, Phoenix & Pattman ved at diskutere hegemonisk maskuli-
nitet uekspliciteret som et fænomen blandt voksne. Frosh, Phoenix & Pattman forholder sig 
derimod direkte til unges indbyrdes relationer. Det er også derfor, at det er dem jeg i videre 
udstrækning trækker på i den følgende analyse. 
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FODBOLD 
Yosefs kanon om fodbold, gentages af andre drenge. Drengene gengiver i interviews 
samme fortælling om hvordan holddelingen foregår, og hvilke principper den følger. 
Yosef beretter senere i samme interview om klassens sociale regler og søger at nær-
me sig hvad en fiktiv ny elev i klassen skulle gøre for at blive del af klassen. Han for-
tæller: 
 
”J: Er der noget der er vigtigt at kunne i jeres klasse? 
Y: Spille fodbold. Det skal man kunne. 
J: Det skal man kunne? 
Y: Ja. Så får man en god start i hvert fald. Ligesom ham der Mark, han var bange for hvad 
hedder det, at vi sagde han var dårlig og alt muligt, så spillede han ikke fodbold og så fik han 
en dårlig start. Hvis nu vi sagde at han direkte satte sig ind i det og siger ”må jeg godt være 
med?” så siger vi ”ja okay” og det så kan han hurtigt. Og hvis nu han er god til noget. Hvis 
man er god til noget så kan man hurtigt komme ind.” (Yosef 812-22). 
 

 
Rasmus forklarer sig om samme spørgsmål – hvordan man bør opføre sig i denne 
klasse – og i hans formulering lyder det: 
 
 ”Enten skal man spille fodbold eller også skal man så skal man bare være god til at få ven-
ner”.(Rasmus 33-34). 

 
Fodbold optræder som hel central aktivitet i drengenes fortællinger om skolelivet. 
For de, der deltager i fodboldspillet, og for de der ikke deltager regelmæssigt. Og det 
er om fodbold, at det er muligt i materialet at identificere en kanonisk fortælling. For-
tællingen går som Yosefs ovenfor. Der er naturligvis nuancer i drengenes fremstillin-
ger af hvem der vælges i hvilken rækkefølge, men grundlæggende følger fortællin-
gerne samme grundfigur, nemlig denne: Alle står op ad væggen, en første og anden-
vælger vælger på skift deltagere til hvert deres hold. De bedste fodboldspillere væl-
ges først, de mindre gode sidst. Og iblandt disse kriterier blander sig: Hvem der er 
venner med hvem. Man kan også blive valgt som en af de første, hvis man er ven 
med første- eller andenvælgeren, også selv om man ikke er god til fodbold. Det for-
tæller Daniel om. Daniel er ofte førstevælger og han vælger af og til Mark til sit hold, 
selvom Mark tydeligvis ikke er god til fodbold (Daniel 9-13). Grundskabelonen i for-
tællingen er altså, at hver enkelt vælger om de vil deltage, at de der vil være med stil-
ler sig op langs rækværket, og at det er iblandt disse, at vælgerne kan vælge.  

Sådan kan grundskabelonen gengives. Det næste må være kriterierne for 
hvordan der vælges. De kan identificeres i Yosefs ovenfor citerede fortælling. Det 
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handler først og fremmest om hvem der er god til at spille fodbold. Men det er ikke 
tilstrækkeligt, det blandes sammen med hvem man kan lide, og med om man kan 
blive sammen med dem man kender. Tillige er det selvfølgelig et spørgsmål om at 
blande de gode og de dårlige spillere, sådan at den kamp, der skal spilles ikke bliver 
for uretfærdig. Jeg læser drengeinterviewene igennem igen, og finder at disse prin-
cipper for holddeling gentages i de forskellige drenges fortællinger. Enkelte princip-
per må dog tilføjes. Principperne for holddeling vedrører nemlig også, hvorvidt man 
går op i fodbold, om man kan lide fodbold. Og så drejer det sig helt konkret om at ha-
ve en målmand på hvert hold. At være målmand er tilsyneladende reserveret de dår-
lige spillere og dem, der ikke går op i fodbold.  

Med de konkrete fodboldkompetencer blander sig altså også hvem der er 
venner med hvem, og hvor længe man har kendt hinanden. Tid spiller en afgørende 
rolle her. Ikke bare bruger drengene tid på at spille fodbold, tid og varighed afgør 
også hvem de er venner med og hvem de vælger at spille sammen med. Lang tids 
bekendtskab kvalificerer til at blive valgt, og man spiller på samme hold som sin ven. 
Kort tid kvalificerer til at spille imod. Drengene tilskriver betydning til tid og til hvor 
lang tid de har kendt hinanden. Det at have været i klassen i lang tid kvalificerer. Yo-
sef gør kriteriet klart således: ”mig og Daniel fordi vi har kendt hinanden i lang tid 
fra børnehave og så har vi gået i fritidshjem sammen og nu går vi også i skole sam-
men”. Familiaritet og lang tid gør forskellen. De der oplever at høre sammen med 
hinanden, vælger hinanden. De der oplever at høre sammen, har kendt hinanden 
længe. Og de der ikke har været i klassen længe, hører ikke sammen med nogen og 
vælges til sidst. Argumenterne kører i ring og synliggør, at principperne for holdde-
lingen – udover at være god til at spille fodbold – også er familiaritet23

 
. 

 
HOLDDELING LÆST SOM GENTAGELSESRITUAL 
Holddeling er en dagligt tilbagevendende begivenhed. Begivenheden markerer 
overgangen fra time til frikvarter, ligesom begivenheden bærer ritualets gentagelses-
træk. Begivenheden kan beskrives som et overgangsritual. Et ritual, der sikrer over-
gangen fra elev til deltager i fodboldspillet, og overgangen fra time til frikvarter. 
Men ritualet gør mere end det. Ritualet bliver den praksis hvor omkring de fører op-
syn med hinanden, hvor om de hierarkiserer og konstruerer fællesskab og andethed. 
Gentagelse er som beskrevet i den metateoretiske fremskrivning et træk ved de inter-

                                                 
23 Cathrine Hasse omtaler noget tilsvarende i sine studier af fysikstuderende, hvor hun viser 
hvorledes vi kan forledes til at tro at tid i sig selv skaffer nyankomne plads blandt de erfarne. 
Hasse viser, hvordan identitetskategorien ’fysikstuderende’ har semantiske tætheder, som 
gør at nogle bliver til bedre fysikstuderende end andre (Hasse 2000: 5). Ligesom nogle bliver 
til som bedre fodboldspillere end andre. 
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tekster, som indleder hvert kapitel. Gentagelse kan med Butlers ord opsummeres 
som  
 
”at once a reenactment and reexperiencing of a set of meanings already socially established; 
and it is the mundane and ritualized form of their legitimiation” (Butler (1990) 1999: 420).  
 
Holddelingen er en sådan genopførsel og det er en på-ny-erfaring af betydninger. 
Selvom det er individuelle kroppe, der deltager i gentagelserne, så er gentagelsen 
også en offentlig handling. En sådan handling rummer disse tidsmæssige og kollek-
tive dimensioner, og derfor har den handling også konsekvenser for vedligeholdelse 
af relationer.  

Disse gentagne holddelinger vedrører en af de udspændtheder jeg omtaler i 
kapitel 2, nemlig udspændtheden mellem det allerede og det endnu-ikke. I dette 
konkrete tilfælde ligger der i gentagelsen af ritualet en sedimentering af de allerede 
etablerede forskelle som drengene omtaler som de gode fodboldspillere og hvem der 
kender hinanden, og som jeg gengiver ved benævnelserne familiaritet og tid. I denne 
udspændthed ligger tiden, og historien. Det allerede vedrører de sedimenterede for-
skelle. De forskelle som allerede har sat sig og som i gentagelsen af sig selv viser sig 
betydningsfulde. Det er det Butler omtaler. Gentagelsen er så at sige bekræftelsen af 
det allerede etablerede. I gentagelsen af gentagelsen ligger imidlertid også forskydel-
sesmuligheder og forandringspotentialer. Gentagelsen kan gøres på lidt andre måder 
og heri ligger mulighederne for at generere forskudte betydninger. 

En første analysebevægelse af ritualet kan gøres på følgende vis. Den daglige 
holddeling fastholder en fælles forståelse af hvem der er dårlige til at spille fodbold, 
og hvem der er de gode. Ligesom det fastholder familiaritets- og tidsbetydninger. 
Men ikke blot er ritualet en gentagelse, det er også en navngivning, en helt konkret 
citation. Holddelingen er en gentagende navngivende handling, som består af en op-
råben af position ved navns nævnelse. Denne opråben er en hierarkisering af den ak-
tivitet, der indgår centralt i en hegemonisk fortælling om maskulinitet. Holddelingen 
forhindrer i et vist omfang forskydninger i at finde sted. Aktiviteten gør det vanske-
ligere for den dårlige spiller at flytte sig ud af kategorien ’dårlig spiller’, fordi sam-
spillet og sammensætningen af holdene allerede er bestemt, og derved er positioner-
ne også bestemt og fastholdt24

                                                 
24 Staunæs viser i sin afhandling, hvordan eleverne hos skoleinspektøren bliver mødt med en 
fortælling bygget op omkring et fodboldbillede. Eleverne fortæller om en episode, hvor de er 
blevet sendt på kontoret, hvor inspektøren ved hjælp af en fodboldmetafor søger at gøre sko-
lens spilleregler klare. Eleverne gør imidlertid modstand mod de subjektpositioner, der bliver 
mulige i den fortælling inspektøren laver. Når jeg nævner Staunæs’ analyse af fodboldmeta-
foren her, er det fordi samme pointe om fastholdte positioner gøres både i mit materiale 

. Fra en sådan betragtning fastlåser den daglige hold-
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deling et bestemt billede af positionerne drengene imellem. Den daglige udsigelse af 
navne vanskeliggør forrykkelser i at ske. Når man bliver ved med at have samme 
position, så er der ikke mulighed for at forbedre sig, fordi man – så at sige – bliver 
spillet på den samme måde. Hver holddeling er en citation af hvem der er de dårlige 
og hvem der er de gode. Og i den gentagelse ligger også produktionen af den dårlige 
spiller, og af familiaritet og tid. Blev gentagelsen ikke italesat og udpeget dagligt, 
ville der være anderledes mulighed for at den dårlige spiller kunne forbedre sig. 
Gentagelserne af holddelingen cementerer i den forstand fordelingen af positioner. 
For en figur som Mark, som er nævnt i Yosef citatet, vanskeliggør denne daglige gen-
tagelse af holddelingen en eventuel rokering af positioner. Selvom han skulle blive 
bedre til at spille fodbold, og selvom tiden går og han efterhånden vil have været i 
klassen i længere tid, og selvom han over denne tid kan blive fortrolig med nogle af 
de andre drenge, så vanskeliggøres et skift af position af, at han allerede er positione-
ret som den dårlige, og af at det dagligt gentages, at det er dén position han indtager. 

En næste analysebevægelse af samme ritual kan imidlertid tilføje det forsky-
delsespotentiale, der også ligger indlejret i gentagelsen. Tiden går jo nemlig hele ti-
den, så når ritualet gentages, så henvises der til den tid, der ligger forud og til de 
praksisser der gjordes dér, men samtidig henviser ritualet også til sig selv, så at sige. 
Det henviser til en aktuel situation, hvor nogen kan gøres til potentielle spillere. 
Mark har ikke altid været i klassen og han har ikke altid spillet fodbold. Alligevel er 
han i den periode, hvor jeg producerer mine data sammen med eleverne, blevet en 
elev der regnes med som fodboldspiller. Ganske vist ikke en af de gode, men dog 
som relevant deltager. En forskydning fra ikke-deltager til relevant deltager er sket. 
Han spiller fodbold. Gennemgås elevinterviewene igen bliver jeg opmærksom på, at 
skabelonen ganske vist kan identificeres i drengenes forskellige fortællinger, men 
også at der er bestemte forskydninger. Forskydningerne vedrører valgrækkefølgen 
og i forhold til de forskellige beretninger er der tillige nuanceringer af hvem der væl-
ger hvem. Konstruktionen af Mark som relevant deltager og som dårlig fodboldspil-
ler finder sted over tid, og gør brug af de ’huller’, der optræder i de daglige citeringer 
af ’hvordan det er med holddeling’ (Butler (1993) 1999:239).  

Ritualet er med sådanne læsninger på en og samme tid en fastholdelsesprak-
sis og en forskydelsespraksis. Forskydelsesmulighederne ser ud til at være underlagt 
fastholdelserne eller sedimenteringerne, men at ritualet rummer begge dele er en 
vigtig pointe, når det skal begribes, hvordan holddelingen til fodbold i 6. klasse både 
fastholder Naser og Daniel,som de gode der vælges først, og hvordan Mark over tid 
kan indlemmes i fodboldspillet som kvalificeret deltager. Forskydelsesmulighederne 
ligger også i det forhold, at holddelingen vedrører et spil med to hold, hvor et af hol-
                                                                                                                                            
blandt børn i daglige holddelinger og i Staunæs’ materiale, hvor metaforen stiller bestemte 
subjektpositioner klar.  
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dene vinder. I den forstand er holddelingen også en pragmatisk løsning på, at der 
skal være to hold for at der kan spilles fodbold. Det er en konkurrence, og derfor må 
nogle overordnede spilleregler om fair play overholdes. I holddelingen må det sik-
res, at det ene hold ikke bliver markant bedre end det andet. Det må sikres, at holde-
ne kan spille imod hinanden uden at resultatet er givet på forhånd. Derfor kan hol-
dene også komme til at se forskellige ud, afhængigt af hvem der deltager – af om alle 
vil være med, om nogen er syge, og af om nogen er blevet bedre. Gentagelsesritualet 
er altså både en bekræftelse af den kanoniske fortælling25

Endnu et forhold må understreges, nemlig dét, at gentagelsen gentager sig 
selv og ikke en original version af holddeling (Schmidt 2000: 49-52). Tiden kan ikke 
skrues tilbage for at identificere dét originale ritual, ligesom lagene ikke kan skrælles 
af det empiriske materiale for at finde det rigtige ritual. Gentagelsesritualet praktise-
rer sig selv, så at sige. I en sådan forståelse af praksis og originalitet kan holddeling 
således beskrives som en rutiniseret praksis, der er konstituerende for de måder po-
sitioner forhandles på, og for de konkrete indhold af de identiteter som gøres. Hold-
delingsritualet fungerer som en slags socialt lim, der, som vist, både fastholder og 
forskyder, og som gør det synligt, hvordan identitet konstrueres og rekonstrueres.  

, en pragmatisk forholden 
sig til fair play og en forstyrrelse af samme fortælling. Forstyrrelserne er de spræk-
ker, som kan give aktører muligheder for at flytte sig og ændre positioner.  

Disse identifikationer af hvor og hvordan selvfølgelighederne om fodbold og 
holddeling udtrykkes er først og fremmest en visning af hvilke indhold der konkret 
ligger i disse fortællinger. Dernæst illustrerer drengenes omtale af fodbold også, 
hvordan det er hårdt arbejde at holde selvfølgelighederne i live. Selvfølgeligheder 
gør ikke sig selv. Det er ikke kun hårdt at adskille sig, men det er også vedholdende 
og bestandig reproduktion, der må til for at vedligeholde de vitale selvfølgeligheder. 
For fortællingerne er lige præcis ikke blot og bart selvfølgelige, men de er konstrue-
ret som selvfølgelige og derfor må der vedligeholdelse til for at opretholde fortællin-
gernes indforståetheder. Fodbold er allestedsnærværende. 
 
 
SELVFØLGELIGHEDSFORTÆLLINGER 
Lad mig en stund opholde mig lidt ved selvfølgelighedsfortællingernes art. I analy-
serne af elevernes indbyrdes relationer fremanalyserer jeg fortællinger. De har karak-
ter af kanon, ligesom de har mytiske træk. De er kanoniske derved at flere enes om 
dem, derved at de er mønstergyldige og derved at de medstrukturerer relationer og 

                                                 
25 I teksten skelner jeg mellem hegemonisk maskulinitet – som henviser til bestemmelserne af en 
dominant maskulinitetsform og – udtryk, som det er diskuteret i Frosh, Phoenix & Pattman 
2002 (a) Connell 1995, Mac an Ghaill 1994, Meyenn 2001, og kanonisk fortælling, som henviser 
til den lokalt dominante fortælling om holddeling og fodbold i denne konkrete klasse. 
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relationers muligheder i det sociale rum. De har mytiske træk derved at der kan refe-
reres til dem som fortællinger, der ligger udenfor den enkelte. Men selvfølgeligheds-
fortællingerne er ikke mytiske i religionssociologisk forstand. Der er ikke tale om hel-
lige myter, der refererer til eller repræsenterer religiøse forestillinger. Alligevel er det 
afklarende at skele til den grundlagsdiskussion, der i religionssociologien vedrører 
forholdet mellem myte og ritual. Den diskussion, der har optaget sindene i de kredse 
har været, hvorvidt myte dikterer ritualet eller hvorvidt ritualer kan siges at afspejle 
myter. Der er med tiden etableret en vis enighed om, at ritual og myte er forbundet 
med hinanden, og at måderne hvorpå de er forbundet er komplekse og uregerlige 
(Kluckhohn 1979: 66). Forskellige teorier om myter overlapper hinanden, og myter 
kan forstås på mange måder: Myter kan fungere som legitimering af sociale instituti-
oner, som markør af hvad der er socialt relevant og som spejl af kulturelle og sociale 
strukturer. Og mere til, jeg har her fremhævet de karakteristika, der gælder en bred 
forståelse af myte (Honko 1984: 47). Honko, som betoner mytens religiøse indhold og 
ceremonielle funktion, kan citeres for følgende, som vedrører forholdet mellem ritual 
og myte:  
 
”The ritual acting out of myth implies the defence of the world order; by imitating sacred ex-
emplars the world is prevented from being brought to chaos” (Honko 1984: 49).  
 

Lévi-Strauss’ arbejder understreger, at myter ikke forstås som simple reflek-
sioner af kulturelle praksisser, ej heller som universelle ubevidste projektioner af in-
dividuelle konflikter. Snarere bør myter tænkes som kulturelle koder eller modeller, 
der kan ordne erfaringer. Myter er særligt velegnede til at ordne erfaringer, der 
rummer modsætninger, hævder Lévi-Strauss (Lévi-Strauss (1955) 1979: 197). Og det 
er en sådan bred forståelse jeg læner mig op ad, når jeg om de fremanalyserede selv-
følgelighedsfortællinger siger, at de har mytiske træk. De har karakter af at være 
modeller, der ordner, strukturerer og giver mening til sociale relationer og daglig 
praksis. 

De selvfølgelighedsfortællinger jeg omtaler, er identificeret i det empiriske 
materiale. Den empiriske fundering må ikke overses, og fra de analyser trækkes trå-
de til teoretiske arbejder. De tråde kan ofte først trækkes efterfølgende. Jeg beskæfti-
ger mig ikke med religiøse myter, men mener alligevel at det præciserer arbejdet 
med selvfølgelighedsfortællinger at forstå disse fortællinger som mytiske. Jeg vover 
mig ikke ud i en fortolkning af hvorvidt holddelingsritualet kan hævdes at være en 
myte. Men via en kort tur til religionssociologien mener jeg, at der er grund til at be-
skrive den kanoniske fortælling om holddelingen som netop havende mytisk karak-
ter. Når det er vigtigt er det for at understrege, at der i den daglige praktiske genta-
gelse af ritualet henvises til en fortælling som ligger indlejret i gentagelsen, men som 



 177 

er mere end gentagelsen. At understrege fortællingens mytiske karakter betoner for-
tællingens selvstændige status og gør tydeligt, hvordan den fungerer som henvis-
ningsinstans. 
 
 
MARKS POSITION 
Holddelingsfortællingen er relevant for flere aktører at forholde sig til. Også for 
Mark. Fodboldspillet har Mark lært sig. Mark blev elev i klassen i 4. klasse. Da kunne 
han ikke drible, tackle de andre og da vidste han ikke om bolden var rund eller oval 
(Mark: 419). Det fortæller han om, og det fortæller de andre drenge om i mit materia-
le. Der er udbredt enighed om at Mark er en af dem, der er dårlig til fodbold. Alle ved 
samtidig, at deltagelse i fodboldspillet er et uomgængeligt vilkår for drengene i klas-
sen. Der er et bestemt begivenhedsforløb i klassens historie som flere elever i mit ma-
teriale vender tilbage til. Det er mobningen af Mark, de beretter om. Fortællingen ly-
der fx sådan her: 
 
”Før vi begyndte i børnehaveklassen har vi alle sammen gået der. Ikke Mark. Han kom først i 
tredje… fjerde klasse. 
J: Han begyndte i skolen i fjerde klasse? 
M: Så i starten der var vi meget sådan fordi han havde han var han havde noget rigtig grimt 
hår. 
J: Han havde noget rigtig grimt hår? 
M: Ja han havde hår helt herned til  
J: Helt til øjenbrynene? 
M: Ja og så hele vejen og så rundt sådan. Rigtig grimt. Så drillede vi ham og i frikvartererne 
der var han der var han meget ude for… der var han ikke god nok. Fordi nu havde det var en 
helt ny én der var kommet i klassen ikke? Så der var vi ikke meget sammen med ham og så-
dan noget. Men så er vi blevet bedre med årene og sådan noget, og så er han begyndt og så 
spurgte han engang om han måtte være med til fodbold. Det måtte han så godt. Han kunne 
ikke ramme bolden. Det fik vi så lært ham altså hvordan man skulle skyde på mål og ramme 
den ordentlig og sådan noget. Og så spillede vi meget fodbold sammen. Og så blev det så til 
at så begyndte han i klubben. Og så blev mig og Daniel gode venner med ham og så var vi 
sammen med hele tiden også i fritiden. 
J: Hvordan holdt han op med at være udenfor? 
M: Det ved jeg ikk… det var da han begyndte… at spurgte om han måtte være med til fod-
bold og så sagde vi jo ja det måtte han da godt prøve. Så da han var det så var han med i alle 
frikvartererne og så begynder man jo at lære ham bedre at kende. Og så oppe i klassen, der 
kommer han hen til os andre og spørger om han må sidde der og tale med. Og det må han så 
godt. Så kender vi ... så er det ligesom om at så bliver man bedre venner med ham når man 
ligesom er mere sammen med ham og begynder at tale lidt mere med ham og sådan noget. 
J: Men samtidig så siger du at han var ikke god til at spille fodbold i begyndelsen? 
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M: Nej han kunne ikke rigtig ramme bolden. Det vil sige at hvis bolden kommer så sparker 
han for tidligt. Det vil sige at den ryger lige under ham. Jeg var heller ikke for god i starten 
men nu er jeg i hvert fald god nok”. (Martin 411-453) 
 
Fortællingen er en beretning om en dreng, der kommer ind i klassen og ikke spiller 
fodbold. Det er en fortælling om, hvordan han modtages af de elever, der i forvejen 
kender hinanden og det er en beretning om, at det er holdt op. Mark har lært sig at 
spille fodbold og de andre i klassen mobber ham ikke længere. Det er tillige en for-
tælling om, hvordan det er at være dreng i denne klasse. Og om hvordan en dreng, 
der ikke er dreng på den rigtige måde gøres til en dreng, der kan passe ind i en he-
gemonisk fortælling om maskulinitet.  

Det er en ganske tydelig figur, der er tildelt Mark. I enklavebeskrivelsen i ka-
pitel 2 beskrev jeg ham som ”klædt i store løsthængende T-shirts og oftest mørke 
bukser, men som en der ikke går meget op i hvilken slags tøj. Det der af de andre si-
ges højt om vedkommende er, at denne aktør er kommet ind i klassen i 4. klasse, er 
blevet drillet, er tyk, prutter. De fleste anerkender at vedkommende efterhånden har 
lært sig klassens regler og omgangsformer, som holdvælgeren oftest krediteres for at 
have bibragt vedkommende. Denne aktør spiller af og til fodbold med freaks’ene. 
Fodboldspillet er noget vedkommende har lært sig. Denne aktør er kropsmærket 
hvid og maskulint”. Den figur han indtager, gør andre noget ved. Han bliver hjulpet 
og reddet af andre. Han bliver offer for de andres meninger om ham, og positioneres 
yderst og afhængig af de andres (vel)vilje.  

Lad mig undersøge Marks figur lidt nærmere. Og lad mig gøre det ved at gå 
omkring spørgsmålet: Hvordan forholder han sig til hegemonisk maskulinitet og den 
kanoniske fortælling, der er etableret blandt drengene i klassen, og som jeg har iden-
tificeret i mit datamateriale som holddeling og dens faste komponenter? 

Interviewet med Mark adskiller sig fra flere af de andre interviews. Mark har 
en ironisk distance til sig selv og sin fortælling om sig selv. Han beretter om sit 
manglende kendskab til fodbold, om hvordan han ikke vidste om en fodbold er oval 
eller rund og om ikke at kunne stave til fodbold endsige Brøndby. Mark driller sig 
selv og gennem drilleriet etablerer han i interviewsituationen kontakt med mig.  

Tilsyneladende arbejder Mark på at finde vej til den maskulinitet, der forven-
tes af drenge. Han gør som drengene forventer eller rettere som den lokalt dominan-
te fortælling om maskulinitet foreskriver. I denne fortælling er det succesfulde dren-
ge, der kontrollerer. De succesfulde drenge er dem, der stemmer overens med fortæl-
lingen. Blot er der andre drenge i klassen, også. Marks beretning stemmer for så vidt 
overens med både en hegemonisk maskulinitet og den lokale fortælling om fodbold 
og holddeling. Den bekræfter begges eksistens, og begges indhold. Det drejer sig om 
at være sej, spille fodbold og ikke være hverken for dum eller for klog i skolen 
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(Frosh, Phoenix & Pattman 2002: 12-13 (a); Meyenn 2001: 41). Marks beretning passer 
imidlertid fra et overraskende sted, fordi han ikke er en af de succesfulde drenge. 
Han er en af dem, der ikke stemmer overens. Marks fortælling er fra den upassendes 
synspunkt. Det upassende synspunkt bekræfter den hegemoniske fortællings eksi-
stens og indhold, samtidig med at den er en beretning om ønsket om at modsætte sig 
fortællingens krav om entydig overensstemmelse med maskulinitetsfordringerne.  

Mark er ikke god til fodbold og han er ikke god til skolearbejde. Som jeg har 
beskrevet i ekskursen om sammehed og andethed, så hævder megen identitetsforsk-
ning, at identitet må forstås som flydende og at identitetspositioner ikke må forstås 
som fastlåste som sommerfugle der med knappenåle er fastgjorte til en tavle. Ikke 
desto mindre er det tilfældet for Mark. Han beskriver sig selv som fastgjort. 

Så hvordan er det Mark fortæller sin historie. Historien fortælles situeret. I en 
tid, og på et sted, med to aktører. Tiden er slutningen af 6. klasse, et par måneder før 
sommerferien. Konkret fortælles historien på skolen, i computerrummet. Ikke noget 
rart sted, blandt rækker af slukkede computerskærme og med en mikrofon hæftet på 
trøjen og en båndoptager foran sig. Mark har medbragt chokolade. Hans tilhører er 
mig. Jeg spørger og jeg lytter. Interviewet varer 74 minutter. Den historie Mark for-
tæller er en overvindelseshistorie, som etablerer et narrativt udviklingsforløb, som 
forløber efter en tidsakse.  
 
 
MARKS FORTÆLLING 
Marks fortælling handler om at være på den anden side af at blive mobbet. Mobbet 
blev han en gang, det er overstået. Mobningen underkendes ikke, den fortælles frem 
i konkrete historier, hvor han beretter om, hvordan han ikke fik lov til at være med 
til fodbold, hvordan de andre ikke talte til ham, hvordan han blev drillet med sit ud-
seende, sin lugt og sin deltagelsesform. Store dele af fortællingen er beskrivelser af, 
hvordan det føltes at være offer for andres mobberier. Vendepunktet i historien ind-
træder, da Daniel træder til og beskytter Mark mod de andres drillerier. Da først Da-
niel er ophørt med at drille Mark, men i stedet indtager en beskyttende position afta-
ger drillerierne og de andre elever inddrager i stedet for Mark i fodboldspillet. Mark 
fortæller, hvordan han har taget nervepiller og ikke har villet gå i skole, fordi han er 
blevet mobbet af de andre. Det er imidlertid fortid nu, hvor Daniel passer på ham. 
De er blevet venner. Daniels og Marks relation er ikke lige, fortæller Mark, Mark ser 
op til Daniel. Daniel ved mere om ham end han ved om Daniel, Mark ser efter hvil-
ket tøj Daniel går i og forsøger at købe det samme, og Daniel bliver af og til bedt om 
at hjælpe Mark med at købe det rigtige tøj. Daniel har kærester, det interesserer ikke 
Mark.  
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Om mobningen er det muligt på dette tidspunkt at etablere en afsluttet histo-
rie som handler om at have klaret det svære, og at have overvundet det. Det er et 
narrativt udviklingsforløb, der er viklet ind i klassens lokale kanoniske fortælling, 
som igen henviser til en hegemonisk maskulinitetsforståelse. Fortællingerne infiltre-
rer hinanden. Mark er muligvis ikke dreng på den rigtige måde, men Mark kan for-
tælle en historie om at overvinde vanskeligheder og i sin egen historie indtage posi-
tionen som helt. Daniel er helten, der redder Mark. Mark er helten der overkommer 
vanskelighederne. I dén historie er det en beretning om at blive i stand til at deltage. 
Det er en komposition med først vanskeligheder, så hjælp, siden harmoni. 

Tiden spiller en rolle, fordi mobningen netop er overvundet. Fortællingen kan 
etableres som afsluttet historie. Men det er også en exceptionel historie. Det er her at 
tid spiller en rolle. Fortællingen er situeret, og den situering i tid tillader Mark at for-
tælle en overvindelseshistorie. Mark fortsætter fortællingen, hvor en tredje aktør 
træder ind: 
 
”Hvis Martin forsvinder så har jeg det okay. 
J: Hvis Martin ikke er i skole? 
M: Ja. Især jeg glæder mig til gid han nogen gange håber jeg på faktisk at han går ud af sko-
len. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg er ikke så gode venner med ham mere. Mærkeligt.  
J: Hvad ville være godt hvis han ikke var der?  
M: Han ville… der var ikke nogen der ville hade mig hele tiden. Det ved jeg han gør selv om 
han ikke ved at jeg gør det. Han hader mig. Det er jeg helt sikker på. Måske ikke hele tiden 
vel men det gør han. Han prøver hele tiden at spille smart over for mig og bevise og prøver 
han at bevise at han er bedre til fodbold. Men det ved hele klassen jeg er bedre end ham ikke? 
Men der er ingen der fortæller ham det og sådan noget. Hvis han flyttede by så ville det være 
helt okay. Det ville jeg ikke have haft nogen problemer i.”  
J: Ville det være godt? 
M: Ja. Det ville jeg faktisk blive ret glad selvfølgelig ville jeg ikke råbe hurra, men altså jeg 
tror at jeg ville få det bedre i klassen. 
J: Hvad tror du ville være anderledes? Hvad ville det gøre? 
M: Jeg kunne folde mig lidt mere ud vil jeg tro. 
J: Hvad betyder det? 
M: Det er at jeg ikke hele tiden behøver holde mig hemmelig og sådan noget og alt muligt 
vel?” (Mark 1187-1211) 
 
”[…] Jeg kan ikke sige alt om mig fordi så ved jeg at han ville finde ud af et eller andet og 
som han ville bruge mod mig. Ville sige til hele skolen eller sådan noget jeg kan ikke fortælle 
ham hemmeligheder det tør jeg simpelthen ikke. Ikke mere. Det er faktisk kun Daniel jeg for-
tæller hemmeligheder med”.(Mark 1219-1224). 
”Jeg ville være mere mig selv. Det er sådan lidt ligesom man spiller komedie i denne her sko-
le. Man spiller én man ikke er.  
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J: Kan du forklare mig det? 
M: Hvis jeg ville være mig selv så ville jeg næsten aldrig spille fodbold jo det ville jeg nu for 
nu er jeg blevet lidt glad for det ikke? Men hvis jeg ikke havde, hvis jeg ikke var blevet mob-
bet og sådan noget, så ville jeg aldrig spille fodbold og sådan noget. Jeg ville nok være det 
ved jeg ikke hvordan man skal sige. Jeg kan egentlig ikke forklare det. Det er lidt svært at for-
klare.  
J: Det kan jeg godt forstå. Jeg kunne bare godt tænke mig at forstå det. 
M: Ja, jeg kan godt forstå at du gerne vil forstå det ja. 
J: Altså hvad det … 
M: Har du nogensinde hvad hedder det været på et arbejde som du gerne ville sådan være 
dig selv, men du alligevel ikke kunne? 
J: Ja… jeg tror godt at jeg kan forestille mig hvad det er du mener. 
M: Jeg kan ikke være mig selv i denne her skole. Det er ikke mig det er ikke mig der sidder 
oppe i klasselokalet. Det er en eller anden jeg spiller.  
J: Og er det kun fordi at Martin er der? 
M: Ja det er i hvert fald mest fordi det er Martin der er der. Det er sådan der er selvfølgelig 
også nogle bittesmå jeg ikke vil folde ud ikke? Men altså. Jeg tror at jeg ville være mere mig 
selv hvis han forsvandt, bare sådan lige pludselig puf.  (Mark 1242-71) 

 
Mark har overvundet mobningen og har etableret sig med en position i klassen pri-
mært som den, der står ved siden af Daniel, men også som en generøs aktør, der de-
ler ud. Mark har penge og køber slik, kager, chokolade og chips. Han deler ud af, 
hvad han har. Det har stået på over tid, og de andre elever ser ud til at forvente at få 
andel i Marks besiddelser. Denne generøsitet ser ud til at blive et centralt instrument 
i hans deltagelse i klassen. Det ser ud til at virke, således at han kommer til at inter-
agere og få relationer med de andre. Der er imidlertid noget, der forhindrer ham i at 
’folde sig ud’. I interviewet giver Mark udtryk for sin modvilje mod at være tildelt 
den rolle, eller den position han har i klassen. Og han udpeger én anden person, som 
den der tildeler ham den rolle.  

Interviewmaterialet med Mark indeholder altså flere af hinanden forskudte 
historier. Det er historier som indbyrdes er forbundet, men de forskyder sig i forhold 
til hinanden. Den første historier vedrører mobning og overvindelsen af det, den an-
den historie omhandler en skæv positioneren med Martin som den, der tildeler Mark 
den uattraktive position. Historie 2 lægger sig ind i historie 1, hvor Daniel optræder 
på heltens plads, den der redder Mark for mobningen. I historie 2 er Daniel ham, 
som Mark er blevet venner med. Men Daniel er også venner med Martin. Og Martin 
optræder som skurken, der forhindrer Mark i at ’folde sig ud’. Martin fungerer som 
artikulationen af den position, Mark har fået som den, der beskyttet står ved siden af 
Daniel. Martin mindregør Marks position. Det er ikke ligegyldigt, at der er flere hi-
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storier. De gør noget ved hinanden. I den første historie sejrer Mark. I historie 2 er 
der ingen slutning, kun ”hvis Martin ikke var her …, så…puf.”.  

Mark fortæller Martin frem som latterlig, han gør grin med ham. Samtidig får 
Martin en position som vældig virksom og magtfuld derved at han er den, der – i 
Marks fortælling – tilskriver Mark hans position. Det er modsætningsfuldt, og så al-
ligevel. Mark anerkender Martins indflydelse på hans egne positioneringsmulighe-
der. Samtidig er han utilfreds med sin egen position. Hvis Mark i den fortælling skal 
overleve eller bare fremstå som legitim deltager, så må han sikre sig, at han ikke gi-
ver Martin ret. For at kunne anfægte sin egen position som den svage, den der prut-
ter og som sneglekeeperen, så bliver han nødt til at sætte spørgsmålstegn ved selve 
Martins autoritet. Ellers kan Mark ikke optræde som legitim. For at anfægte Martins 
positionering af Mark, bliver han nødt til at sætte ind et andet sted end ved selve po-
sitioneringen af sig selv.  Det andet sted bliver Martins autoritet.  

Disse forskudte historier belyser således spørgsmålet om Marks forholden sig 
til klassens kanoniske fortælling. Men analysen rejser også et nyt spørgsmål, nemlig 
spørgsmålet om hvordan Mark fortæller historie 2. Måske er svaret ikke at finde hos 
Mark, men i de dele af mit datamateriale, der vedrører den aktør Mark udpeger, 
nemlig Martin.  

Der er altså afstand mellem den identitetsposition, der åbnes for Mark og den 
position han ønsker at tildele sig selv. Mark gør i interviewet klart, at denne del af 
historien om sig selv hidtil har været ufortalt. Mark er klar til at fortælle sin fortæl-
ling – selvom han ikke har fortalt den før. Han fortæller en ny historie om, hvorfor og 
hvordan han ikke passer ind. En del af dramaet i historien er netop, at den ikke har 
været fortalt før. Den nye fortælling handler om, at Martin udpeges som skurken der 
gøres ansvarlig for at Mark føler sig dårlig tilpas. Det anderledes i Marks figur er 
indholdet af hans refleksioner over sin egen position og klassens sociale struktur. 
Mark gør en anden aktør til forfatteren af hans egen performance, og fokus i Marks 
personlige fortælling er, at han bliver manipuleret med, og at han sættes i centrum 
for et spil som han ikke selv har sat i scene, og som han end ikke ønsker at deltage i.   

Mark er tilsyneladende utilpas i den position, der åbnes for ham. En utilpas-
hed som måske særligt karakteriserer nogle markerede positioner. Utilpashed ved de 
positioner som hverver en, og som måske forekommer de hvervede uattraktive. Posi-
tionens manglende attraktionsværdi er i høj grad hvad Mark giver udtryk for. Inter-
viewet forløber også som en forsikring mod eller en slags vaccine mod især Martins 
deligitimering af Marks opfattelse af hvem han er. Veltilpashed hører måske den 
umarkerede position til. Martins deligitimering af Mark kan også læses på andre 
måder.  

Lad mig tilføje endnu en kort læsning af positioneringen af de to. Positione-
ring handler også om at føre tilsyn med hinanden. Med hertil hører at sådanne tilsyn 
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involverer anerkendelse af, at nogle positioner er mere magtfulde end andre. Alle 
kan muligvis holde øje med alle, men ikke alle positioner er magtfulde nok til at hol-
de orden. Martin, og Daniel i særdeleshed, ser ud til at være i en position, der er 
magtfuld og selvfølgelig nok til at føre tilsyn med andre. Phoenix, Frosh og Pattman 
omtaler dette som policing26

 
. De viser i deres empiriske studier hvordan: 

”Part of the boys’ self-positioning was designed to defend them against being called ’gay’, 
resulting in boys ’policing’ of themselves and others by repudiating versions of femininity. 
The research available suggests that there are avariety of practices involved in such policing, 
including not just blatant  homophobia, but also more subtle strategies for constructing ‘non-
hegemonic’ masculinities as ‘feminine’” (Phoenix, Frosh & Pattman 2002 (b): 188).  
 
Hvor indholdet i de tilsyn Phoenix et al analyserer, er ’bøsse’ og de maskulinitetsfor-
dringer der binder sig hertil, så er indholdet i de tilsyn Mark, Martin og Daniel opfø-
rer bundet op i hvad jeg ovenfor har fremlæst, nemlig svaghed, prutteri og manglen-
de fodboldkompetencer. Elementer, der diskvalificerer i beregningen af hvem der er 
rigtige drenge. Disse er Martins forsøg på at delegitimere Mark, som kan beskrives 
som tilsyn med Mark og den position han indtager. Martin er tilsyneladende i en po-
sition, hvor han kan ’police’ Mark. Jeg har tidligere nævnt, at de aktører der er mar-
ginaliserede sjældent er i en position, hvor de kan holde orden. Måske er der et for-
hold mellem den ordensopretholdende funktion og refleksivitet? Hvor er det muligt 
at reflektere og hvor er det muligt at føre opsyn? Måske forholder det sig således at 
de, der reflekterer over sociale relationer sjældent er i en position, hvor de kan holde 
orden. Og at de der holder orden og befinder sig i selvfølelige og umarkerede positi-
oner, sjældent reflekterer over relationer og positioner. Og måske direkte: At de der 
reflekterer, er de, der er genstand for de andres ordensopretholdende blik. Forholdet 
mellem Mark og Martin, og deres måder at deltage i interviews på, giver næring til 
den overvejelse. Som jeg har vist, indtager Mark en markeret position, som har kræ-
vet en del overvejelse fra hans side. Hvordan hans med-elever har forholdt sig til 
ham, og hvilke positioner disse ’forholdener’ har åbnet for ham, har fordret efter-
tænksomhed og refleksion af ham. Refleksioner som han giver udtryk for i inter-
viewet, og som igen giver mig anledning til at overveje om ikke den position han 
indtager mon særligt befordrer disse refleksioner. Mark har ikke nogen selvfølgelig 
eller umarkeret position i klassen, og gad vide om ikke dét i sig selv giver anledning 
til refleksion over, hvordan det mon er med sociale strukturer og relationer.  
 
 
                                                 
26 Et udtryk som vanskeligt kan oversættes til dansk, og i mangel af bedre bliver det til ’at føre 
tilsyn’. 
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MARTINS POSITION 
Martin præsenterer sig selv, og imens han gør det, uddyber han samtidig den kano-
niske fortælling om, hvordan det er at være dreng i denne klasse. En vigtig ingredi-
ens i selvpræsentationen er fornuft og rimelighed. Rimelighed handler om at forstå 
kanon, og at kunne acceptere og tilpasse sig kanon. Fornuft handler om at være 
sammenhængende. Rimelighed og fornuftighed er også hvad Connell præciserer i 
sin diskussion af hegemonisk maskulinitet.  
 
”Hegemonic masculinity establishes its hegemony partly by its claims to embody the power of 
reason, and thus represent the interests of the whole society; it is a mistake to identify hege-
monic masculinity purely with physical aggression” (Connell i Epstein 1998: 104).  
 
Rimeligheden og fornuften er etableret til lejligheden, så at sige, den rimelighed Mar-
tin præsenterer, er i overensstemmelse med en magtfuld opfattelse af, hvori rimelig-
hed består. Rimelighed kunne have været så meget andet, men præsenteres som dét 
rimelige netop her. En del af klassens kanon er at nytilkommere mobbes. Og at man 
som ny aktør i denne kontekst er parat til at udstå sin tid. Når tiden er gået, kan 
mobningen høre op. Martin forklarer det sådan her: 
 
J: ”Hvis nu der kom en ny elev ind i klassen og du ligesom skulle forklare hvordan skal man 
opføre sig her? hvordan skal man være i 6.u.? 
M: Først ville vi mobbe ham? 
J: Først ville I mobbe ham? 
M: Ja han skulle mobbes lige meget hvordan han så ud. Han skulle mobbes. Sådan vel-
komstmobning. Det har vi. Dem der lige kommer ind de skal mobbes. Og så lærer man dem 
så at kende eller sådan noget ikke? Eller også gør man ikke. 
J: Eller også gør man ikke? 
M: Det har vi ikke prøvet med nogen endnu vel? Men hvis det sker så det ved jeg ikke så må 
han jo holde sig udenfor. Men i hvert fald så hvordan han skal opføre sig? Ja han skal jo være 
sådan med på lidt af hvert. Han skal kunne være med til at mobbe eller drille nogen. 
J: Det er vigtigt? 
M: Ja han skal også være med til fodbold hvis han skal hvis han skal være en ordentlig dreng 
i vores klasse skal han også være med til fodbold. Det er alle drengene så det skal han hvis 
han i hvert fald vil være sammen med os.” (Martin 1060-82).  

 
Martin er direkte i sin verbalisering af, hvordan fodboldkompetencer er adgangsbil-
letten til drenge-fællesskabet. Som Martin fortæller det her, fremstår velkomstmob-
ning næsten som initiationsritual (Turner (1964) 1979: 237, van Gennep (1908) 1977: 
114; Sjørslev 1995: 1989; 222-4; Jensen 2002: 71). En prøvelse der skal gennemgås før 
man kan blive fuldgyldigt medlem af fællesskabet. Den nytilkomne skal udsættes for 



 185 

mobning, og samtidig skal vedkommende – ifølge klassens kanon – vise sit værd ved 
selv at mobbe andre. Martin verbaliserer og forklarer, hvad mobning er, hvilken 
funktion det har og i samme bevægelse normaliserer27

 I sin fortælling om velkomstmobningen gør Martin stil og fremtrædelse til 
komponenter, der indgår i afgørelsen af hvem der hører sammen med hvem. For 
langt hår, på den forkerte måde blander sig sammen med fodboldkompetencer og 
sejhed. Tilsammen udgør de den hegemoniske fortælling om maskulinitet, der virker 
i denne konkrete klasse. Inklusion-eksklusionsprocesserne gøres i forhold til denne 
fortælling. I de daglige gentagelser er solidaritet, familiaritet og tid centrale elemen-
ter, når der vogtes over normaliteten. Martin forklarer om sig selv således: 

 han mobning ved at gøre 
mobning til en del af kanon – ’sådan er det med nye elever’. Rimelighed som en for-
ventning til klassens deltagere formuleres her i krav om parathed til at udholde 
trængslerne, til at udstå sin tid, så at sige. Normaliseringen af mobning bliver således 
til: Mobning er del af at være en passende dreng. Mobning og fodbold er ingredien-
ser, der må til for at være en ”ordentlig dreng i vores klasse”. Mobning fortælles frem 
som noget normalt, og ikke som ubehageligt eller forkert.  

 
M: Ja det gør jo mig til én læreren tror på. Sådan så hvis der er nogen, der irriterer mig fra de 
store klasser så kan jeg jo gå ind og sige det til ham sådan så han tror på mig og vil gøre noget 
ved det. Derfor er det meget rart at han ikke ved at jeg en af de helt onde. 
J: Er du en af de onde? 
M: Ja en gang imellem kan jeg godt være meget meget ond. En rigtig lille djævel. 
J: Hvem er du en djævel overfor? 
M: Louise” (Martin 1156-1168) 

 
Martin fortæller sig selv frem som lærerens hjælper og vogter over ro og orden, med 
den tilføjelse at han også laver ballade. Han laver bare en slags ballade som læreren 
ikke opdager. Martin positionerer i samme interview sig selv. Han placerer sig selv i 
hierarkiet i klassen. Han konstruerer ikke sig selv som den bedste, men berettiger sig 
selv ved at forhandle sig til en middel-position. Han er ikke en af de bedste til fod-
bold, fortæller han. Men god nok. En sådan positionering indgår som en del af for-
tællingen af sig selv som fornuftig og rimelig – Martin overvurderer ikke sig selv, 
han ved, at han indtager en middelposition. Den position er imidlertid ikke magtes-
løs. Samtidig med at Martin positioneres som vogter over normaliteten, placeres han 
af flere som lærernes hjælper eller som læreragtig (Louise 316), som en der spiller 
voksen (Sofie, 77), som en der bestemmer over andre (Theresa 551) 

                                                 
27 Fendler omtaler normaliseringsteknologier. I og for sig er det hvad Martin gør her, blot 
uden den institutionelle opbakning som Fendler taler om, når hun undersøger uddannelses-
institutioner (Fendler 2001). 
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Camilla beskriver det fx således: 
 
J: ”Er der nogen i klassen der bestemmer? 
C: Martin!! han bestemmer rigtig meget 
J: Hvad bestemmer han? 
C: Han bestemmer hvis vi ... han vil godt være den bedste, han har meget selvtillid, det rigtig 
irriterende, til at brække sig over, en dag nogen ville komme på det gode hold og nogen på 
det dårlige. Han regner selv med at komme på det gode hold. Alle i klassen synes det er vildt 
irriterende. Han skal hele tiden sige noget, han skal hele tiden afbryde Schultz 
J: Så hvad er det han bestemmer? 
C: Hvis Schultz siger 'kan vi så få ro' og drengene ikke lige så siger han råber han bare 'hold 
nu kæft'. Han vil bestemme mere over os end Schultz, han vil godt have at Schultz skal sige 
'godt Martin tak skal du have', men det siger Schultz jo ikke.” (Camilla 229-39) 

 
Han formår altså at skrive sig ind i den hegemoniske fortælling om maskulinitet, 
hvori en afgørende ingrediens er ikke at være for pæn og for meget i overensstem-
melse med skolens krav og fordringer. Og i sine egne historier tildeler han sig positi-
onen som helt, den der redder andre eller forhindrer andre i at begå fejltagelser. 
 
 
UD MED HAM 
Lad mig udfordre Martins selvfortælling, og se på hvordan Martin fortælles frem af 
sine med-elever. Gennemgående omtales han som en, der burde sendes væk, som en 
de gerne vil undvære, og være foruden. Hvad der ville ske, hvis han forsvandt, be-
skæftiger jeg mig ikke med, ej heller om de overfor Martin giver udtryk for deres 
utilfredshed med ham. Det der derimod er interessant er, hvilke positioner de tilde-
ler ham i deres fortællinger om klassen og dens sammenhængskraft. Og dér fortælles 
Martin som den besværlige og irriterende, der godt kan undværes. Ligesom han be-
skrives som den, der træffer afgørelsen om hvem der må deltage i fodboldkampene. 
Flere af drengene beretter om, hvordan de ikke altid er med til at spille fodbold, og at 
de spørger Martin om de må være med (Nadim 298).  

Martin fortælles frem af nogen. De fortællinger er også positionerede. De, der 
fortæller Martin frem som en, der kan undværes, er især Nadim, Mark, Sofie og Lou-
ise. Begrundelserne for bortsendelsen ligner hinanden – de vedrører Martins forhin-
dring af deres udfoldelser af sig selv. De fortæller Martin frem som den, der forhin-
drer dem i at være sig selv. Det ’sig selv’ som de ønsker at være er noget andet end 
den position, de aktuelt indtager i klassen. Forhindringen er bundet op i en ikke-
tilfredshed med de positioner, de tilbydes i det ’nu’ fortællingerne etablerer. Den der 
forhindrer andre positioner i at kunne foldes ud er den, der varetager en central posi-
tion i den lokale kanoniske fortælling om, hvordan klassen er. Martin udfylder den 
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centrale post. Han bliver til som en magtfuld fortæller af de hegemoniske positione-
ringer i klassen. Derfor ønskes han væk. Han kommer til at stå som fastholderen af de 
eksisterende inklusion-eksklusionsprocesser og af de positioner, der hænger sammen 
hermed. Fastholderen må væk. Fastholderen er forhindringen for at kunne blive og 
være anderledes end man aktuelt fortælles. Faktisk ønskes han ganske kraftigt at for-
svinde. Mark fortæller hvordan han ville kunne blive en anden, hvis Martin bare for-
svandt  - sådan ’puf’. Louise fortæller om at lave voodoo på et viskelæder med Mar-
tins ansigt påtegnet. Voodoo som skal skade ham og gøre ondt. Sofie sidder ved si-
den af og rækker ind over for at spidde det påtegnede ansigt med sin blyant. Be-
grundelser for denne voodoo lyder: 

 
”Mig og Sofie bagtaler meget om Martin. Vi siger han er meget meget irriterende.  Sofie har 
også tegnet ansigter af ham på sit viskelæder og så sidder hun og kyler det ned i bordet, så 
dræber hun ham sådan gør Sofie. Jeg knækker nogle blyanter engang imellem. Hvis det her 
papir, så tegner vi ansigt på et papir, og hvis det var Martin, så ville vi gøre sådan og sådan 
og jokker og tramper og rigtig krassepere det. Han er lærer-agtig, duksedrengsagtig, han gen-
tager altid hvad de voksne siger. Han spiller voksen. Men nede i frikvartererne da er han den 
seje- synes han selv.  
J: hvad synes du? 
L: han er kikset.” (Louise 311-19) 

 
Martin ser ud til at være positioneret som fastholderen eller vogteren over den etab-
lerede sociale orden i klassen. Sådan fremtræder han både i sin egen fortælling om 
sig selv som lærerens hjælper og vogter over ro og orden, og i hans med-elevers for-
tællinger om hvordan han forhindrer deres udfoldelser. Fortællingen om den orden 
er, hvad jeg benævner den kanoniske fortælling. Vogteren bliver til den magtfulde 
fortæller. Og det er præcis den magtposition en bortsendelse kunne udfordre28

                                                 
28 De bortsendelser, der ønskes for Martin ligner de abjektgørelser som Butler omtaler, og som 
Staunæs arbejder videre med. Det der karakteriserer abjektgørelser er, at det der er for frem-
med, for forkert ikke kan inkluderes, og må sendes væk. Det er det ekstreme, det helt forkerte 
der abjektgøres. Det der er længst væk fra det normale (Staunæs 2003a).  Butler definerer ab-
jektgørelse som ”to cast off, away. The notion of abjection designates a degraded or cast out 
status within the terms of sociality” (Butler (1993) 1999: 243). 

. Mar-
tin fremtræder ikke nødvendigvis selv som den normale elev, men han er den, der 
vogter over fortællingen om hvordan klassen er. Det er Martin, der fører tilsyn med 
og ’policer’ de andre. Han positioneres med andre ord som normalitetens vogter. I 
dette tilfælde er det normalitetens vogter, der ønskes bortsendt, fordi han bliver til 
som forhindringen for de andres alternative udfoldelser. Han netop ønskes bortsendt, 
for det er dem uden adgang til magten, der drømmer om at smide ham ud. Martin 
smides heller ikke ud, han fastholder tilsyneladende sin position; mens andre med-
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lemmer af klassen drømmer om at sende ham væk for at kunne flytte på sig selv. 
Uafhængigt af hinanden præsenterer de Martin som en der skal væk.  

Flere elever er altså enige om, at Martin kunne ryge og rejse. Lad mig – fra 
denne enighed – vende tilbage til de forskellige udsigelsespositioner. Mark ønsker 
sig et fællesskab med Daniel. Eller – med et begreb jeg har anvendt tidligere – så 
etablerer Mark et kollektivt vi-subjekt med Daniel. Mark placerer sig ved siden af 
Daniel og kommer derved til at fylde mere og blive større i det sociale rum. Og det 
han fylder det sociale rum med, er de attraktive Daniel-kvaliteter. Hvor der mellem 
Camilla-Theresa i kapitel 3 forekom en gensidighed i det kollektive vi-subjekt de 
etablerer med hinanden, så er det mellem Mark og Daniel tydeligere at Mark bevir-
ker at et vi-subjekt etableres og vedligeholdes, mens Daniels deltagelse snarere består 
i at invilge. Dette kollektive vi-subjekt afgrænser sig fra Martin. Det er dens fordring 
og dens formål. Mark er i færd med at etablere mulighed for at indgå i en varig rela-
tion med Daniel, og dertil hører at etablere tid og historie med Daniel. Det er Mark 
der er i færd med at gøre sig ligesom Daniel, mens Daniel ikke gør sig selv ligesom 
Mark. Daniel modsætter sig ikke Marks projekt. Derved adskiller de sig også fra 
Camilla-Theresa som i højere grad gør sig ligesom hinanden. Så når Mark ønsker 
Martin bortsendt er det også fordi Martin truer dette kollektive vi-subjekt. Martin 
deler allerede tid og historie med Daniel, Mark kæmper for at etablere det. Ved at 
etablere dette kollektive vi-subjekt søger Mark at glide i ét med Daniel, og lader sig 
samtidig blive til som sneglekeeperen og den, der eftertragter Daniel. 

Fra en anden position finder også Sofie og Louise Martin irriterende. De taler 
fra et andet sted end Mark. De to er ikke interesserede i at etablere et kollektivt vi-
subjekt med Martin, tværtimod. De to er i høj grad selv indehavere af en vis normali-
tet, og deltager i et kollektivt identitetsprojekt med hinanden. Set fra deres sted, må 
Martin væk, fordi han optager en illegitim position. Står Martin som vogter over 
normalitet, så repræsenterer han i et eller andet omfang dem selv. Det er i normali-
tetsvogterens upassendehed at pigernes begrundelser for en bortsendelse må søges. 
Martin er ikke god nok til at vogte det, der også repræsenterer dem. Han er upassen-
de som normalitetsvogter og som hjælpelærer. Men deres modstand til trods, optræ-
der Martin alligevel som normalitetsvogter. Dén position henter styrke fra de allere-
de etablerede sedimenteringer af betydninger i klassens historie. Martin har været 
der altid, han har været venner med Daniel siden børnehaveklassen. Det er over tid, at 
det er blevet muligt at indtage denne position, og det er med reference til komponen-
terne i den hegemoniske fortælling om maskulinitet, at han kan hævde sin position. 
Han spiller fodbold, han driller og er sej, han er rimelig, han er ikke for dum og ikke 
for god til skolearbejde (se Frosh, Phoenix & Pattman 2002). Han stemmer på disse 
måder overens med fordringerne. Han er ikke den bedste, men han er heller ikke den 
dårligste. Han udfordrer på den måde ikke fortællingens komponenter, han stemmer 
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bare overens med dem. Og ved den kvalifikation kan han træde i karakter som vog-
ter over normaliteten. Samme position får ham imidlertid til at optræde som forhin-
dring for nogle af sine med-elever.  
 
 
KATEGORIUDSKIFTNING 
Martin er maskulint kropsmærket, han er hvid, blond og blåøjet. Lad mig – i forhold 
til den konkrete figur Martin gør – et øjeblik vende kategorierne på hovedet. Havde 
Martin været mærket som sort, sorthåret og brunøjet ville han så kunne have etable-
ret sig som vogter over normaliteten? Infiltrerer køns- og etnicitetskategorier med 
den kanoniske fortælling således at det netop må være en maskulint kropsmærket 
hvid, der vogter over normaliteten? Havde Martin været feminint kropsmærket, 
havde vedkommende da kunnet indtage samme position? Står positionen som vog-
ter kun åben for aktører, der kropsligt er mærket på bestemte måder? Gør andre 
kropsmærkninger det muligt at indtage samme position og gøre de samme ting? Og 
må vogteren stemme overens med en hegemonisk maskulinitetsfortælling og med en 
national skolefortælling på denne konkrete skole?  

En udskiftning af sociale kategorier synliggør, hvordan måderne at opfylde 
den hegemoniske fortællings komponenter på også er afgørende. Lad mig lege lidt 
med en udskiftning af følgende komponenter: Skolefaglige præstationer, forhold til 
lærerne, interesser, indbyrdes elev-relationer, udseende og fodbold. Hvis Sofie, som 
er hvid og feminint kropsmærket, skulle være normalitetsvogter, så måtte hun nok 
blive mindre god til skolefagene, eller i hvert fald ikke være dygtig i alle timer, hun 
måtte nok udsætte sig for lærernes misbilligelse en gang imellem, så måtte hun nok 
undlade at spille blokfløjte til skolens juleafslutninger og hun måtte nok holde op 
med at lege i frikvartererne og i stedet begynde at interessere sig for drenge, og hun 
måtte nok også afklæde sig sine løse nederdele og sin hue, og i stedet finde sig en 
tøjkode, der signalerede ’sej’. Fodbold skulle hun måske begynde at være tilskuer til. 
Hvis hun altså skulle overtage Martins position. Skulle Rasmus, som er maskulint og 
hvid kropsmærket, overtage, så måtte han nok, i lighed med Sofie, gøre sig mindre 
god til fagene, gøre sig mindre populær hos lærerne, og ikke mindst måtte han inte-
ressere sig for de andre i klasser, han måtte lære sig ikke at være nok i sig selv. Og så 
skulle han vokse sig større, få en krop der ikke var lille. Desuden måtte han lære sig 
at spille fodbold. Hvis han skulle overtage Martins position. Skulle Naser, som er 
kropsmærket maskulint og sort, overtage Martins position skulle der nok noget an-
det til. Naser måtte nok lære sig nogle færdigheder i fx matematik, han måtte aflære 
sig positionen, som den der slet ikke er god til det faglige. Han måtte etablere en me-
re nuanceret opfattelse af sig selv blandt lærerne, så han ikke bare blev forstået som 
’klassens rod’. Han måtte nok også sikre sig en bredere opbakning blandt sine med-
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elever, og især måtte han skabe sig flere relationer til klassens hvide drenge. Naser 
måtte nok også ophøre med at være holdvælger til fodbold, og måtte nok også gøre 
sig mindre god til fodbold. Ligesom han nok måtte aflægge sig det rene fodbold-
dress. Hvis han skulle overtage Martins position.  

Disse fremskrivninger er ikke empiriske analyser, men det er refleksioner ba-
seret på mit materiale. Tankerefleksionerne er tænkt som illustrationer af, hvorledes 
sociale kategorier gør elevhed sammen med konkret forvaltning af den hegemoniske 
fortællings komponenter. Og det kan belyse spørgsmål fra foregående side: Ja, det 
ser ud til at positionen som vogter står åben for bestemte kombinationer af tegn. Og 
ja, hvis andre kombinationer end den Martin aktuelt forvalter skal gøres, så må de 
forskellige komponenter indgå med hinanden og op- og afveje hinanden. For meget 
feminint og for meget dygtighed må kompenseres med lidt mere ballade fx Havde 
fortællingen været en anden, måtte ’gørelserne’ af komponenterne naturligt også væ-
re anderledes29. Når Martin kan udfylde positionen som normalitetsvogter, så er det 
fordi bestemte sociale kategorier infiltrerer med hinanden på måder der stemmer 
overens med fordringer om normalitet og at disse er genkendelige i skolerummet30

 
. 

 
REFLEKSIVITET OG POSITION 
I en følgende ekskurs gør jeg rede for eksilbegrebet. Dele herfra kan allerede bringes 
ind i analysen af Marks position. Marks indtrængen i klassen kan nemlig belyses 
yderligere ved hjælp af Simmels forståelse af den fremmede31

 
. Lad mig citere: 

”Der er altså ikke tale om den fremmede i den hidtil gængse betydning, nemlig som 
den vandrer, der kommer i dag og tager af sted i morgen, men om ham, der kommer i 
dag og slår sig ned i morgen – den så at sige potentielle vandrer, der, selvom han ikke 
er draget videre, ikke helt har overvundet den frigjorthed, der ligger i at ankomme og 
tage af sted igen. Han er fikseret indenfor en bestemt rumlig omkreds eller til en om-
                                                 
29 Frosh, Phoenix & Pattman gør rede for noget tilsvarende: ”those [pupils] constructed as 
fitting within the category of hegemonic masculinity are not only differentiated by racialisa-
tion, but by the strategies they use and the ways in which they are positioned” (Frosh, Phoe-
nix & Pattman (a) 2002: 90) 
30 Eller som Connell formulerer dette forhold: ”The making of masculinities in schools, then, 
is far from the simple learning of norms suggested by ’sex-role-socialization’. It is a process 
with multiple pathways, shaped by class and ethnicity, producing diverse outcomes. […] In 
some areas of school life, masculinizing practices are conspicuous, even obtrusive. In other 
areas they are hardly visible at all. Some masculinizing effects are intended by the school, 
some are unintended, and some are not wanted at all – but still occur” (Connell 2000: 163-4). 
31 Ligesom Star med afsæt i Simmel konstaterer, at ”Strangers are those who ’come and stay a 
while’, long enough so that membership become a troublesome issue – they are not just no-
mads passing through, but people who sort of belong and sort of don’t” (Star 1994: 24). 



 191 

kreds, hvis grænsebestemmelse er analog med den rumlige omkreds, men hans positi-
on inden for denne er frem for alt bestemt af, at han ikke oprindeligt har tilhørt den, 
og at han indfører kvaliteter, der ikke stammer og heller ikke kan stamme fra denne 
omkreds” (Simmel (1908) 1998: 95). 
 
Mark er den, der kommer og ikke går igen. Han slår sig ned i denne klasse. Han er 
fikseret indenfor denne helt konkrete rumlige omkreds, og hans position er ganske 
præcist bestemt af, at han ikke oprindeligt tilhører den. Oprindelighed – eller tid og 
familiaritet, som jeg tidligere har benævnt dette forhold – er afgørende. Eksil- og 
fremmedhedtænkning bringer et andet blik ind over bestræbelserne på at forstå 
Marks position. Selvom Mark har overvundet mobningen og har etableret sig med 
en position i klassen, så er hans ikke-oprindelighed til stadighed et træk, der kan 
fremhæves. Og som gør at han fortsat kan præsenteres som fremmed. Det er legitimt 
for hans med-elever at påpege Marks fremmedhed og ikke-oprindelighed. Ikke bare 
konkret i forhold til Mark ser det ud til, at eleverne identificerer sig selv og hinanden 
på oprindelighed. Det ser også ud til at være et mere generelt parameter for hvor og 
med hvem man kan inkluderes.  

I forhold til den elevnormativitet, som normalitetsvogteren våger over, frem-
træder oprindelighed som et afgørende parameter. Men den position, hvor ikke-
oprindelighed er tydelig, kan måske også etablere sig med et særligt privilegium. 
Om end et andet af slagsen. Simmel omtaler det som ’den fremmedes objektivitet’32

I selve forskningsdesignet ligger en forventning om, at eleverne formulerer 
sig refleksivt om klassens sociale struktur. Interviewene er en blanding af narrative 
og refleksive elementer. Narrative interviews forstår jeg som elevernes beskrivelser 
af konkrete relationer og aktiviteter. Det refleksive element forstår jeg som overvejel-
ser og refleksioner over disse beskrivelser. Interviews benævnes af andre som kvali-
tative forskningsinterviews eller livsformsinterviews (Kvale (1994)1997; Andenæs 
1991). I de nævnte forskningstraditioner – som jeg på forskellig vis trækker på – be-

. 
Det objektive består i en ”særlig struktur af afstand og nærhed, ligegyldighed og en-
gagement”, som er begrundet i at vedkommende ikke er bundet til bestemte gruppe-
ringer eller interesser fordi han ikke har oprindelse dér (Simmel 1998: 97). I mit da-
tamateriale giver Mark udtryk for at være optaget af at komme til at høre rigtigt til. 
Ligesom hans med-elever er optaget om han hører rigtigt til, eller at han endnu ikke 
hører rigtigt til. Men Mark udtrykker også andet. Simmel bringer mig tilbage til end-
nu en læsning af materialet. Denne gang for en læsning af refleksivitet.  

                                                 
32 Jeg er opmærksom på, at ’objektivitet’ i dag har ganske bestemte konnotationer i retning af 
sandt og ikke-positioneret. Fordringer om objektivitet er ikke anliggendet her, det er derimod 
indholdet af Simmels beskrivelse af hvad han på sin tid omtalte som ”den fremmedes objek-
tivitet”.  
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tones det narrative element. Jeg er imidlertid særlig interesseret i børnenes overvejel-
ser over og vurderinger af sociale relationer, som jeg benævner det refleksive. Så-
danne refleksioner kan naturligvis ikke fortælles frem uden anledning. Anledningen 
vil ofte være beretninger om ganske konkrete hændelsesforløb eller relationsbeskri-
velser. Jeg lægger så særligt vægt på at spørge til børnenes refleksioner over det be-
skrevne. I interviewmaterialet bliver det tydeligt, at børn reflekterer forskelligt. Nog-
le gør det mere end andre. Nogle gør det tydeligere end andre. Jeg genlæser mit ma-
teriale for at undersøge om refleksivitet og positioneringer har med hinanden at gø-
re. Jeg genlæser, fordi det i analysen af holddelingerne ser ud til, at Martin og Mark 
ikke bare positionerer sig forskelligt, men også fortæller forskelligt om positionerne. 
Som jeg har nævnt tidligere, så kunne Marks refleksivitet være forbundet med hans 
ikke-selvfølgelige position i klassen. Mark står på en usikker plads, som kan anfæg-
tes, fordi han ikke har været i klassen i lige så lang tid som de andre. Han er immi-
granten, der ikke oprindeligt bebor det territorium og sociale rum som klassen er. 
Ligesom flygtningen gør det hans position sårbar.  

Overvejelserne kan, som tidligere i kapitlet, informeres fra maskulinitetsstu-
dier, i form af refleksioner over forholdet mellem veltilpashed, refleksion og positio-
ner, men altså også fra ældre sociologiske skrifter som beskæftiger sig med den 
fremmede (Simmel (1908)1998), og fra eksillitteratur (Malkki 1992, 1995; Kofoed 1997; 
Steen 1993).  Fra hvert sit perspektiv giver disse mulighed for at undersøge, hvordan 
Mark udtrykker sine refleksioner. Ligesom den fremmede besidder Mark, hvad 
Simmel benævner en vis ”objektivitet”, der er kendetegnet ved en struktur af afstand 
og nærhed, ligegyldighed og engagement. I analysen af holddelingen beskæftigede 
jeg mig med nærheden og engagementet, med bestræbelserne på at få lov til at del-
tage. I en læsning af refleksionernes art er det afstanden og ligegyldigheden, der 
træder frem. Ligegyldigheden og afstanden viser sig som ressource i betragterens 
blik, den nytilkomne – ikke accepterede, den uden oprindelighedsblik. Det blik som 
også Linda i næste kapitel mobiliserer. Det er et blik, der bliver nødt til at undersøge 
og reflektere over det konkrete rums selvfølgeligheder. Det der er fælles for Linda og 
Mark er at de indtager en eksileret position. Tilsvarende praksisser er registreret i 
andre studier, fx Gulbrandsen som noterer at   
 
”It seemed that a peripheral position, and even an opposite position, in relation to culturally 
celebrated discourses and practices afforded greater opportunities for self-reflection than a 
mainstream position” (Gulbrandsen 2002 (b); 19).  
 
Ligesom Gulbrandsen fortæller om en af de populære piger, som praktiserer og lever 
diskurserne om popularitet, men som ikke reflekterer over sin egen position. Pointen 
er, at en aktør som er i overensstemmelse med den dominerende fortælling om, 
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hvordan det er med piger, med drenge, med de populære eller med dem, der spiller 
fodbold, ser ud til at reflektere mindre over de positioner de selv indtager og over de 
sociale relationer, der er blandt deres med-elever. Martin er en af dem, der ikke fin-
der anledning til at reflektere over klassens sociale struktur, måske fordi han er pla-
ceret trygt, solidt og selvfølgeligt midt i den magtfulde del af klassens opfattelse af, 
hvad der er normalt.  Mark derimod er usikkert og ikke-selvfølgeligt positioneret i 
forhold til samme magtfulde opfattelse af normalitet. Den position ser ud til at be-
fordre refleksivitet. Det bliver synligt, at Mark ikke bare reflekterer over  klassens 
sociale struktur, men at han gør det på en bestemt måde, nemlig ved at formulere de 
forudsatte selvfølgeligheder, der strukturer betydninger. De ikke-selvfølgelige delta-
gere kan berette ikke bare om de andres selvfølgelighed, men også om deres egen 
ikke-selvfølgelighed, og om de kontekster de udgør for hinanden. 

Mark er ikke passende i forhold til en hegemonisk maskulinitet, men han 
stemmer heller ikke overens med skolefaglige standarder33

  

. I forhold til standarderne 
eller de forskellige kanon er Mark en undtagelse. Det er det samme med Linda, som 
beskrives i næste kapitel. De er undtagelser og det er derved at de er analytisk inte-
ressante. Ved at undersøge deres positioner bliver det muligt at vise selvfølgelighe-
dernes og normaliteternes praksisser og betydningsskabelser. Det bliver muligt at 
vise, hvilke kanoniske fortællinger der gælder, og som gør disse børn til undtagelser.  
Det er sådan jeg har formuleret den metateoretiske informerede analysestrategi. Bør-
nene overrasker. De overrasker derved at de ikke bare praktiserer, men også reflekte-
rer disse selvfølgeligheder. Således dobbelt informeret – metateoretisk og praktisk af 
børnene – lader jeg analysen bevæge sig videre. 

 
DEN FORUDSATTE FORSKEL  
Forud for selve aktiviteten ’at spille fodbold’ ligger en forskelssætning, som jeg hidtil 
har ladet ufortalt. Den forskelssætning får betydning for hvilke tilblivelser, der kan 
gøres indenfor aktiviteten. Forskelssætningen vedrører køn. Kanon siges af drengene 
højt, den kanon der vedrører hvordan deltagerne til de to fodboldhold fordeles. Den 
forudsatte forskelssætning benævnes imidlertid ikke. Den er allerede sat. Forskellen 
handler om, at piger ikke spiller fodbold, om at relevante deltagere til fodbold er 
drenge, uanset om de kan spille fodbold eller ej. Selv de drenge, der ikke er gode til 
at håndtere bolden, regnes for relevante og legitime deltagere. Piger – deres evner til 
at håndtere bold eller ej ufortalt – regnes ikke for relevante deltagere. Den forskel der 
sorteres på baggrund af er altså kropsmærke. Det er først inden for kategorien ma-
skulint kropsmærket, at fodboldkompetencer bliver et relevant kriterium. Den for-

                                                 
33 Marks position som en af dem der går til ekstraundervisning analyseres i kapitel 8. 
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udsatte forskelssætning har betydning for såvel feminint og maskulint kropsmærke-
de elever. For de feminint kropsmærkede elever betyder det, at de er forhindret i at 
spille fodbold. Hvis de vil spille bold, kan de spille basket. Hvis de vil være i nærhe-
den af fodboldspillet, kan de være tilskuere. 

Lad mig med en beskrivelse fra mit datamateriale vise, hvordan tilskuerposi-
tionen kan udfyldes. En enkelt gang er det nemlig, hvad nogle af pigerne gør. Inte-
ressant nok er det ikke Camilla og Theresa, som i december måned sidder på bænken 
ved siden af de diminutive mål, det er derimod de piger, der plejer at løbe rundt og 
lege. Denne dag gør de noget andet, de sidder nemlig og ser på, at drengene spiller 
fodbold. Louise, Sofie, Bibi sidder ved siden af hinanden med Garbas jakke over be-
nene. Garba er fra 7. klasse, men har kropsstørrelse som en der er to år ældre. Han er 
sort, høj og bevæger sig anderledes graciøst og mindre staccato-agtigt end de andre. 
Jakken er lige knap stor nok til at den kan række over alle knæene. Sammen med 
Yasmin er jeg nået hen til puckbanen. Yasmin sætter sig på opfordring ved siden af 
dem. Pigerne hiver og slider i jakken for alle at være dækket af den. Der er kamp om 
at have knæene under jakken. Pigernes blikke følger Garbas bevægelser, når de altså 
ikke slås om jakken. Drengene bliver færdige med kampen, og Garba kommer hen 
og tager sin jakke tilbage, pigerne griner og ser tilfredse ud. Scenen opløses. Hvis pi-
gerne vil hen til fodboldspillet er det altså disse positioner, der står åbne for dem. Og 
som tilskuere er pigerne ikke spillende, men derimod defineret ved deres blik på de 
spillende drenge. Deres særlige interesse i én af drengene synliggøres ved kampen 
om hans jakke. Pigerne kan ikke deltage i spillet, men kan iagttage den kønnede akse 
af drenge spille fodbold. Iagttagerpositionen har ikke længere noget med fodbold-
spillet at gøre, men har med den forudsatte forskel at gøre, og har med en erotisering 
af blikket på drengene at gøre. Måske er tilskuerpositionen, den første der kan indta-
ges, når man øver sig i at holde op med at løbe og lege og lærer sig de nye blikke?  

Qua deres feminine kropsmærkning er hver enkelt skrevet ud af fodboldspil-
let, og for de maskulint kropsmærkede elever indebærer det, at der ikke er nogen vej 
udenom eller væk fra fodbold. Qua sin maskuline kropsmærkning er hver enkelt ak-
tør indskrevet som legitim og relevant deltager i fodboldspillet. Men ikke bare det, 
de er bestemt til at gøre en helt bestemt maskulinitet. ”En rigtig dreng spiller fod-
bold” siger Yosef. Dén normativitet vedrører såvel fodboldspillet, som den forskels-
sætning der ligger forud for det. Hvis man vil være en rigtig dreng, må man spille 
fodbold. Hvis man vil være del af et fællesskab, så er der fodboldfællesskabet at del-
tage i. Det betyder ikke, at der ikke er andre fællesskaber, men blot at fodboldfælles-
skabet – medlemskabet af dem, der spiller fodbold – sætter rammerne for, hvem der 
kan deltage i andre fællesskaber med hvem. Hvis man er en rigtig pige, så spiller 
man ikke fodbold. Det er de positioner, der er åbnet for i denne skoleklasse. Og det 
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er de positionsmuligheder, eleverne kan tage op. Piger ser på at drenge spiller fod-
bold, mens drenge kan hverves til kategorien fodboldspiller.  

Ikke alle drenge er gode til fodbold, og det får betydning for hvor attraktiv 
man bliver for de øvrige elever. Rasmus eller Mark er placeret i yderpositioner, som 
illustrerer den sociale orden tydeligere. Det er så at sige først inden for den forudsat-
te forskel, at den kanoniske fortælling om familiaritet og tid er meningsfuld. Familia-
ritet og tid gør ingen forskel for fodbold hvis kropstegnet er feminint.  

Fodbold er ikke et anliggende kun for de aktuelle deltagere i en konkret 
kamp. Fodbold bliver den sociale struktur som klassens sociale organisering foregår 
omkring. Det er i hvervelsen til fodbold, at også Rasmus og Mark bliver af samme 
slags som klassens andre drenge, og forskellige fra pigerne. Og det er derfor Mark 
ikke kan fortsætte med at dyrke karate og undsige sig fodboldspillet. Alle deltagere 
har en interesse i at fastholde hierarkiet – det er ikke bare de bedste der fastholder, 
eller har interesse i at fastholde hierarkiet. Selv Mark har en interesse i ikke at falde 
helt ud, fordi han i samme bevægelse ville undsige sig drenge-kategorien. Man kun-
ne med andre ord – og med henvisning til afhandlingens metateoretiske fremskriv-
ning – sige at eleverne individuelt besvarer en kollektiv social orden. Den kollektive 
sociale orden baserer sig på den forudsatte forskelssætning, mens svarene er indivi-
duelle tilblivelser, som samtidig fungerer som befæstelse af samme sociale orden. 
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INTERTEKST 
 
Efter at jeg har været i klassen i en uges tid, skal eleverne have nye pladser. To af lærerne har 
sammen besluttet, hvordan de nye pladser skal fordeles. De starter fra en ende af med at flytte 
eleverne fra eet bord til et andet. Borde og stole må også flyttes. Efter ganske få rokeringer er 
den hidtidige fysiske struktur brudt op, klasserummet forekommer kaotisk og de fleste elever 
desorienterede, mens en anden struktur endnu ikke har etableret sig. Bordene står på kryds og 
tværs, de fylder for meget, og rækkerne er ikke til at få øje på. Ingen hører rigtigt til nogen 
steder, hverken borde og stole eller elever. Lærerne dirigerer rundt med eleverne, som flyttes 
enten i par eller enkeltvis. Drengene flyttes først. Grupper brydes op, og elever ’parres’ med 
andre. Uoverskuelighed og kaos til trods lader børnene sig flytte rundt på uden at ytre sig om 
forehavendet og uden at gøre indsigelser. Indtil Anna bliver flyttet. Hun er utilfreds. I den 
hidtidige fysiske struktur har Anna delt firmandsbord med Sofie, Louise og Linda. Lærernes 
plan er, at Anna skal dele firmandsbord med Linda, Yasmin og Katja34

                                                 
34 Katja flytter ugen efter til en anden skole, men danner på dette tidspunkt tæt relation med 
Yasmin. Yasmin og Anna har på denne tid ikke meget med hinanden at gøre. 

. I det øjeblik Yasmin 
og Katja rykker ned ved siden af Linda og Anna, laver Anna hvad der bedst kan beskrives som 
et hovedfald. Hun lægger sig ind over bordet, og lader hovedet og overkroppen knalde ned i 
bordet. Dér ligger hun, mens hun jamrer sig. Og dér bliver hun liggende resten af timen. I 
frikvarteret konfererer lærerne med hinanden. Annas utilfredshed er ikke til at overse. I næste 
time fortsætter etableringen af den nye fysiske struktur. Børnene sætter sig ved bordene, som 
står hulter til bulter. Nogle stadig ved deres gamle pladser, andre ved deres nye pladser. Intet 
er afsluttet eller afgjort. Anna lægger sig igen med hovedet i bordpladen. Efter kort tid kalder 
læreren på Anna. Anna rejser sig og bevæger sig diagonalt gennem klassen fra klasseværel-
sets bagerste højre hjørne til den anviste plads i klasseværelsets forreste venstre hjørne. Anna 
skal sidde sammen med Bibi, Camilla og Theresa. Ingen gør indsigelser, tværtimod ser det ud 
til at noget falder på plads. Kort efter indleder de fire piger en lavmælt samtale. Ved fir-
mandsbordet i klassens bagerste højre hjørne sidder Linda alene. Katja og Yasmin som hun 
skal dele bord med er til ekstraundervisning. Kabalen er tilsyneladende gået op, og lærerne 
har etableret en ny fysisk struktur i klassen.  
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I klasseværelset sidder eleverne på rækker. Rækkerne består af de for københavnske 
folkeskoler så karakteristiske træborde med runde ben. For hver ende af bordene er 
der en lille krog til at hænge skoletaskerne på, tasker som aldrig hænger, men ligger 
eller står rundt omkring. Bordene er slidte, der er tegnet på dem, og de har været på 
skolen i rigtig mange år; meget længere end disse 12-årige. Eleverne har faste pladser 
ved disse borde. Pladser som lærerne har bestemt. Det betyder ikke, at eleverne ikke 
flytter rundt, tværtimod. De flytter og bytter pladser i spisepausen, men også i ti-
merne.  De flytter pladser, hvis en er fraværende eller hvis de har noget de skal drøf-
te med nogen, som de ikke sidder ved siden af. Hvem der sidder hvor er ikke lige-
gyldigt. Ligesom det bestemt ikke er uden betydning, hvem man sidder sammen 
med og i nærheden af. Pladserne er vigtige. De er vigtige, fortæller eleverne, for 
hvem de kan være sammen med. De er vigtige, fortæller lærerne, for hvordan timer-
ne kan spænde af. De er vigtige, ser jeg, fordi fysisk placering i rummet spiller sam-
men med sociale relationer.  

Som i de foregående analyser tager jeg afsæt i en bestemt begivenhed som 
fandt sted under mit feltarbejde, nemlig den der er beskrevet i interteksten. Kapitlet 
forfølger en bestemt aktør, nemlig Linda. Analysen vil lave flere vridninger, som 
først går via Lindas selvfortælling og dernæst bevæger sig via tre udfordringer af 
denne. I næste kapitel bringes analyserne, via en ekskurs om eksilbegrebet, til en af 
grundfordringerne i en elevnormativitet. Og som de sidste dele i en udfordring af 
sammensatheden drages ekstraundervisning og sociale kategorier ind. 
 
 
FYSISK PLACERING – OG SOCIAL 
Det er ikke ligegyldigt hvor man sætter sig. Der er ikke frit valg. Der er faste pladser, 
som eleverne kalder det. De faste pladser, den givne fysiske struktur, sættes af insti-
tutionen. Den fysiske struktur omfatter gangen med klasseværelser på begge sider, 
klasseværelsets størrelse, rækkerne som bordene står på, og ikke mindst lærernes 
afgørelser af hvem der sidder hvor ved hvilke borde. Det er den fysiske struktur som 
eleverne forholder sig til. Pladser i klasseværelset handler om, hvor man sidder i for-
hold til læreren, om man kan se tavlen. Det handler om hvem man sidder ved siden 
af, det handler om hvem de andre sidder ved siden af, og det handler om hvem man 
sidder i nærheden af. Fysisk placering er kroppe der placeres i rum, og det er tillige 
sociale relationer som gør sig i et rum. Da jeg spørger til, hvad læreren forholder sig 
til, når en sådan omrokering skal finde sted, begrunder læreren opbrydningen med, 
at de elever der skaber uro skal isoleres. De skal isoleres for at gør det muligt at un-
dervise. Ligesom det handler om at sociale relationer som lærerne finder uhensigts-
mæssige brydes. Det er det rationale læreren vælger at trække frem. Fysisk placering 
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har i lærernes rationaler bestemt noget at gøre med sociale relationer. Det er – også – 
så banalt, at det handler om hvem der kan komme til at tale med hinanden.  

Foucault fremhæver det traditionelle klasseværelses faste pladser. De dygtige 
kan sidde forrest, eller de dygtige kan placeres sammen med de dumme35

Et hurtigt kig på materialet – og på materialet fra min pilotundersøgelse – 
kunne indledningsvis skitsere nogle sammenhænge. Nogle sociale relationer får lov 
til at være i fysisk nærhed af hinanden. Det er tilsyneladende sådanne relationer, der 
ikke forstyrrer undervisningen. De aktører bliver ofte i hinandens nærhed og bevæ-
ger sig ikke meget omkring i klassen.  Andre sociale relationer brydes imidlertid op. 
Den adskillelse reageres der forskelligt på; nogle etablerer sociale relationer til dem, 
der fysisk er i nærheden, andre ’svipper’ som elastikker tilbage til hinanden ved en-
hver given lejlighed. Når en er syg, når klassen har en lærer som ikke er opmærksom 
på at eleverne har fået nye pladser, når der er vikar, eller når de uden anledning 
spørger om de ikke må sidde sammen. 

. Uanset 
hvilke modeller der praktiseres, så er placeringen af eleverne en klassificering. For-
delingen af kroppe i rummene er ifølge Foucault en af de ældste disciplineringsme-
toder. Den disciplinære magt virker gennem separation, fordeling, arrangering etc. 
Kroppene disciplineres i rummet når de etableres i en fysisk struktur, når de går efter 
mælk, når de bevæger sig rundt mellem rækkerne, når de sidder stille mens der læ-
ses højt, når de flytter sig omkring i spisepausen (Foucault (1975) 2002: 163-64). 

Det giver mening at konstatere, at sociale relationer og fysisk placering har 
betydning for hinanden. Det er ikke ligegyldigt, hvor i klasseværelset man befinder 
sig, ligesom det ikke er ligegyldigt hvem man er sammen med. Rummets størrelse, 
rækkerne, forrest og bagest i rummet betyder noget for hvilke sociale relationer der 
gøres. Et sådant hurtigt kig må naturligvis tilføjes regulære læsninger og analysebe-
vægelser videre derfra. Lad mig helt konkret tage afsæt i den fortættede beskrivelse. 
 
 
DET ALLEREDE OG DET ENDNU-IKKE 
Anna gør højlydt opmærksom på sin utilfredshed med at blive adskilt fra Sofie og 
Louise, som hun giver udtryk for at hun hører sammen med; og med at blive placeret 
sammen med Katja og Yasmin, som hun i det efterfølgende frikvarter beskriver som 
”de kedeligste”. Hun kaster hovedet i bordet og bliver liggende. Det er en ganske 
markant handling i dette rum, hvor det er lærerne, der afgør hvem der skal sidde 
sammen, og hvor i rummet de skal være, og hvor ingen andre beklager sig, mens læ-
reren hører det. Men Anna kaster altså hovedet i bordet, og lader Linda, Yasmin og 
Katja sidde ved siden af. Yasmin og Katja er tydeligvis ikke i tvivl om, at det er dem 
                                                 
35 Ligesom Gulbrandsen finder, at lærere kan bruge stille piger som buffere i placeringen af 
elever i klasseværelset (Gulbrandsen 1998: 205). 
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Anna så tydeligt er utilfreds med at skulle dele bord med. De skutter sig og kigger 
væk. Linda trækker sig mod den yderste kant af bordet, alt imens hun holder øje 
med Annas videre gøren.  

Ved lærernes hjælp flytter Anna sig fra den ene enklave af piger til den anden 
enklave af piger. Fra Sofie-Louise flytter hun sig til Camilla-Theresa. Det er grænsen 
mellem de to enklaver, som eleverne udtrykker enighed om er adskilte og uforeneli-
ge, som Anna krydser henover. Det er de samme enklaver som Louise tidligere i ka-
pitel 3, har beskrevet som kategorialt forskellige. Louise fortæller at man ikke kan gå 
over til de andre. Skulle man have gjort det, så er man ikke med i gruppen mere. Så 
bliver man aldrig gode venner igen. Ikke desto mindre er det lige netop hvad Anna 
gør. I bevægelsen diagonalt gennem klasseværelset bevæger hun sig ikke bare gen-
nem rummet, hun bevæger sig også fra den ene enklave til den anden. Hun bevæger 
sig ikke til hvilken som helst enklave, men til dem, som er socialt uacceptable for den 
første gruppe. Modsætningen mellem Camilla-Theresa og Sofie-Louise er anerkendt 
blandt eleverne, og den accepteres som en betydende forskel. Alligevel krydser Anna 
over. Men Anna gør det ikke alene. Og hun gør det ikke på hvilket som helst tids-
punkt. Annas bevægelse sættes i gang af lærerne. Og hun gør det på et tidspunkt, 
hvor der er mest ikke-afklarethed, mest ikke-struktur. Hun går gennem rummet, da 
det er kaotisk, i opbrud og mens det er uforståeligt. Bevægelsen gøres i et felt der er 
ikke-afgjort. Dér krydser hun over det, som der tilsyneladende er enighed om ikke 
kan overskrides. Anna sætter sig hos den anden enklave, og det ramaskrig man kun-
ne have forventet fra Camilla, Theresa, Bibi eller Anna selv udebliver. Protesterne 
forstummer og kort efter indleder de deres første samtale. 

Det kaos og den ikke-afgjorthed der er i den time, hvor eleverne får tildelt 
nye pladser er særlig. I opbruddet af den tidligere fysiske struktur og før den næste 
struktur etableres, er det kaotiske mellemrum. Når den ene veldefinerede afgrænset-
hed hører op, og før den næste kan begynde at virke er der både lidt af det gamle og 
lidt af det nye, samtidig med at hverken det gamle eller det nye gælder. Dér er kaos, 
og dér kan det lade sig gøre at krydse grænser, der ellers ikke forceres. Anna kan gø-
re netop dén bevægelse, på netop dét tidspunkt.  

En fysisk struktur er altid gældende; den er. I ganske få tilfælde brydes struk-
turen op. Det etablerede brydes og før den næste struktur kan skabes, opstår et limi-
nalt rum, hvor både det allerede etablerede og det endnu ikke etablerede gælder 
samtidig med at ingen af de to etablerede strukturer gælder. I denne tid ophæves 
betydningerne fra før og efter, i denne tid gælder andre regler (van Gennep 
(1908)1977; Turner 1979: 234). Som beskrevet i den metateoreitske fremskrivning er 
liminalitet afgrænset, det varer ikke ved. Liminalitet er mellem noget andet; noget der 
er mere afgrænset, mere veldefineret. I dette tilfælde mellem de to fysiske strukturer, 
der angiver hvem der skal sidde hvor i klassen. 
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Denne situation vedrører på konkreteste vis den udspændthed jeg i den me-
tateoretiske fremskrivning benævner det allerede og det endnu-ikke. Anna har været 
en, der sad sammen med Sofie og Louise. Anna kan måske blive til en, der sidder 
sammen med Camilla og Theresa, måske ligefrem en, der hører sammen med dem. I 
den fysiske struktur, der i denne time brydes op er der eksisterende betydninger. Be-
tydninger som over tid har etableret sig, og som kommer til at fremstå med en vis 
entydighed. De betydninger gælder fortsat i det liminale rum der skabes her, men de 
gælder på andre måder. De er ikke længere entydige, men de er heller ikke gjort be-
tydningsløse. De er noget andet. Når Anna brokker sig over, at Sofie og Louise flyttes 
væk, så protesterer hun med reference til de betydninger, der ligger i det system, der 
er under afvikling. Anna hører sammen med Sofie og Louise, og ikke med Katja og 
Yasmin. Katja og Yasmin er, på dette tidspunkt og i de betydninger der ligger her, 
allerede ikke-attraktive og ikke-anerkendelsesværdige for Anna. De er ”de kedelig-
ste”. Anna protesterer højlydt over en deklassering i dét betydningssystem. Anna 
kaster hovedet ned i bordet. Det er en handling som er forståelig og meningsfuld i 
forhold til de allerede etablerede betydninger. Annas reaktion på at blive flyttet over 
til Camilla, Theresa og Bibi kan imidlertid vanskeligt begrundes i disse allerede etab-
lerede betydninger, med mindre at striden mellem de to enklaver forstås som en an-
erkendelse af hinandens betydningsfuldhed. Anna protesterer ikke over at blive flyt-
tet til de tre piger, tværtimod forstummer protesterne. Lærerne har sat fire piger 
sammen som ikke plejer at være sammen, fire piger som i elevernes indbyrdes selv-
følgelighedsbillede tilhører forskellige enklaver, som ikke kan berøre hinanden. 
Kunne det være at protesterne udebliver, fordi pigerne i dette liminale rum ikke blot 
forholder sig til de allerede betydninger, der over tid har været gyldige, men også til 
de endnu-ikke givne betydninger? Måske opstår nye betydninger også ud af det, der 
endnu ikke eksisterer? Måske det endnu-ikke opdagede, det endnu-ikke eksisteren-
de, det endnu-ikke formulerede spiller en rolle for hvad der kan betyde hvad? Kunne 
Anna, Bibi og Camilla og Theresa være af samme slags?  

Annas handling peger mod, at det endnu-ikke-gjorte må forstås som en del af 
denne nutidige handlen. Det endnu-ikke gjorte er de betydninger som vil knytte sig 
til den nye fysiske struktur, der ikke er etableret endnu. I den liminale fase spiller det 
endnu-ikke en afgørende rolle. Det endnu-ikke betydningsfulde rækker ind i lige-nu- 
handlinger. Anna har med henvisning til både de allerede og de endnu-ikke etable-
rede betydninger krydset den grænse, der i klassen ellers er enighed om er uover-
skridelig. 

Annas bevægelse har ikke bare konsekvenser for hende selv, men også for 
andre. Anna flyttes hen til nogen, og hendes ankomst til firmandsbordet forrest i 
klassen får Bibi til at tie. Anna forklarer i det efterfølgende frikvarter sine protester: 
Hun ville ikke sidde sammen med Linda, Katja og Yasmin. Linda fordi hun er under-
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lig, Katja og Yasmin, fordi de er kedelige. Anna vil væk fra det underlige og kedelige, 
og hen til noget attraktivt. Det attraktive viste sig overraskende at være pigerne fra 
den enklave, som Anna ikke tilhørte. Overraskelsen giver Anna udtryk for i samme 
frikvarter, hvor hendes veninde fra 7. klasse skal have situationen forklaret. Anna 
beretter for hende, hvordan hun blev sur, og hvordan hun blev flyttet. Hun forsikrer 
flere gange, at det er ok som det er nu – ved siden af Bibi, Camilla og Theresa. Venin-
den giver udtryk for, at det må være det værste, men Anna insisterer på, at det er 
fint. Venindens overraskelse hidrører fra de allerede etablerede betydninger, mens 
Annas forsikringer trækker på de endnu-ikke etablerede. 

Interviewet med Anna finder sted nogen tid efter omrokeringen. Et par måne-
der efter kan Anna ikke umiddelbart erindre, at hun blev flyttet. Da jeg minder hen-
de om det, reagerer hun: 

 
”Nå jo det er også rigtigt, ja ups, det glemte jeg, ja det kan jeg godt huske, det kan jeg godt 
huske. Så blev de så rykket og det var jeg så meget glad for fordi så kunne jeg også sådan 
prøve at se hvad det nu var de sådan gik og lavede lidt. Jeg er meget nysgerrig, det får jeg i 
hvert fald at vide. Og så 
J: Så kunne du se hvem hvad hvem gik og lavede hvad? 
A: Ja hvad de snakkede om og sådan noget, Camilla og Theresa nemlig. Hvorfor de ikke gad 
være sammen med os andre. Jeg fandt ikke ud af særlig meget. Andet end de selv synes at de 
virkede sådan på en måde så virkede de sådan som de altid havde gjort ikke men på en an-
den måde virkede de bare som om de var blevet sådan nogen hvad ved jeg sådan nogen der 
tror de er så store, men alligevel så er de faktisk ikke særlig meget. ” (Anna 249-63).  
 
Få måneder efter at Anna er blevet flyttet omtaler hun fortsat Camilla og Theresa 
som ’de’ og sig selv i fællesskab med Sofie og Louise som ’os andre’. I den mellem-
liggende periode har eleverne fået nye pladser igen, og Anna er tilbage blandt ’sine 
egne’. Trods den tidligere flytning og en anden fysisk struktur i klassen fastholder 
Anna fortsat sprogligt en forståelse af sig selv som del af et ’os’. Den forståelse ud-
fordres tilsyneladende ikke af at være blevet flyttet rundt på. Tværtimod fastholdes 
forståelsen, og Annas beskriver sin funktion snarere som spion – ”så kunne jeg også 
sådan prøve at se hvad det nu var de sådan gik og lavede” – hun tilføjer, at hun godt 
nok ikke fandt ud af særlig meget, og hvis hun fandt ud af noget, så var det en be-
kræftelse af, hvad hun vidste i forvejen, nemlig at Camilla og Theresa selv synes at 
de er store. Camilla og Theresa er ’de andre’, og Anna er ikke del af det fællesskab. 
De allerede etablerede betydninger gælder fortsat med en styrke, der har underkendt 
det forandringspotentiale, der lå i den liminale periode. Det liminale rum med dets 
multiple betydningsreferencer varer ikke ved. Det betyder ikke, at det endnu-ikke 
udelukkende kan gøres gældende i liminale rum. Men blot at det endnu-ikke har 
særlige betingelser i liminale rum, derved at liminalitet er karakteriseret ved den 
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uafgjorthed, der ligger udenfor entydighedsfordringerne. Annas positionering er na-
turligvis ikke engang-for-alle afgjort, eksemplet tjener her til at vise, hvordan betyd-
ninger kan spilles ind i liminale rum, og hvordan positioneringer alligevel har en vis 
træghed. 
 Lærerens opmærksomhed er på Anna og hendes hovedfald. Tilsyneladende 
udspiller løsningsmodellerne sig mellem fire deltagelsespoler: Camilla-Theresa, Lin-
da, Anna og læreren. Lærerens begrundelse for at flytte Anna væk fra Linda er også, 
at Anna har hjulpet Linda meget, og at nu må hun løsnes fra den opgave. Hun har 
gjort nok for Linda, argumenteres der. Annas opmærksomhed ser imidlertid ud til at 
rette sig mod et par udenfor denne firkant, nemlig Sofie-Louise, som er den attrakti-
on, som Anna ønsker at høre sammen med. Lærerens opmærksomhed retter sig mod 
Annas utilfredshed. Ganske overraskende finder hun på at flytte Anna hen til de pi-
ger hun kategorielt ikke skulle kunne høre sammen med. Dén kategorisering er na-
turligvis børnenes indbyrdes, og ikke lærerens, og derfor bevæger læreren sig heller 
ikke på tværs af for hende genkendelige kategorier, når hun flytter Anna hen til Ca-
milla og Theresa. Det kunne medtænkes, hvorvidt Annas begrundelser for at det går 
an at flytte hen til Camilla og Theresa også kunne være, at de to er så fjernt fra hen-
des eget tilhørsforhold i klassen, at de dårligt kan smitte betydning af på hende. At 
flytte enklave er ganske vist en provokation, men måske mindre farligt end at få 
smittet betydning af fra ”de kedeligste piger”. At flytte hen til den anden enklave er 
måske mindre udfordrende og mere acceptabelt, end at skulle dele bord med nogen, 
der befinder sig i samme enklave, og som oven i købet betragtes som ”de kedeligste”, 
og som er tæt nok på til at kunne smitte betydning af.  
 
 
KONSEKVENSERNE AF ANNAS FLYTNING  
Anna flyttes også væk fra nogen. Ved bordet bagerst i hjørnet af klassen efterlades 
Linda. Sammen med hende sidder Katja og Yasmin. Katja og Yasmin går til ekstra. 
Når de går til ekstra, efterlades Linda igen. Da alene ved firmandsbordet. Katja og 
Yasmin’ bevægelse ud af klassen sker ikke én gang – som Annas – det er bevægelser, 
der gentages flere gange om ugen, hvor de går til ’ekstra’. Linda efterlades på den 
måde gang på gang alene. Faktisk er markeringen af Linda vanskelig at overse. Når 
Linda efterlades alene ved et firmandsbord bagest i klassen, så er det en hændelse, 
der bekræfter klassens selvfølgelighedsfortælling om sig selv. I den fortælling indgår 
Linda som den uattraktive og den ikke-anderkendelsesværdige. Det er en melodi de 
alle har hørt før, så tit faktisk, at de næsten ikke hører den spille. Det, der sker i den-
ne time er en versionering af Lindas bliven til i klassen. Jeg vil i det følgende vise, 
hvordan Lindas position i klassen vedrører både hvad der sker i en seen bort fra 
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Linda, som i dette eksempel hvor eleverne får nye pladser, og hvad der i øvrigt er på 
spil.  

Jeg må tilbage til mit første besøg i klassen. Da jeg første gang besøgte klassen 
præsenterede jeg mig og eleverne lavede en navnerunde. Alle sagde deres navn på 
tur, og da vi nåede til denne aktør var der tavshed. Ingen undres tilsyneladende over 
hendes afvisning af at sige sit navn. Det var ikke fravær eller ligegyldighed, det var 
ikke-deltagelse i navnerunden. Men ingen undredes over denne ikke-deltagelse. En 
af drengene sagde: Hun hedder Linda. Han præsenterede hende på den mest selv-
følgelige måde. Han gjorde det selvfølgeligt, hun lod ham gøre det mindst lige så 
selvfølgeligt, de andre børn løftede ikke et øjenbryn og heller ikke læreren tog notits 
af det lille optrin. Navnerunden fortsatte som om intet var hændt, men i min notes-
bog var det den første begivenhed jeg noterede. Intet var hændt, det var helt normalt, 
selvom tavsheden og vægringen ved at præsentere sig skilte sig ud fra hvad der el-
lers blev gjort. Det unormale så ud til at være absorberet. 

Linda er alene. Hun sidder alene, hun spiser alene, og i timerne kræver ingen 
lærere, at hun deltager i undervisningen. Der er ingen krav eller forventninger om at 
Linda deltager i fælles aktiviteter, hverken fra de øvrige elever eller fra lærerne. Af 
og til befinder hun sig i frikvartererne i nærheden af en gruppe af piger. Og den mest 
præcise måde at beskrive hendes kropslige deltagelse er netop, at hun er i nærheden. 
Hun står tæt ved dem, for det meste siger hun ingenting, hun lægger mærke til 
hvordan de bevæger sig og hvad de gør. Linda står alene og samtidig sikrer hun sig, 
at hun står ved siden af nogen, ofte Sofie eller Louise. Hun taler ikke, bevæger sig 
sjældent, hun står ganske enkelt i nærheden af de andre. Man kommer til at tænke på 
et appendiks. Hun lytter, hun griner måske med når de andre griner, men hun har 
ikke de andre omkring sig, hun har sjældent de andres opmærksomhed. Hun følger 
med. 
 
 
LINDA  
I mit materiale ser jeg, at Linda fysisk befinder sig yderst i klassen. Hun sidder i det 
bagerste hjørne af klasseværelset, enten ved vinduet eller lige ved siden af døren. 
Størstedelen af tiden kigger hun væk fra de øvrige elever i klassen og væk fra lære-
ren, hun kigger ganske enkelt ind i væggen. Tilsyneladende falder det ikke de andre 
elever i klassen ind at placere sig i nærheden af Linda, at knytte sig til hende, eller at 
vælge hende, når der laves gruppearbejde eller gås runder i gården i frikvarteret. 
Lærerne henvender sig sjældent til hende i undervisningen, hun bliver stort set al-
drig spurgt eller hørt, og hun deltager lige så sjældent i samtaler med de andre børn.  

Det sociometriske materiale er en datatype der tegner ganske enkle – og for-
enklede – billeder af sociale relationer. Den enkelhed er imidlertid også interessant. 
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Lad mig ganske kort kaste et blik på de sociometriske besvarelser. I sociometrien an-
giver eleverne som tidligere nævnt, hvem de mener de plejer at være sammen med i 
tre udvalgte situationer. I ingen af de situationer vælges Linda af de andre elever. 
Hun vælger selv andre, men hun vælges ikke selv36. Det sociometriske billede er for-
holdsvist klart: Det ser ud til at fortælle sin egen uudfordrede historie om alenehed. 
Det billede præsenterer sig stædigt og gentagende. I to interviews beretter Linda om 
sin position i klassen. Hun har en del at fortælle. Jeg vil lade Lindas iagttagelsesposi-
tion specificere den position det sociometriske materiale præsenterer. Den følgende 
selvfortælling er etableret på baggrund af interviewmateriale37

                                                 
36 Se sociogrammer i bilag. 

. Her præsenteres for-
tællingen i de hovedtemaer som Linda fortæller sig selv igennem. Jeg har ladet for-
tællingen stå som én tale. 

37 Fortællingen er naturligvis ikke de fulde transskriptioner af de to interviews jeg har lavet 
sammen med Linda, men er bearbejdet efter gennemlytninger og –læsninger af materialet 
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”For folk bliver sådan chokerede hvis man begynder at snakke. 
sådan ’huh’ kan hun snakke?’ ” (Linda 684). ”Jeg er ved at være 
godt træt af det. Jeg ved, at jeg skal begynde at snakke noget me-
re, men jeg ved sgu da ikke hvordan. […] jeg kan da ikke sådan 
lige pludselig, jeg har været stille i tretten år, så kan man da ikke 
lige pludselig begynde at snakke. Så føler man sig lidt dum hvis 
man lige pludselig sidder og skråler op om alt muligt gylle.” (Linda 
691-701). 
 
”Jeg har altid gerne, nej ikke altid, men tit når jeg går sammen 
med dem, så føler jeg sådan at jeg går for mig selv og de går et 
andet sted. Selv om jeg går lige ved siden af dem. 
J: Prøv at forklar noget mere om det. 
L: Jeg har det sådan. Selv om mig og Sofie og Louise går sådan 
tre på tre, så begynder Sofie og Louise at snakke sammen om alt 
muligt, som om jeg slet ikke er, som om jeg er et spøgelse. Så 
hver gang jeg skulle tegne, jeg havde lyst til at tegne et eller an-
det, så har jeg altid tegnet et spøgelse eller døden, fordi døden 
kan man kun se, når man skal dø. Ellers fandt den bare rundt om-
kring folk, man kan ikke se den. Og spøgelser kan man kun se 
hvis man tror på dem, så jeg har det sådan at man kan kun se mig 
hvis man vil se mig. (1053-66) 
[…] 
J: Hvordan kan det være, at du har den der følelse af at være 
usynlig? 
L: Det er nok fordi jeg er så stille og jeg ikke snakker. De er jo vant 
til at snakke selv om jeg ikke er der. 
J: Ville du gerne lade være med at være usynlig? 
L: Ja. Det er ret kedeligt at være usynlig. Nogen tror at det ville 
være ret sejt, hvis man var rigtig usynlig. Det tror jeg faktisk ville 
være lidt kedeligt for jeg føler mig nærmest usynlig. Og jeg synes 
at det er kedeligt. 
J: Hvem ville du gerne have så dig? 
L: Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg tror gerne, at jeg ville snakke lidt 
mere med Sofie og Louise og ikke kun snakke om alt muligt slad-
der og hemmeligheder som jeg får dem til at skrive om i klubnyt, 
for jeg er en af deres spioner.”(1151-1162). 
 
 
”Sofie og Louise sidder engang imellem og trøster mig, hvis jeg er 
ked af det, men ikke sådan rigtig er vi sammen, hun trøster mig 
bare hvis jeg er ked af det.” 
[…] ”Jeg var også stadig meget alene og sådan noget i frikvarte-
rerne, og det er sådan lidt kedeligt for det er koldt at gå rundt ale-
ne. For Anna, Yasmin og Bibi de forsvinder. Sofie og Louise kan 
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man ikke finde på grund af at der står en hel flok rundt om dem, 
så man ved godt at det er dem, men man kan bare ikke være der-
ovre. Der er alt for mange. 
J: Hvorfor kan man ikke det? 
L: Fordi at der er et par stykker af de venner som de render rundt 
sammen med, som elsker at sende dræberøjne til mig. 
J: Hvad er dræberøjne for noget? 
L: Sådan ”hold kæft hvor jeg hader hende” øjne. Det er jeg ver-
densmester i at sende, når jeg er sur. Hvis blik kunne dræbe, så 
havde jeg dræbt hele klassen hundrede millioner gange, plus en 
masse andre på skolen. 
J: Hvorfor ville du have dræbt dem? 
L: På grund af at jeg bliver så tit så sur, når de driller mig. Også 
dem fra niende, fordi jeg sad ude på gangen og var sådan lidt halv 
ked af det. Så kom de bare og begyndte at finde min livshistorie 
og jeg havde ingen venner og det var derfor at jeg var så ked af 
det og så videre og så videre og så videre og så videre. Det var 
bare… jeg havde bare lyst til at sige at ”gider I ikke at gå”, men 
det var bare ikke særlig rart at de sagde det. Ja, for man vil jo ikke 
høre det. Man kan sagtens selv sige det, man vil bare ikke høre 
det. Det er noget andet at sige det end det er at høre det. 
J: Men hvad er det for noget det der med at Louise og Sofie eller 
Sofie trøster dig? 
L: Når jeg sidder ude på gangen og de ser at jeg er ked af det, så 
kommer de og spørger hvad der er galt. Det er sgu mere end de 
andre gør. Der er nogen der står lige ved siden af og synger opera 
eller hvad fanden det nu er hun prøver på, og så Sofie hun har 
set… Anna har set at jeg sidder og græder, men hun gør ikke no-
get før hun lægger mærke til at Sofie sidder og trøster mig. 
J: Er du sammen med Sofie andre gange end når hun trøster dig? 
L: Engang imellem nede i klubben, men ellers ikke rigtig. 
J: Hvordan har du det med at hun kommer og trøster dig? 
L: Det synes jeg er meget rart, for så føler jeg ikke at alle i klassen 
hader mig. Og så også engang imellem i timerne sidder vi sådan 
og tegner tegn… og snakker tegnsprog til hinanden” (Linda 375-
413) 

 
”Jeg sidder næsten hele tiden og tegner og sidder og skriver alt 
muligt gylle, jeg ved ikke engang hvad jeg skriver. Og er ikke lige 
så med som de andre, løber ikke lige så meget rundt efter drenge-
ne. Og drengene… men de tør ikke drille mig, selv om jeg er holdt 
op med at nive, men de tør stadig ikke drille mig.  

 J: Hvorfor tør de ikke det? 
L: Jeg tror, at de er bange for at jeg begynder at nive igen. 
J: Det gjorde du jo også ret meget. 
L: Ja. 
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J: Var det ikke det du forklarede mig før jul, det der med at du niver 
dem også i nakken og sådan noget? 
L: Jeg niver dem i nakken, når de er irriterende. Nu niver jeg dem 
kun hvis de generer mig, så det tør de ikke. 
[…] 
J: Så hvordan bestemmer drengene over pigerne? 
[…] 
L: Det ved jeg ikke rigtigt drengene har det bare med hurtigt at fol-
de sig sammen til en gruppe, hvis der er en eller anden pige som 
generer en dreng. Så er de i overtal og så bliver pigen selvfølgelig 
bange. Så bestemmer de jo at pigen skal lade være med det der.” 
(Linda 180-213).  
 
 
”Hvis man spørger de andre i klassen, så har jeg fået særbehand-
ling. […] jeg må gå hjem, når det passer mig. Jeg må gå udenfor 
når det passer mig. Jeg må… uden at lade være med at gøre no-
get i timerne, når det passer mig. Ja! 
J: Er det godt for dig, at det er sådan? 
L: Nej, for så lærer jeg jo ikke noget. Men når jeg kan det, så gør 
jeg det jo altid. Det er bare svært, jeg prøver at lade være med 
det, men det er bare svært. 
J: Prøver at lade være med hvad? 
L: Med at gå og sådan noget, men jeg får virkelig lyst til at gå, for 
jeg har jo ikke noget at lave og Karen vil ikke udlevere nogle reg-
nearkspapirer til mig og så videre og så videre, så har jeg ikke no-
get at lave. Så har jeg bare lyst til at gå udenfor. Det kan jeg jo li-
ge så godt, så ser jeg i det mindste ikke de andre sidder og laver 
det og jeg bare sidder og lalalala. 
J: Hvorfor sidder du bare sådan lalala? 
L: Fordi jeg har overhovedet ikke ly… jeg har ikke noget at lave og 
Karen vil ikke give mig de der regnearkpapirer. 
J: Men nogen gange har du jo en bog. 
L: Ja, når jeg har en bog til det, så følger jeg med så godt jeg kan 
selv om det er lidt svært. For det er lidt svært at koncentrere sig i 
nogle fag og ikke koncentrere sig i andre fag. Det er lidt besvær-
ligt, når jeg synes at det hele bliver for meget så går jeg bare. Jeg 
ved ikke hvorfor. Det gør man bare, hvis man ikke kan klare det, 
så går man. 
J: Så når du går hjem nogen gange, går du hjem midt på dagen 
eller et eller andet? 
L: Tit fordi jeg føler mig for ignoreret og godt træt af det. Og hvor 
mange af mine venner lægger mærke til at jeg går, så mange! 
J: nul!? 
L: Ja. Anna kommer dagen efter ”jeg kunne ikke finde dig i 
frikvarteret?” ”døh Anna jeg gik midt i timen” ”gjorde du det?” 
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J: Hvad ville du ønske at hun havde gjort? 
L: Bare i det mindste lagt mærke til at jeg gik og så måske havde 
været oppe og spørge, når hun fik fri hvorfor jeg gik. Så jeg føler 
mig som den lowlifepige, der sidder i bagerst i klassen, som jeg 
føler mig som rigtig tit. Men hvis der er nogen der lægger mærke 
til det så ville jeg nok sådan ”gud… de ved sgu at jeg eksisterer”. 
(Linda  490-555) 
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LINDA SOM GENKENDELIG POSITION 
Således fortæller Linda sig selv frem i interviewene. Blandt lærerne mødte jeg ufor-
ståenhed, da jeg ville interviewe Linda. Deres vurdering var at jeg ”ikke ville få no-
get ud af det”. De forventede at jeg ville møde Linda ligeså tavs som de kender hen-
de fra undervisningen. Samme reaktion mødte jeg hos Lindas med-elever. ”Du får 
hende aldrig til at sige noget” var kommentaren fra hendes med-elever oftest. I det 
hele taget blev dét at interviewe Linda påtalt, i modsætning til de andre interviews 
som elever og lærere lod upåtalte. 
 Linda viste sig at gøre deres forventninger til skamme. Linda talte. Der var 
nok at fortælle. Men ikke bare talte hun, hun talte med indsigt i klassens sociale spil-
leregler. ’Hun har jo også haft tid til at studere dem, når hun nu ikke lavede andet’ 
har jeg hørt kommenteret mange gange. Men hvordan kan det være, at Linda talte i 
de situationer som var interviewsituationer? Hvad skete der, så hun kunne formule-
re sig? I det perspektiv jeg anlægger i afhandlingen anerkender jeg konteksters be-
tydning. Mange omkring Linda vil gerne hjælpe hende. Lærerne vil, skolepsykolo-
gerne vil og nogle af de andre elever vil hjælpe hende. De fleste andre aktører i sko-
lerummet er enige om, at Linda er og har et problem, og at hun skal hjælpes. Linda 
har brug for hjælp; de andre kan yde hjælpen. Sådan kunne en fordeling af positio-
ner se sådan ud. Dér sidder Linda fast i at skulle hjælpes af andre. I ikke at være en 
aktør, der kan handle selv eller formulere sig om sit eget liv. Måske har Linda spottet 
mine bestræbelser på ikke at træde ind i genkendelige kategorier, og i stedet forblive 
i en ikke-specificeret position (se kapitel 12 for flere overvejelser over feltarbejdsposi-
tioner og genkendelighed). På en måde er den position jeg indtager at sammenligne 
med Lindas position. Den ikke-genkendelighed er genkendelig for Linda. På sin vis 
så befolker Linda allerede den kategori, jeg ønsker at træde ind i. Hun gør det lettere 
for mig at få lov til at være dér, fordi skolens øvrige aktører i forvejen er fortrolige 
med den position. Og hun og jeg bliver genkendelige for hinanden. Derfra er det ik-
ke vanskeligt at tale sammen. Konteksten og kategorierne var med os, så faktisk 
skulle jeg sikkert have klokket ganske meget i det for at have forhindret hende i at 
tale. 
 Linda gør altså i interviewsituationerne noget andet end hun plejer, hun 
taler og deltager. Hun gør det frivilligt, og måske har denne frivillige deltagelse med 
denne uafgjorte position at gøre og med den kontekst vi skaber sammen. For Linda 
bliver det måske muligt at deltage, fordi jeg ikke medproducerer skoleblikkets for-
ståelse af en aktør der skal hjælpes, og fordi deltagelse i interview er et tilbud og ikke 
et krav, og fordi tilbuddet kommer fra en ikke-afgjort skoleposition. Uanset hvorfor 
Linda ved så meget om klassens sociale struktur, så må jeg konstatere at hun taler 
meget og længe. 
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Lindas fortælling om sig selv trækker på års erfaring i skolen. Med skolen 
som institution og som ramme for daglig interaktion; med hendes konkrete med-
elever og deres spil med hinanden; og med sin egen placering.  

Igennem fortællingen løber beretningen om at være alene og at se de andre 
være sammen med hinanden. Linda kalder det isolation, alenehed, tavshed, ignore-
ring, død, at være spøgelse og at blive overset af sine med-elever38. Linda beskriver 
sig selv som en, der er stille. Sidder stille, er stille, bevæger sig stille. Det er kedeligt 
at være stille, afgør hun. Og Linda forklarer selv sin stillehed med, at hun er opvok-
set til at være stille (Linda 609). Sådan har det altid været. Hun fortæller om hvordan 
hun lader sig trøste af enkelte med-elever, og hvordan hun føler sig ikke genkendt og 
anerkendt. Hun fortæller om at blive drillet, og om hvordan drilleri kan besvares 
med dræberøjne. Selvom der netop dér i fortællingen sker et interessant skift fra at 
de andre sender hende dræberøjne, til at det er Linda, der som den aktive, dræber de 
andre. Linda véd, at de andre ser på hende som en der ikke taler. Linda har et ganske 
godt blik for, hvordan andre ser på hende. Og hun ved også godt, hvad hendes egne 
muligheder for at forandre sig er. Hun fortæller om at have særstatus i klassen og 
ikke at blive stillet krav til, men at have etableret sig med retten til at undlade at løse 
opgaver39

Linda fortæller sig selv frem som en, der befinder sig yderst i klassen. Via sin 
selvfortælling kan hun genkendes som en af dem, der er bænkevarmere som Gor-
don, Holland & Lahelma omtaler (Gordon, Holland & Lahelma 2000). Eller som en af 
de in-betweens som Eckert beskriver (Eckert 2000). Eller afvigende som Goffman be-
skriver det (Goffman (1963) 1990). Eller som perifer i klassen som Gulløv beskriver 
det (Gulløv 2001).  

. Og hun fortæller om, at drengene er bange for hende. Linda har et ganske 
detaljeret og nuanceret blik for sin egen position og for de andres blikke på hende. 
Hun har et velformuleret socialt kendskab til klassens sociale dynamikker. Hun kan 
beskrive dem. Og Linda demonstrerer gang på gang i interviewet en ironisk distance 
til sin egen beskrivelse af sin position i klassen. 

Disse variationer over alenehed vil jeg udsætte for flere læsninger. Dertil må 
føjes flere begivenheder og beskrivelser. I det følgende vil jeg via tre observationsbe-
skrivelser fra feltarbejdet raffinere, destabilisere og udvide den fortælling, som Linda 
etablerer i interviewene. Udfordringerne er ikke kun forstyrrelseslæsninger, de er 
forsøgt gjort tilstrækkeligt sensitive til at de kan både forstyrre og bekræfte Lindas 

                                                 
38 Hastrup beretter om hvordan en kvinde, som har været mistænkt for hekseri, dør. ”Hendes 
død illustrerer den katastrofale dimension af at ’være lukket inde i de uomtalelige’”. De 
’uomtalelige’ er i Hastrups materiale hekse, i mit materiale er det Linda, som skildrer et til-
svarende indelukke, som hun ikke er i stand til at bevæge sig ud fra (Hastrup 1986: 27). 
39 Lærerne giver ikke Linda karakterer. I stedet skriver de ”Linda kan ikke bedømmes”. Sådan 
har det været i årevis, fortæller Linda. 
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selvfortælling. Og til at de måske kan tilføje andre forståelser af den position Linda 
indtager.  
 
 
EN FØRSTE UDFORDRING AF SELVFORTÆLLINGEN 
I den fjerneste ende af skolegården sidder Linda, Sofie, Louise og Bibi. De sidder tæt 
sammen på en bænk. Sofie, Louise og Bibi tager sig tydeligvis af Linda, som græder. 
De samler sig omkring hende. Sofie sidder ved siden af hende og holder hende i 
hånden, Louise sidder på den anden side og stryger hende over håret. Bibi sidder på 
jorden foran Linda, og rører ved hendes ben. Sofie taler stille til Linda, tilsyneladen-
de i gang med at hjælpe med at løse hvad det end er, der har fået hende til at græde. 
Sofie er den der trøster ved at tale, de to andre støtter med deres kroppe og berørin-
ger. Jeg kan ikke høre deres samtale. Men jeg er ikke i tvivl om, at de er koncentrere-
de om at trøste Linda. Efter cirka ti minutter begynder Linda at smile af, hvad Sofie 
fortæller hende. Kort tid efter tager Sofie Linda ved armen og fører hende tilbage ud 
i skolegården og ud blandt de andre børn, hvor de fire hurtigt bevæger sig væk fra 
hinanden blandt de øvrige børn. 

Lindas gråd er en tilbagevendende begivenhed. Hun græder ofte. Ved nogle 
lejligheder – som det eksempel jeg lige har beskrevet – får det nogle af de andre piger 
til at trøste og hjælpe hende. Ved andre lejligheder sidder hun alene, enten i klasse-
værelset, i skolegården, på gangen, på gulvet mens de andre går forbi. I det beskrev-
ne eksempel græder Linda, og skaber måske derved en anledning for de andre til at 
deltage. Det ser ikke ud til at være en opfordring til at græde sammen med hende, 
men en opfordring til at deltage i hendes gråd ved at trøste hende. Lindas gråd kan 
forstås som passiv deltagelsesinitiering, hvor hun opfordrer de andre til at deltage  i 
hendes gøren. Sofie er den, der oftest tager opfordringen op, og hun fremtræder som 
den centrale trøster.  

Når Lindas med-elever besvarer hendes gråd befinder hun sig i midten. Så er 
hun i centrum. Ved andre lejligheder – og dem er der langt flere af – græder hun 
uden at nogen bemærker det. Da går hendes med-elever forbi og reagerer ikke. I de 
tilfælde ser det ud som om Lindas aktivitet ikke når de andre. I de tilfælde deltager 
hun ikke, det er heller ikke ikke-deltagelse, hun deltager heller ikke næsten. Hun er 
tilsyneladende tilstede i klassens sociale rum uden at have adgang til fællesskabet. 
En fortolkning i termer af deltagelse fordrer en tilføjelse: At være fysisk tilstede i 
klassens sociale rum er ikke det samme som at deltage. Tilstedeværelse er ikke lig 
deltagelse. Skolens sociale liv reguleres. Regulationerne vedrører rutiner, og ikke 
mindst måder at deltage på. Deltagelse fordrer anerkendelse, det vil sige at man 
handler i forhold til de forventninger, der er til en given interaktion (Gulløv 2001: 
132). Deltagelse på anerkendte og forventelige præmisser etablerer børnene i deres 
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daglige samliv. Det vil igen sige: Et socialt rum med rutiner og fælles forståelser. 
Nogle kender rutiner og regler bedre end andre. Og nogle har lettere og bedre ad-
gang til deltagelse. Nogens deltagelse er mere anerkendt end andre. Ligesom nogle 
måder at deltage på er mere legitime end andre. Sofie og Louise ser ud til at få lettere 
adgang til at deltage end Linda, og derfor også til mere anerkendelse end Linda. I en 
sådan terminologi varierer Lindas deltagelser fra illegitim til næsten-deltagelse40

På sin vis ser Lindas gråd ud til at være kendetegnende for hendes position i 
klassen. Men hvis analysen bringes videre derfra og hen til en undersøgelse af, hvad 
hun gør udover at græde, og hvad de andre gør med hendes gråd, så er der mere. 
Det jeg tidligere har omtalt som udspændtheden mellem det allerede og det endnu-
ikke vedrører dette. Det kan se ud som om Lindas med sine forskellige ikke-
deltagelser er uden betydning for fællesskabet, som om hun er på kanten. Hvis ikke 
Linda skal nøjes med analytisk at være karakteriseret som den, der græder over i 
hjørnet, så må det medtænkes, at Lindas gråd også er en del af de andres gøren deres 
fællesskab med hinanden. De bliver til potentielt ’samme slags’ i forhold til Lindas 
væren anderledes. Hvis ikke Linda var der, ville de andres fællesskaber have andre 
begrænsninger og andre muligheder.  Lindas hendes gråd med-skaber fællesskaber-
ne. Hvis ikke Linda var anderledes, forskellig fra de andre, så ville hendes med-
elever ikke være ligesom hinanden. Linda markeres som den der er særlig, mens de 
andres ligesom-hinanden-hed lades umarkeret

. 
Lindas selvfortælling antyder, at hendes deltagelsesformers illegitimitet vedrører an-
erkendelse snarere end kendskab til fællesskabets regler og rutiner for deltagelse. 
Linda ved tilsyneladende, hvordan fællesskabet fungerer og hvad der gælder af reg-
ler og rutiner. Hun ved også, at hun ikke har legitim adgang til at deltage. Opbyg-
ningerne af positioner og forståelser er subtile sociale processer, der afgør hvad der 
er forståelse og hvad der er socialt legitimt. Linda har kundskab om deltagelse og 
fællesskab fremgår det af hendes fortælling. Men den kundskab er ikke ensbetyden-
de med retten til at deltage, eller ensbetydende med mulighed for indflydelse på in-
teraktionerne. Lindas indflydelse anerkendes tilsyneladende ikke af de øvrige delta-
gere. 

41

                                                 
40 Jeg er opmærksom på, at denne terminologi minder om Jean Lave & Etienne Wengers Si-
tuated learning: legitimate peripheral participation, hvor såvel deltagelse som legitimitet er cen-
trale begreber. Analysen er ikke informeret herfra, selvom der heller ikke umiddelbart er 
modsætninger imellem analyserne og Lave & Wengers position. 

. De kan blive til dem, der trøster, 

41 Opmærksomheden på markerethed har flere inspirationer. Først og fremmest Barrie Thor-
nes Gender Play, men også Hanne Haavind artikel om unge drenge i Oslo (Haavind 2000) 
samt Ruth Frankenbergs pointer om, at hvidhed lades umarkeret (Frankeberg 1993). Tilsyne-
ladende har markerethed været til diskussion i køns- og etnicitetsforskningen, og er et begreb 
der kan siges at være relateret til deessentialiseringsbestræbelserne og som har synlige aktø-
rer og handlingspotentialer. Markerethed hænger sammen med grundkategorierne tilblivelse 
og forskelssætning.  Igennem analyserne løsriver jeg imidlertid markerethed fra et specifikt 
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dem der hjælper, dem der ikke bryder sammen og dermed også til dem, der ikke har 
behov for hjælp. De andre elever differentieres naturligvis også, de bliver ikke ens af 
at Linda er forskellig fra dem. Men de kan forblive umarkerede og indiskutable, også 
fordi Linda opfylder den funktion. 
 
 
EN ANDEN UDFORDRING 
En mindre gruppe af piger står sammen i skolegården. De står i en rundkreds, nogle 
af dem med armene rundt om hinanden. Anna lægger sin arm omkring Louise, læ-
ner hovedet på hendes skulder. De tager fat i de øvrige piger og Anna siger ”kom vi 
skal alle sammen gøre det!” Anna, Louise, Sofie og Bibi lægger armene omkring hin-
anden, læner hovederne mod hinandens skuldre, så de tilsammen former en rund-
kreds, hvor de alle står med armene om hinanden. ”Også, Linda” råber de og rækker 
ud efter hende, hun står tæt ved, men tydeligvis udenfor cirkeldannelsen, ”og også 
Yasmin”. Sammen former de seks nu en rundkreds, hvor de alle læner hovederne 
mod den næstes skulder.  

Allesammen og også. ”Vi skal alle sammen gøre det.” Hvem inkluderes i dette 
’alle’? Tilsyneladende er det kun nogle af pigerne, der reagerer på denne første invi-
tation. De, der reagerer, er allerede inkluderet i det fællesskab som udråbet refererer 
til. De er selvfølgelige medlemmer af det fællesskab de deler. De hører tydeligvis til. 
Men Linda reagerer ikke på invitationen til ’alle’, ligesom Yasmin heller ikke reage-
rer. De opfører sig som om henvendelsen er rettet mod andre end dem.  

I denne begivenhed placerer Linda sig tæt på de andre. Hun står dér ved si-
den af, uden aktivt og direkte at deltage i de fælles aktiviteter, der måtte foregå. 
Hendes deltagelse består i at se på og iagttage, og i at besvare en invitation. Hendes 
gøren er en slags ikke-deltagelse. ’Ikke-deltagelse’ er mere end passivitet, og det er 
mindre end deltagelse. Derimellem gør Linda en markering af position i forhold til 
deltagelse. Snarere end at deltage, markerer Linda sin position i forhold til at deltage. 
Det er tilsyneladende ikke fordi Linda ikke har opdaget hvad der foregår, tværtimod 
så markerer hun sin position ved den deltagelse de andre piger har, og ved den del-
tagelse hun ikke selv har. Lindas ageren er i den forstand ikke isoleret, men er for-
bundet med de andre pigers ageren.  

Vi skal alle sammen gøre det. Heri ligger en figur, der vedrører flere inklusion-
eksklusionsmuligheder. Det kan gå i to retninger: Mod et ’vi’, der omfatter det selv-
følgelige, det allerede etablerede fællesskab. Og det kan bevæge sig mod et større ’vi’ 
end det selvfølgelige, et ’vi’ der omfatter et momentant alle sammen. Netop dér kvali-

                                                                                                                                            
indhold.  Det svarer til min interesse i at studere inklusion-eksklusionsprocesser uden i ud-
gangspunktet at have sat hvilke indhold processerne måtte gøre sig i forhold til. Markerethed 
forstår jeg således netop som mærkningen af forskel.  
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ficerer fysisk tilstedeværelse til deltagelse. Måske var Annas udråb tænkt som en 
henvendelse til alle pigerne i nærheden. Linda er fysisk tilstede, da invitationen ly-
der, og invitationen af alle sammen gælder netop alle tilstedeværende. Pigernes be-
stræbelse på at etablere et vi alle sammen er afhængigt af, at Linda vælger at deltage. 
Pigernes fysiske befinden sig i samme rum gør, at de fanger hinanden på alle sammen. 
Et ’alle sammen’ der i den aktuelle situation involverer de, der er tilstede. Vælger 
Linda ikke at deltage, kan projekt alle sammen ikke opretholdes, og alternativet til et 
alle sammen forekommer at være et eksklusivt vi.  

Pigernes forehavende er socialt. Det er ikke tilstrækkeligt, hvis en af dem står 
udenfor. Alle skal tilsyneladende være med for at et sådant ’alle sammen’ kan etable-
res. ’Alle sammen’ minus to er ikke tilstrækkeligt. For at få Linda og Yasmin til at 
deltage, kræves en ny direkte invitation. Et ’også’ må til for at sikre Lindas og Yas-
min deltagelse. ’Også’ tilføjer de, som ikke hører til som selvfølgelige medlemmer. 
Linda afviser ikke invitationen, men accepterer den midlertidige inklusion i fælles-
skabet. Men hvordan kan det være at de må etablere dette ’alle sammen’? I så mange 
andre situationer er Lindas adskilthed fra de andre normaliseret og upåagtet, men i 
denne specifikke situation kan Lindas adskilthed ikke overses. Ganske konkret står 
hun lige foran dem, de har ikke – som så mange andre gange – ryggen til hende. De 
ser at Linda ikke er med. Måske er det deres direkte blik på Lindas udenforhed i 
kombination med at det er Anna, der er initiativtageren til rundkredsen. Anna er den 
aktør i klassen, som over årene og af lærerne har fået positionen som den, der kan 
hjælpe Linda. Linda har behov for hjælp, Anna fremstilles som Lindas hjælper. Hvis 
Anna i denne situation – med sit og de andres blik tydeligt på Linda udenfor kredsen 
– skal undlade at hjælpe Linda ind i kredsen, så skal hun ikke bare sige nej til Linda, 
men også nej til at påtage sig den position, der i klassens og skolens fortælling er 
hendes.  Skulle hun undlade eksplicit at invitere Linda med, så skulle hun også vikle 
sig fri af den position, der står klar til hende, og som hun i mange andre tilfælde ud-
fylder. 

Denne episode afdækker Lindas eksklusion på flere niveauer. De andre piger 
har brug for at Linda hører til – for at kunne etablere dette alle sammen. Momentant er 
Linda del af et alle sammen. Ikke bare har de brug for hendes deltagelse, de bliver 
nødt til at eksplicitere det. De bliver tvunget ud i at sige også. Også inkluderer udover 
den selvfølgelige ramme. Tilføjelsen er den ekspliciterede inklusion. Lindas usikre 
medlemskab gør de andres sikkert, hvor deres sikkerhed betinges og konsolideres af 
Lindas udsatte position. Inklusionsstrategien må være eksplicit for at få Linda med. 
Overfor de andre piger er en implicit inklusionsstrategi tilstrækkeligt til at få dem til 
at deltage. Men det er som sagt mere end det, for samtidig med at også ekspliciterer 
invitationen til Linda, så røber den også denne allerede etablerede eksklusion. Det er 
tilføjelsen, der momentant inkluderer, og som samtidig viser den implicitte eksklusi-
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on, derved at det overhovedet er nødvendigt at invitere ekstraordinært, og derved 
synliggøre, hvordan det plejer at være med Linda. Således er der altså to eksklusi-
onsniveauer. Et vi og en tilføjelse. 

Eksklusionen af Linda er sekundær, den er en konsekvens af de andre elevers 
inklusion med hinanden. Det forholder sig sjældent sådan, at eksklusionen af Linda 
går forud for de andres inklusion med hinanden. Det er de andres ’vi’ med hinan-
den, der som konsekvens har, at Linda ikke er med. Det gør en forskel om inklusion 
følger eksklusion eller omvendt. 
 
 
EN TREDJE UDFORDRING 
Linda gør også noget andet end at græde, og noget andet end at blive tilføjet de an-
dres fællesskaber. Linda jagter Naser. Linda har siddet stille for sig selv, og for første 
gang i denne time bevæger hun sig. De to løber rundt i klasseværelset efter hinan-
den. Efter nogen tid, hvor de har løbet omkring og forsøgt at fange hinanden, ind-
henter Linda Naser. Pludseligt bevæger hun sig langsommere, katteagtigt kredser 
hun om ham, hun truer ham, tirrer ham, ophidser ham– med hovedet højt og et be-
slutsomt blik kredser hun. Linda kontrollerer interaktionen, Naser spræller. Han for-
søger at undslippe. Pludselig rækker hun ud efter ham, ikke hårdt snarere som en 
pludselig hastig bevægelse, næsten et kærtegn. Hun griber ham i nakken. Han øm-
mer sig højlydt og trækker sig klynkende væk. Linda går sejrsbevidst derfra. Hele 
optrinnet varer et øjeblik.  

Dette er tilsyneladende, hvad Linda fortæller om i selvfortællingen ovenfor. 
Drengene driller, særligt Mehmet. Men han er bange for Lindas negle, ved hun, fordi 
hun bruger dem til at nive drengene i nakken med. Nu tør de ikke genere hende. En 
sådan jagt er mere end tilstedeværelse, som jeg talte om i den første udfordring; og 
jagten adskiller sig også fra ikke-deltagelse. Her er det Linda, som initierer en aktivi-
tet. En handling som på mange måder ligner de drengene-efter-pigerne jagter, som 
andre af børnene i klassen deltager i. De jagter som andre børn på andre skoler gør. 
Og det ligner hvad Thorne beskriver som cross-gender chasing (Thorne 1993: 68-75), 
hvor enkeltindivider eller grupper jagter hinanden. Aktiviteten kan genkendes som 
noget andre børn også kunne have gjort: Måske deltager Linda her i en almindelig 
aktivitet. Hun jagter en af drengene, og hun kontrollerer legen. Fremtræder Linda i 
denne begivenhed som ’ganske almindelig’, som en ligesom de andre? Lindas niveri 
er også aggressivt. Thorne beskæftiger sig med leg og aggression, hvor hun beskriver 
at  
 
”the harasser, nearly  always male, often claim that verbal and physical intrusions into the 
target’s personal space are ’all in fun’, while the target, usually female, sees it as unwanted 
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and even coercive attention. Hierarchies help determine whose version of reality will prevail” 
(Thorne 1993: 81). 
 
Thorne finder i sit materiale et mønster, som er, at maskulint kropsmærkede elever i 
grupper afbryder og forstyrrer pigers leg: ”It is usually boys who invade the activi-
ties of girls” (Thorne 1993: 73). I dette tilfælde er plageånden imidlertid feminint 
kropsmærket, og den der er skydeskive er maskulint kropsmærket. Måske gør Linda 
alligevel ikke bare som alle andre, eller i hvert fald stemmer hun ikke ganske overens 
med det billede Thorne tegner af cross gender chasing. Thorne finder imidlertid en 
undtagelse fra reglen om, at det er drenge der afbryder piger. Undtagelsen er en 
gruppe af piger, som hærger skolegården i jagten på drenge (Thorne 1993: 72-73)42

Lindas kropsmærkning, som er omvendt i forhold til Thornes generalisering 
og Thornes fremstillinger af disse jagter, giver anledning til endnu en læsning af 
denne jagt. Denne konkrete jagt er én ud af flere. Det er ikke første gang Linda ind-
går i nive-jagten. Jeg gennemgår materialet igen og finder, at Linda udelukkende jag-
ter de maskulint kropsmærkede elever. Ikke de elever, der bærer samme kropsmær-
ke som hun selv. Hun positionerer sig initiativrigt i forhold til drengene. I denne 
konkrete jagt inviterer Linda ikke Naser til at deltage, men til at reagere på sig.  

.  

Linda fortæller om, hvordan drengene bestemmer over pigerne, og hvordan 
de ved at være i overtal kan bestemme og gøre pigerne bange. Og hun fortæller vide-
re, at hun ene pige – ved at nive dem i nakken – kan bestemme, at de ikke skal drille 
hende. Linda giver udtryk for, at hun har en følelse af magt over de drenge hun ni-
ver. I disse jagter er Linda altid alene efter en dreng. Hun indgår ikke i et hold som 
drenge-pige jagter ellers er beskrevet som (Corsaro 1997:182; Thorne 1993:73). Hun 
gør det alene. Lindas beskæftigelse kan ikke spejles i det billede der ellers tegnes af 
drenge-pige jagter. Hun er ikke ligesom de andre piger i klassen, Linda positionerer 
sig i denne begivenhed og i sin fortælling om den og lignende begivenheder, ander-
ledes. Linda fortæller, at drengene er bange for hende, men ikke om at nogen af pi-
gerne er bange for hende. Linda etablerer en fortælling om, at de andre piger ikke 
kan udøve den magt hun kan, de må i stedet underlægge sig drengenes overherrre-
dømme.  

En sådan læsning af denne del af materialet bekræfter ikke en fortælling om 
Linda som alene, men fremviser snarere Lindas andethed. En aktiv andethed. Når jeg 
iagttager – og genlæser mine beskrivelser – af de scener falder det mig ind, at Linda 
ganske rigtigt ikke niver for sjov. Det ser ud som om det gør ondt. De drenge, der i 

                                                 
42 Thorne diskuterer ikke, hvorvidt hun forstår undtagelsen som en bekræftelse af reglen eller 
hvorvidt undtagelsen forstås som det, der kan pege hen mod andre tolkninger eller forstyr-
relser af det taget-for-givne. 
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frikvartererne kæmper om bolden og i den kamp tørner ind i hinanden og i asfalten, 
og ikke ser ud til at være sarte med de knubs, de piber og trækker sig væk fra Lindas 
negle. Det gør sandsynligvis ondt. Så Linda nøjes åbenbart ikke med at antyde en 
negl, eller med at fange dem. Hun sætter neglene i nakkerne på dem, så det gør 
ondt43

I jagten på Naser gør Linda ikke køn som de andre feminint kropsmærkede 
aktører i klassen – uanset deres forskellige måder at gøre køn på – men mere som de 
maskulint kropsmærkede elever. Hun gør drengene bange for sig, på trods af at det i 
den dominerende fortælling om klassen er sådan, at det er drengene, der bestemmer 
over pigerne. Hun styrer og hun tager magten. Fra at være den figur, der ikke delta-
ger og græder i et hjørne af skolegården, så bliver hun det kattedyr, der jager de ma-
skulint kropsmærkede, og tager den magt som hun kan se de andre feminint krops-
mærkede elever ikke tager. Græde gør Linda ’rigtigt’ i forhold til sin kropsmærk-
ning, måske også forsigtigheden i forhold til at deltage med de øvrige feminint mær-
kede aktører er ’rigtig’, men måden at styre jagten på og måden at skræmme og ikke 
mindst visheden om at have magten forekommer at være at gøre køn forkert. Måske 
er det ikke bare en individuel gøren køn forkert, måske er det udfordringen af en he-
gemonisk femininitet der her udspiller sig

. Linda gør ondt udover drengenes grænser for hvad der er passende for en 
jagt. Lindas over-gørelse af niveriet antyder, at jagten kan forstås ikke kun som 
kommunikation eller som en måde at etablere kontakt på. Linda gør det for meget. 
Linda afstraffer, og niver måske for at udøve magt. Linda er anderledes end de andre 
piger derved, at drengene er bange for hende. Hun forfølger og niver drengen uden 
åbenlys anledning, og hun danser katteagtigt omkring dem før hun slår til. Den fe-
minint kropsmærkede Linda forfølger den maskulint kropsmærkede Naser, på tværs 
– så at sige – af Thorne’s generaliserede billede af, at det i aggressive jagter er dren-
gene, der jagter pigerne.  

44

                                                 
43 Det er neglene, Linda sætter i drengene. Havde det været tænderne, kunne en læsning af 
Lindas figur som vampyr have trukket analysen endnu længere.  

. Linda bruger de maskuline strategier, 
der i skolen står til rådighed, og med den anvendelse kan hun ikke få plads i den fe-
mininitet, der i skolen er mulig. Hun anvender strategier, der hører forestillinger om 
maskulinitet til. Det er ikke femininitet i sig selv, men dens rolle som institutionalise-
ret regulativ normativitet Linda forbryder sig imod. Det er ikke en pigetype jeg her 
forsøger at beskrive, det er derimod den regulative normativitet der dikterer, at no-
get er mere passende end andet. Måske gør denne upassende måde at gøre køn på 
hende uren eller besmittet – i Douglas terminologi – og måske karakteriserer upas-
sendheden og urenheden den liminalitet jeg har omtalt tidligere. Linda kan ikke 
rummes.  

44 Så vidt jeg kan se, så er der efterhånden ganske megen litteratur på feltet hegemonisk ma-
skulinitet, men mindre på hegemonisk femininitet.  
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I gennemlytningerne af de andre elevers omtale af Linda bliver det tydeligt, 
at hun sjældent markeres som pige. Køn er ellers en kategori som børnene ofte mar-
kerer sig selv og hinanden ved. De omtaler hinanden som drenge og piger. Men før 
markeringen af køn, markeres Lindas særhed. På sæt og vis ser det ud til at særhe-
dens henvisning til social klasse som kategori ikke bare underkender etnicitetskate-
gorien, men også kønskategorien45

Louise og Sofie anerkender fx Camilla og Theresa som tilhørende samme 
kønskategori som de selv. De gør køn på andre måder end de selv gør, men den for-
skel får dem ikke til at blive ikke-kønnede, eller får dem til at skifte køn. Deres for-
valtninger af køn skriver dem, så at sige, ikke ud af kategorien. Begge grupper af pi-
ger er kønnede på måder, der ser ud til at være acceptable og genkendelige måder at 
gøre køn på i 6. klasse. De kigger opad efter de store drenge, eller de kigger til hin-
anden eller nedad til de mindre piger. De håner hinanden for deres måder at udfylde 
kønskategorien på, men de anfægter ikke hinandens kønnethed.  

.  

Fortællingen om Linda som alene i klassen er den dominerende og magtfulde 
fortælling. Den kan genkendes af Linda, af hendes med-elever, af læreren og af mig. 
Men forståelsen af Linda forskyder sig med en anerkendelse af de forskellige delta-
gelsesformer, som er fremlæst via de tre udfordringer ovenfor. Udover at være græ-
dende og alene, så initierer hun også til deltagelse, hun er også nødvendig som direk-
te og ekspliciteret inklusion ved særlige lejligheder, og hun jager også drengene. Og 
gør køn på måder, der ikke kan genkendes som legitime.  Skal disse forskellige del-
tagelsesformer rummes, ville det måske være mere hensigtsmæssigt at beskrive Lin-
da som imellem etablerede, genkendelige og anerkendte positioner, som in-between. 
Måske kan Lindas position forstås som liminal?  

 I en liminal position kunne det være muligt for en feminint kropsmærket ak-
tør at tage repertoirer op som er traditionelt maskuline. Dog ikke uden at udfordre 
en regulativ normativitet om femininitet. Var Linda blevet hvervet af andre kategori-
er fx kategorien ’de kedelige’, som Anna omtalte tidligere, så havde andre handle-
muligheder sikkert været relevante og mulige. De kedelige piger ville sikkert ikke 
kunne optræde truende. Eller var hun blevet hvervet af kategorien ’de urolige’ som i 
udgangspunktet ser ud til at være kønnet, så ville tilblivelsesbetingelserne være nog-
le andre46

                                                 
45 I en tankevækkende artikel om de dominerende historiers kraft i en læsning af dyreudsen-
delser, viser Juelskjær, hvordan fortællinger om det ”naturlige kan fungere som det sidste 
stik, man ikke kan slå” (Juelskjær 2002:102). Særheden og dens henvisning til social klasse 
kommer til at fremtræde som en sådan naturlighed, der ikke kan slås.  

 Måske er det i en liminal position at det er muligt at udfordre såvel en he-

46 Egelund & Foss Hansens undersøgelser viser, at jo mere urolige desto større er andelen af 
drenge. For dem, der er urolige ca. 1/4 af timerne er der tre gange så mange drenge som pi-
ger, ca. 1/2 af tiden er der fire gangen så mange og stort set hver time er der næsten 7 gange 
så mange (Egelund & Foss Hansen 1997; 2000). 
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gemonisk maskulinitet som en hegemonisk femininitet? Lad mig undersøge nærme-
re, hvordan Lindas position som liminal kan begribes. Helt konkret vedrører den 
hendes bevægelser ud og ind af rummene. 
 
 
LINDAS PRIVILIGERING 
Linda har etableret sig med et særligt privilegium i klassen. Linda har en position 
der tillader hende at gå og komme som det passer hende. Helt konkret har hun ret til 
at gå ud og ind af klasseværelset, ind og ud af institutionen når det passer hende. 
Hun går på toilettet når hun vil (eleverne skal ellers bede læreren om lov til at gå ud), 
hun bliver inde i klasseværelset i frikvartererne (klasseværelset låses af i frikvarte-
rerne og eleverne skal opholde sig i skolegården), hun kommer for sent eller går 
hjem når hun vil.  

Det er så ganske udenfor skolens regler for passende skoleadfærd. Der er reg-
ler for hvordan man opfører sig som skoleelev, regler der er nedfældet og som gæl-
der som skolens officielle regelsæt. Flere af reglerne vedrører færdsel: Hvordan man 
skal komme til og fra skolen, hvordan man skal bevæge sig rundt på skolen, hvor på 
skolen hvilke elever må opholde sig på bestemte tidspunkter, og hvor elevernes 
ejendele må befinde sig. En af skolens regler lyder: ”I frikvartererne er klasseværel-
serne aflåst, og ingen elever er inde i bygningen”. En anden regel er formuleret såle-
des: ”Ingen elev må forlade skolen i skoletiden uden en lærers tilladelse i hvert en-
kelt tilfælde. Der kan dog gives tilladelse til, at elever i klasserne fra og med 8. klasse 
forlader skolen i frikvartererne samt i mellemtimer. Dog må hver enkelt elevs foræl-
dre eller værge skriftligt tilkendegive over for skolen, at de er indforstået hermed. 
Denne tilladelse kan midlertidigt eller permanent inddrages, såfremt den giver an-
ledning til vanskeligheder”47

Elevernes optagethed af reglerne om hvor man fysisk har ret til at opholde 
sig, kom til at vise sig undervejs i feltarbejdet. Mens jeg er på skolens skal ordensreg-
lerne ændres, og elevrådet er blevet inddraget i denne opgave. Derfor har alle klasser 
modtaget en skrivelse, hvor elevrådet anmoder alle elever om at komme med forslag 
til nye ordensregler. 6. klassen besvarer individuelt, hvilket giver mig indblik i hvilke 
regler eleverne selv prioriterer. Nogle noterer tre regler, andre ti. To regler er der 
blandt eleverne stor tilslutning til: retten til at gå uden for skolens område (udeord-
ning) og retten til at blive inde i klasseværelset i frikvartererne (indeordning). Hvor 
man må opholde sig er noget der optager sindene. Og bringer sindene i kog. Det er 
attraktivt at være 8. klasse og endelig få lov til at gå udenfor skolens område, hvis 

. De to regler trækker jeg frem, fordi eleverne er særligt 
optaget af netop disse, og fordi Linda overskrider dem.  

                                                 
47 Se bilag hvor skolens nedfældede regler er gengivet.   
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forældrene tillader det. Retten bruges til at gå til bageren, eller oftere til at opholde 
sig lige akkurat uden for skolens port. Dér hænger 8. og 9. klasserne. De læner sig op 
ad skolens mure, men på den rigtige side af lågen, dér hvor man selv kan bestemme. 
De store har retten til selv at bestemme hvor de opholder sig, og bruger den ret til 
stadig at være i nærheden af skolen, faktisk ganske nært op af skolen. Denne place-
ring af sig selv kan læses som en ganske præcis forståelse af regelopretholdelse på 
skolen. At have retten til selv at bestemme hvor man vil opholde sig kunne markeres 
ved at bevæge sig langt væk fra skolens område. Men erhvervelsen af retten kan og-
så markeres ved at placere sig netop på den anden side af grænsen. Lågen er græn-
sen. Det er lågen man ikke må gå udenfor, når man er skolebarn indtil 8. klasse. ’Bliv 
indenfor lågen’, lyder irettesættelsen til de, der – trods reglerne – forsøger sig med at 
komme ud. At opholde sig netop på den anden side, synlig for de elever der endnu 
ikke har den bevægelsesret og synlig for de lærere der er gårdvagt, er den symbolske 
markering af retten, reglen og selvdisciplineringen.  

Når Linda ikke følger sådanne fælles regler om at deltage, om at komme til 
tiden og om at befinde sig på de rette steder på de rette tider, så påvirker det hendes 
egne deltagelsesmuligheder. Måske er det et stiltiende privilegium Linda har etable-
ret sig med, når hun kan komme og gå i klassen som hun vil. Et tavst privilegium. 
Eller måske snarere et uprivilegeret privilegium. Det er et privilegium, der har kon-
sekvenser. Selv når Linda er fysisk tilstede i klasseværelset, bliver hun til som ikke-
tilstedeværende. Den privilegerede position koster, at hun ikke tæller når hun er til 
stede. Den omkostning betyder noget for hvilke deltagelsesmuligheder, der står åbne 
for hende. Det ser ud til at hendes med-elever og lærerne ikke forpligter sig på hen-
de. I den måde de i fællesskab forvalter klassen på har med-eleverne fået ret til ikke 
at regne med hendes deltagelse. Linda bevæger sig ud og ind med samme selvfølge-
lighed som de andre deltager. Og de andre lader hendes bevægelser ubemærket med 
samme selvfølgelighed. Få husker hvorvidt Linda har været til stede i konkrete timer 
eller ej.  

Dén regel om deltagelse som grundfordring er ikke formuleret i skolens re-
gelsæt. At være skoleelev gøres inden for rammerne af institutionen. På skolen er 
kravet om deltagelse selve forudsætningen for at skolen fungerer, og som forudsæt-
ning kan kravet forblive uartikuleret. Børnene skal være til stede og de skal deltage. 
Der er ganske vist flere deltagelsesmuligheder, men Lindas ikke-deltagelse er ikke en 
af dem; det er ikke en passende måde at gøre skolelivet på. Lindas deltagelse er 
upassende fordi den gør sig uden for repertoiret af mulige deltagelsesformer. Linda 
befinder udenfor, med ret til at komme ind, men uden ret til at blive regnet som legi-
tim deltager. 

Retten til selv at bestemme hvor man opholder sig har flere af elevernes be-
vågenhed. I deres begrundelser for at udvide deres privilegier argumenterer de med 
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’de store’ og med forskelsbehandling mellem lærere og elever, men ikke med Lindas 
privilegium. Linda er særlig, og rykker ved institutionens grundlæggende fordring 
om deltagelse. Linda defineres ud af fællesheden, men i samme bevægelse forbliver 
hendes privilegiums mulige indvending mod skolens deltagelsesfordring tavs.   
 
 
AT BLIVE I SKOLELIVET 
Hver skoledag indledes med navneopråb, og er en gentagelse af fordringen om at 
blive.  I skolen kan man ikke have en dør stående åben og samtidig blive regnet som 
legitim deltager. En passende deltagelsesform i skolen som elev er altså helt grund-
læggende at blive, at undlade at gå. Lærere kan gå, forældre kan gå, jeg kan som for-
sker gå. Men for at opfylde en foreskreven elevnormativitet må man altså blive. De 
eksplicitte regler der guider skolelivet forudsætter at man ikke går, men at man bli-
ver. Den deltagelsesfordring er forudsat. At sådanne forudsatheder ikke er sagt højt, 
må ikke forveksles med, at de ikke orienterer handling. Elevernes handlinger i skolen 
ser ud til at være orienteret af en sådan fordring om deltagelse. Fordringen kan have 
karakter af selvfølgelighed, så længe den ikke modsiges. Mulighederne for modsigel-
ser opstår først når fordringen artikuleres. Så snart fordringen artikuleres, kommer 
konfliktualiteten frem, og det bliver muligt at mene noget andet. Det er fx det der 
sker, når eleverne af elevrådet får til opgave at foreslå nye ordensregler. Fordi reg-
lerne er formulerede kan eleverne erklære sig uenige. Reglerne er artikulerede og 
konfliktualiteten bliver mulig. Men den fordring der ligger bag de nedskrevne og 
vedtagne regler anfægtes ikke af elevernes forslag til ordensregler. Lindas kommen-
og-gåen fungerer tilsyneladende ikke som en artikulation af reglen om at blive, den 
ser snarere ud til at være en artikulation af Lindas særhed. At Linda ikke bliver, får 
tilsyneladende ikke hendes med-elever til at sætte spørgsmålstegn ved om det er en 
mulighed for flere end hende. Den selvfølgelige fordring ser således ud til at bevare 
sin uforklarede selvfølgelighed.   
 Lindas kommen og gåen, og de andres ikke-forpligtelse på hende gør et be-
greb om eksil relevant. Derom handler den næste ekskurs. 
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Denne ekskurs om eksil relaterer sig direkte til den metateoretiske frem-
skrivnings ene grundkategori, nemlig forskelssætning. Eller det er næsten 
omvendt: Fremskrivningen af forskelssætning som grundkategori er indirekte 
baseret på eksilbegrebet og teoretiseringen herover. Eksil opfatter jeg som 
en generaliseret kategorisering, som jeg her anvender analytisk. Eksil an-
vender jeg ikke om en bestemt tilstand. Men lad mig først starte i den be-
stemte tilstand alligevel, fordi den analytiske brug er informeret heraf. 
 Eksil betegner den tilstand flygtninge verden over lever i. Eksil vedrø-
rer hjem, fremmedhed og tilhørsforhold og ikke mindst retten til at høre til. 
Eksil er landsforvisning, som involverer tabet af entydigt tilhørsforhold til et 
geografisk område.  
Morley beskæftiger sig med eksil, og siger herom: 
 
”Exile is often a form of temporal as well as geographical dislocation, in 
which, in the course of their physical mobility, cultural forms get artifi-
cially frozen. […] exiles often develop a fixed and backward looking image 
of their homeland” (Morley 2000: 49). 
  
Eksil vedrører tid og sted. At leve i eksil er at være revet ud af og væk fra 
det sted, man hidtil har hørt til, og som man forestillede sig at høre til i tid 
fremover. I eksil kan man tænke bagud til den tid og det sted, som var, og 
man kan tænke fremad mod en tid og et sted som ofte ikke er afklaret, og 
som ofte er forbundet med billederne af den tid og det sted, der har været 
(Morley 2000; Kleist 2002). Det der var, spiller ganske ofte en afgørende rol-
le, ikke bare for en historisk bevidsthed, men også for det nutidige eksil og 
for forestillinger om fremtidigt liv. Sådanne sammenhænge mellem fortid, 
nutid og fremtid gælder naturligvis ikke bare eksilet, men sammenhængene 
fremtræder særligt tydeligt i liv i eksil, fordi de selvfølgelige betydningskæ-
der er brudt. Det fremhæves således af flere, at der i eksilet refereres til-
bage til det tabte. Hvad der er mistet spiller en afgørende rolle i det nutidi-
ge liv (Morley 2000: 54; Jansen 1998). Det der var, er ikke løsrevet fra det, 
der er. 

Klassikere i forskningen om den nationale idé fastslår gang på gang, 
at nationen har et territorium, den er afgrænset, kan identificeres på et 
kort, den er et land (Anderson 1983; Gellner (1983) 1992; Hobsbawm 1990; 
Smith 1991; Østergaard 1991), som også beskrevet i den metateoretiske 
fremskrivning om grundkategorien forskelssætning. Jorden er vigtig. Denne 
jord er befolket med et særligt folk, og relationen mellem folket og jorden 
er blevet naturaliseret. Mennesker forbindes til steder, nationer forbindes 
til territorier og de forbindelser omtales ofte i termer af ’rødder’. Salman 
Rushie har i det forløbne tiår slået fast, at mennesker ikke har rødder, men 
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fødder. Et synspunkt, der har vundet udbredelse. Ikke desto mindre er rod-
metaforen populær, og det er værd at inddrage Malkkis undersøgelse af fæ-
nomenet. Malkki laver en eksemplarisk analyse af territorium og identitet, 
og af hvordan antagelser om sammenhæng mellem identitet og territorium 
har betydning for mennesker, der lever på et territorium, som de identi-
tetsmæssigt ikke er i overensstemmelse med, mennesker som er ’rykket op 
med rode’ eller fordrevet. Malkki bruger Deleuze til at undre sig med. Rød-
der er ikke bare rødder, der sker en valorisering af rødder og deres jordfor-
bindelse, når de bliver nationale, hævder hun. Menneskers nationale rødder 
bliver vigtige, ikke blot som det normale, men også som et moralsk behov 
(Malkki 1992: 30). Denne valorisering bliver først rigtig tydelig, når den mø-
der den ikke-nationale. Pointen er altså, at der i den nationale logik ligger 
en moral, som ikke er synlig for den nationale logik selv, men som først bli-
ver synlig i mødet med det ikke nationale. Malkki går videre. Hun hævder 
nemlig, at den logik bringer os til at forstå de ikke-nationale på en bestemt 
måde. Og det der sluttes om de ikke-nationale er: Landsforvisning bliver op-
fattet, ikke som et sociopolitisk forhold, men snarere som et indre, patolo-
gisk forhold hos den, der er landsforvist (Malkki 1992: 33). Dernæst skabes 
en generaliseret figur, nemlig flygtningen, som eksternaliseres fra den nati-
onale orden.  

Malkki bevæger sig herfra videre i en argumentation for en ny noma-
dologi, hvor grundargumentet er, at mennesker forholder sig til steder, ikke 
blot ved at være der, men ved at være tilstede på et hav af forskellige må-
der: Ved at leve der, ved at huske stederne, og ved at forestille sig steder-
ne. Stedet tillægges her overordentlig stor betydning som forankringspunkt, 
og der åbnes samtidig for at stedet kan være betydningsfuldt på flere må-
der.  

I den metateoretiske fremskrivning omtaler jeg Harbsmeiers pointe 
om, hvordan nationale andetheder gælder for den nationale idés interne lo-
gik. Den pointe må tilføjes det eksileredes perspektiv, som jeg her kort har 
refereret Malkki for. Tilføjelsen er i dette tilfælde betragtninger over iden-
titet og dens rhizomatiske karakter. Og Said følger efter. Hans omfattende 
forfatterskab beskæftiger sig med eksil, og han hævder, at eksil drejer sig 
om at være flyttet fra – sprog og sted.  
 
”Everyone lives life in a given language; everyone’s experiences therefore 
are had, absorbed, and recalled in that language. […] the sense I had of try-
ing always to translate experiences that I had not only in a remote envi-
ronment but also in a different language” (Said 1999: xiii).  “Along with 
language, it is geography – especially in the displaced form of departures, 
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arrivals, farewells, exile, nostalgia, homesickness, belonging, and travel 
itself – that is at the core of my memory” (Said 1999: xiv).  
 
Det, der især kendetegner forskningen i eksil, er bestræbelserne på at be-
skrive bevægelserne fra sted til sted, bevægelserne fra sprog til sprog. Og 
det er bestræbelserne på at indfange de dobbeltheder, uafklarethed og 
mangler på entydigheder, der følger med. Bestræbelserne har forskellig ka-
rakter. Ann-Belindas Steens studier af tamilske flygtninge, hvor hun under-
streger det identitetsarbejde, der gøres i bevægelserne fra Sri Lanka til 
Herning og som hun kalder ”re-creating Tamilness” (Steen: 1993) er et af de 
første danske arbejder i en række, der siden viste sig at beskæftige sig med 
samme felt. Der er flere forslag til, hvordan sådanne genskabelser kan be-
grebssættes. Hybriditet er ét forslag, som især Stuart Hall (Hall 1992) og 
Homi Bhabha (Bhabha (1996: 54) repræsenterer, og som Yvonne Mørck har 
taget op og anvendt i sine beskrivelser af unge tosprogede i Danmark 
(Mørck: 1998). Hybrid identitet er en måde at beskrive de både-og snarere 
end enten-eller muligheder som eksillivet byder på. Kreolisering er et andet 
bud, hvor især den norske antropolog Thomas Hylland Eriksen har spillet en 
rolle (Eriksen: 1997). Les Back og Paul Gilroy byder ind på samme felt med 
begreber om kulturel intermezzo og diaspora (Gilroy: 1996 og Back: 1996). 
 
 
FORDRINGERS ENTYDIGHED 
Eksil kan altså beskrives som mangel på overensstemmelse mellem fordrin-
gen om entydig sammenhæng mellem sted og mennesker. Fordringen om at 
mennesker hører til et bestemt territorialt afgrænset sted i verden, udfor-
dres af de mange liv i eksil. Det menneske, der ikke lever på den jord, som 
det hører sammen med, er ikke bare udenfor, men udfordrer også selve fo-
restillingen om, at mennesker er bundet til jord med rødder, og at steder og 
mennesker er kulturelt og sprogligt entydige. Den nationale tingenes orden 
udfordres af den eksilerede, af flygtningen som bevæger sig over grænser og 
som ikke længere entydigt klassificeres og indpasses i et nationalt landskab. 

Den midlertidighed, der er forbundet med eksiltilværelsen kan have 
karakter af liminalitet (Stepputat 1992; Habenicht Larsen 1995; Kofoed 
1992; 1997). Et konkret eksilliv kan på nogle måder karakteriseres i termer 
af liminalitet, men der er også en teoretisk forbindelse imellem de to be-
greber, eksil og liminalitet. De vedrører nemlig begge den uafklarethed, der 
ligger imellem entydighedsfordringer. Eksil er, som beskrevet, først og 
fremmest bundet op på den nationale orden, som har sine konkrete fordrin-
ger til entydighed. Liminalitet vedrører ikke udelukkende den nationale or-
den. Men der er andre ordener, der stiller krav om entydighed. Sådanne 
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formuleringer kommer til at antyde, at der er regelsæt der er samlet i tykke 
bind, som står på hylder hos logebrødre eller advokater, der opretholder en 
bestemt orden. Sådan er det ikke. De ordener jeg omtaler her er snarere 
ordener, der netop ikke er formuleret og nedskrevet. Det er de regulative 
normativitetsfordringer, der virker i levet liv. Sådanne fordringer udmærker 
sig ved ikke at være nedskrevet endsige formuleret som én samlet fortæl-
ling. Ikke desto mindre er de karakteriseret ved fordringer om entydigheder. 
Indholdet af entydighederne varierer afhængig af situation og kontekst og af 
hvem, der er involveret. Said formulerer det om mellemrummet mellem en-
tydigheder således:  
 
”Just beyond the frontier between ’us’ and the ’outsiders’ is the perilous 
territory of not-belonging: this is to where in a primitive time peoples were 
banished, and where in modern era immense aggregates of humanity loiter 
as refugees and displaced persons” (Said 2001: 177).  
 
Sådanne forvisninger, som Said omtaler, er også hvad Van Gennep viste i si-
ne studier, hvor fx menstruerende kvinder i den selvfølgelighedsorden, som 
han studerede, betragtedes som urene og derfor placeredes udenfor lands-
byen i særlige hytter. Eller initianter, som i overgangsritualer fra dreng til 
mand ligeledes placeredes i afsidesliggende hytter, og først bragtes tilbage 
til fællesskabet, når den liminale periode var vel overstået, og de igen var 
rene og kunne indgå i de entydige positioner og med de entydige betydnin-
ger som deres samfunds selvfølgelighedsfortælling foreskrev (van Gennep 
(1907) 1977). Urent er det ikke-entydige, viste van Gennep og siden Turner. 
Noget tilsvarende beskæftigede Mary Douglas sig med i sine studier af rituel 
renhed (Douglas 1966: 96). Douglas forsøger sig med en definition af polluti-
on. Hun siger:  

 
”[…] pollution powers […] inhere in the structure of ideas itself and punish 
a symbolic breaking of that which should be joined or joining of that which 
should be separate. It follows from this that pollution is a type of danger 
which is not likely to occur except where the lines of structure, cosmic or 
social, are clearly defined. A polluting person is always in the wrong. He 
has developed some wrong condition or simply crossed some line which 
should not have been crossed and this displacement unleashes danger for 
someone” (Douglas 1966:113).  

 
Urenhed er i Douglas’ forståelse altså når noget eller nogen ikke er hvor 
de(t) skal være. Urent er det ikke-entydige, det der ikke er på plads. Som 
også den eksilerede. 
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TIL ANALYTISK BRUG 
Det kan hævdes, at eksil er blevet et generelt vilkår i senmoderne tider. Ar-
gumenterne går: Mennesker konfronteres vedholdende med nye livsvilkår, i 
et sådant nyt og ukendt land af informations- og kommunikationsstrømme 
bliver vi alle bliver immigranter. Eksil er i en sådan forståelse ikke et særligt 
vilkår, der gælder mennesker, somer flygtet fra deres hjemland, men er i 
stedet et alment vilkår for mennesker. I en sådan tanke er eksil transforme-
ret til en betingelse ved senmoderne liv. Sådan anvender jeg ikke eksilbe-
grebet. Eksil er en meget konkret – og ofte smertelig – erfaring for konkrete 
mennesker. Eksil er ikke et fundamentalt vilkår for en tid, eksil er et vilkår 
for nogle mennesker. Ophæves betydningen af konteksten og det situatio-
nelle mister begrebet betydning. Eksil må vedrøre mennesker og bestemte 
(andre) steder. Eksilbegrebets reference til et vilkår i verden, forstår jeg 
som den landsforvistes betingelse. Og ikke som en reference til et alment 
vilkår for menneskeliv. Men jeg analyserer ikke eksilerede og deres betingel-
ser. Det jeg derimod gør, er at anvende begrebet analytisk til at få øje på 
dimensioner i det empiriske materiale, som eller kunne overses. Det har den 
konsekvens, at jeg ikke kan konkludere, hvorvidt konkrete mennesker befin-
der sig i eksil, men at jeg skaber mulighed for at få øje på nogle af de inklu-
sion-eksklusionsprocesser, som kan indfanges af eksilbegrebet, når det an-
vendes som fremmedgørende optik.  
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RENLIGHED OG EKSIL 
Lad mig således begrebsinformeret vende tilbage til Linda og mit empiriske materia-
le. I dette kapitel vil jeg bringe analyserne af den position Linda indtager videre. Fra 
en diskussion via eksil over urenhed til Lindas gørens sig særlig. Derfra beskæftiger 
jeg mig videre med elevnormativitet og til sidst med de elever, der går til ekstraun-
dervisning.  

I megen eksillitteratur (Said 2001; Eastmond 1997; Malkki 1992; 1995) genta-
ges det hvordan hjemlandet og det der var, spiller en afgørende rolle for hvordan 
man kan være til stede i nutiden. I Eastmond beskrives dilemmaet som en oplevelse 
af forandring som forrædderi. Er man ikke tro mod det der var, så svigter man. Di-
lemmaet er at hver enkelt aktør kan ønske sig at være tro og samtidig have retten til 
at forandre sig (Eastmond 1997: 140). Den diskussion kan inspirere til at rejse 
spørgsmålet: Er Linda tro mod sin egen position som sær? Denne position er natur-
ligvis ikke indlejret i et forehavende som flere er solidariske med, som det ofte vil 
være tilfældet når det gælder flygtninge som kommer fra samme hjemsted. Linda 
kan være solidarisk med sin egen position over tid. Tidsdimensionen i det positione-
ringstilbud, der står åbent for Linda vil jeg om kort tid vende tilbage til.   

Der er børn i 6. klasse, som har konkrete erfaringer med eksil. De – og deres 
forældre – lever i uoverensstemmelse med en national orden. De er fx flygtet fra Li-
banon eller de er flyttet til Danmark fra Marokko. Jeg beskæftiger mig imidlertid 
med Linda, som i den forstand befinder sig inden for og i overensstemmelse med en 
national orden. Lindas position er i overensstemmelse med selve ideen om national 
orden og entydighed, og er i overensstemmelse med en konkret national orden, nem-
lig den danske.  

Linda kommer og går. Hun varierer sin deltagelse. Og så er hun den, der er 
alene. Hvordan kan disse forskellige måder at være i skolerummet på begribes? Lin-
das kommen-og-gåen drejer sig om at bevæge sig på tværs af etablerede regler for 
færdsel. Med til det privilegium hører også at hun ikke entydigt hører til. Hun hører 
til med sig selv, men kan også være sammen med nogle af de andre piger i klassen. 
Det er den eksileredes vilkår ikke længere at være bundet af kravet om et entydigt 
tilhørsforhold. Som eksileret er man uden selvfølgelig ret til lokalitet1

                                                 
1 Heri ligger en diskussion af, hvorvidt migrationsprocessen ophæver lokalitet, som argumen-
teret fx af Kleist (Kleist 2002) eller hvorvidt lokalitet ikke kan ophæves, men kan tilskrives 
forskellig betydning. 

. I mit materiale 
forekommer Linda at have en fysisk lokalitet. Lokaliteten er relationel, det vil sige at 
hun befinder sig yderst i forhold til klassens øvrige elever. Det er ikke altid det sam-
me bord hun sidder ved, men det er som regel i yderkanten, langs væggen eller ved 
vinduet. I skolegården er det langs rækværket eller i atriumgården. Lindas lokalitet 
er ikke hendes egen, den kan ikke bestemmes uden de andres fysiske placeringer og 
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sociale positioneringer. Hun er yderst, men altid med en lokalitet, som er afgjort i 
forhold til hendes med-elever. 

Måske kan Malkkis pointering af, hvordan flygtninge bryder med den natio-
nale logik, og hvordan deres uplacerlighed udfordrer og forstyrrer selve logikken 
bringe analysen videre. Flygtninge bliver farlige i en verden, hvor de ikke entydigt 
kan placeres. Det farlige består i deres uplacerlighed. De bevæger sig på tværs af de 
entydighedsfordringer, der opfattes som naturlige. På samme måde sker Lindas be-
vægelser ud og ind af de fysiske og sociale rum også på tværs af etablerede regler. 
Linda overholder ikke skolens regler for færdsel. Linda bliver til på tværs af skolens 
entydighedsfordringer. På samme måde som Malkki viser, hvordan flygtninges 
’uprootedness’ provokerer og udfordrer den nationale logik. Og hvordan flygtningen 
som figur eksternaliseres fra den nationale orden (Malkki 1992: 33). I den forstand 
udfordrer Linda skolens etablerede forståelser af, hvori passende elevhed består. Det 
er ikke småting. Én ting er, at flygtninge ikke passer med en konkret national forstå-
else, men flygtningen bryder med selve den nationale orden derved at de anfægter 
princippet: Ét sted, én kultur, ét sprog. Flygtningen må udvises af princippet og afvi-
ses, fordi figuren samtidig synliggør selve princippet. Flygtningen er ikke entydig og 
kan ikke placeres, dét er i sig selv det farlige, hævder Malkki.  

Lindas position kunne forstås som farlig. Drengene er bange for hende. De 
kryber væk, når hun jager dem. Hun niver dem, og hun gør det tilsyneladende hårdt. 
Men måske er postyret omkring Linda ikke kun begrundet i den fysiske smerte hun 
kan tilføje dem, men som nævnt også i den uro der er om hvor hun hører til. Hun er 
ganske vist udenfor og alene, men hun er samtidig usammenlignelig. Og desuden 
gør hun mere end at være alene. Hun deltager på flere forskellige måder, selvom 
Lindas alenehed prioriteres i de dominante fortællinger om klassen. Lindas position 
som udenfor og uplacerlig gør hende måske også uren. Malkki viser desuden i sine 
studier af flygtninge i Tanzania, hvordan eksil i flygtningelejre kan repræsentere en 
”process of purification” (Malkki 1995: 222). Flygtninge krydser grænser, men denne 
konkrete grænsekrydsning viste sig også at være begyndelsen på en kategoriel ren-
selse i flygtninges egne øjne. Det er en anden måde at gøre renhed på. Det kræver 
flere flygtninge sammen, og det forudsætter en bevidsthed om eksillivet. At være 
flygtning indebærer at undlade at udviske grænserne, og at forblive kategorielt ren 
(Malkki 1995: 230). Det Malkki viser er, at flygtning som status i hendes materiale 
viser sig at kunne opfattes både som noget ’forurenet’ i omverdenens øjne og som en 
renhedstilstand internt blandt flygninge. For Linda forholder det sig anderledes. 
Linda lever ikke i en fælles bevidsthed med ligesindede om at hun en dag kan vende 
tilbage til sit hjemland, eller til sin rette kategori. Linda er netop alene i et socialt 
rum, hvor hendes position ikke deles af flere og hvor den kategori hun tildeles ikke 
med tiden og hårdt arbejde kan rengøres. En lignende transformation af kategorien 
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gør Linda ikke. Det er snarere sådan at Linda forbliver uren og i den position, der 
forstyrrer elevnormativiteten. Eksilbegrebet og et begreb om renhed kan anvendes i 
analyserne af Lindas figur, men samtidig er der grænser for hvor direkte paralleller, 
der kan trækkes mellem eksilstudier og empirisk materiale fra en dansk folkeskole. 
Pointen er ikke at begivenhederne er ens eller parallelle, pointen er, at ved at begrebs-
importere fra ikke-nærliggende felter, kan analyserne bringes andre steder hen, fx til 
urenhedsoverejelser eller til entydighedsfordringer. 
 
 
EN FORTROLIG PLACERING 
Linda er ikke til at placere, og i bestræbelserne på at skabe orden, sker der noget an-
det. Urenheden og andetheden til trods, ser der ud til at være en vis fortrolighed med 
hendes tilstedeværelse og hendes måde at fylde sin plads ud på. Lindas position er 
iøjenfaldende: Hun ligger grædende på gulvet. Hun er en, som lærere stort set aldrig 
kræver deltager i undervisningen og en, som andre elever sjældent henvender sig til. 
En som ikke præsenterer sig i en navnerunde, når der er gæster. Når hun ligger og 
græder på gulvet, er det gæsten der bemærker det. Tilsyneladende er det sket igen 
og igen, og det er blevet en del af klassens hverdagsliv. Dén iøjenfaldende position er 
normaliseret og rutiniseret2

                                                 
2 ”Det liminale er denne forvandling, såvel som grænse og som forskel – forvandling er aldrig 
hverken storslået, spektakulær og da slet ikke larmende”, hævder Fuglsang. Og det er rigtigt 
nok, men det særlige ved Lindas bliven til er alterneringen af netop det spektakulære til det 
ikke-øjenfaldende (Fuglsang 2001: 385). 

. Det er ikke sådan at Linda i momenter gøres lig de an-
dre, men snarere sådan at selve Lindas position er normaliseret i den forstand at 
Lindas anderledeshed lades umarkeret. Måske foregår positioneringen i flere ’run-
der’. Der sker en andetgørelse, en positionering af Linda som ikke lig nogen i klas-
sen. Den andetgørelse er en markering. Samtidig – eller efterfølgende – sker der en 
nivellering af samme markering. Lindas ikke-lighed med nogen gøres umarkeret. 
Normaliseringen drejer sig ikke om at gøre ’lig nogen andre’. Eller om at gøre Linda 
til en bestemt slags skoleelev. Normaliseringen er selve afmarkeringen af Linda. Så-
dan er det med hende. På den ene side er Linda så monstrøs, så anderledes, så upas-
sende, at hun gøres til helt sin egen. Der er ingen grupperinger hun passer i, eller gør 
sig sammen med. Linda beskriver sig selv som isoleret, de andre fortæller Linda frem 
som sær og mærkelig. Lærerne beskæftiger sig ikke med hende. Linda er en der ikke 
kan bedømmes. En sådan positionering er uden for de acceptable måder at gøre sko-
leliv på. Alligevel deltager Linda med en position som er normaliseret, gjort umarke-
ret.  
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Lars-Henrik Schmidt og Jens Erik Kristensen inddrager også Douglas’ de-
monstrationer af renhedsforestillingers symbolske funktion. Om orden og renhed 
formulerer de sig således: 
 
”Hangen til orden er ikke først og fremmest rengøringsmani, men en form for vilje til magt, 
der viser sig som mani. Denne vilje til magt er et forsøg på at påtrykke tilblivelsens uendelige 
strøm en værende endelighed, det vil sige at give den form. Viljen til magt viser sig i alle 
menneskelige forhold, i de kognitive processer og i de sociale processer. Viljen til magt er såle-
des en ordensmagt, idet der søges etableret et gentageligt mønster, som forsikrer om ro og or-
den, og som dermed virker betryggende” (Schmidt & Kristensen 1986: 18). 
 
Det grundlæggende mønster i skolen er at blive. Reglen om at blive gentages som 
mønster, men formuleres ikke som krav. Ganske som det er med mønstre og norma-
liteter. (i) Lindas anderledes gøren i skolen gentager ikke det mønster, og det skaber 
utryghed. (ii) Samme anderledeshed viser imidlertid også mønsteret. (iii) Over tid 
bliver Lindas anderledes tilblivelser i klassen en del af hvordan klassens ordensmagt 
gør sig. Den anderledes gøren indskriver sig så at sige i ordensmagtens gentagelige 
mønster. Dette sidste kræver tid; en tid, som arbejder med ordensmanien og dens 
drift mod ro og orden. I den forstand bliver Lindas andethed til en del af den konkre-
te klasses ro og orden. Og måske har tiden at gøre med det jeg tidligere omtalte som 
Lindas troskab mod sin egen position som sær og alene. Over tid deltager Linda i 
reproduktionen af relationerne mellem klassens elever. Tid mellem børn. Og tid i 
forhold til skolens strukturelle rum. 

Endnu en tilføjelse må til, for det betryggende er ikke bare alt det og alle de, 
der gør som det forventes. Det betryggende er også de, der ikke passer ind. Det er 
betryggende, så længe de ikke passer som de plejer, så længe de ikke passer på gen-
kendelig vis. En del af den ordensskabende praksis er grundlæggende at markere det 
ikke-ordentlige. Ordentligheden opretholdes således – så at sige – i flere potenser. 
Linda er ganske vist utryghedsskabende, derved at hun ikke entydigt kan placeres. 
Men i næste potens er samme uplacerlighed eller vanthed med det utrygge del af det 
ordentlige, det normale. Selve ordensmekanismen tryghedsskabende, og den ordner 
det uordentlige som sin konstituerende forskel. 

 
 

LINDAS GØREN SIG SÆRLIG 
Linda er ikke flygtning. Linda er ikke i eksil. En flygtning er landsforvist og lever 
uden for den nationale tingenes orden. Men på samme måde som flygtningen kryd-
ser en orden, og denne krydsning opretholder samme orden, så gør Linda noget til-
svarende. Det har en import af eksilbegrebet bragt frem. Som flygtningen har flere 
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funktioner i forhold til den nationale idé, har Linda flere funktioner i skolen. (i) Lin-
da hører i klassens selvfortælling ikke sammen med nogen. Hun er kun lig sig selv. 
(ii) Lindas mangel på sammenlignelighed spejler de andres enshed og normalitet; 
(iii) og Lindas position gøres umarkeret, således at hendes andethed bliver en del af 
klassens selvfølgelige fortælling om sig selv.  

Benyttede man andre terminologier ville man om Linda kunne sige, at hun er 
perifer, marginal, at hun befinder sig langt fra klassens centrum og at hun er uden 
magt. Den figur er genkendelig. Den marginaliserede er det ofte synd for. Den mar-
ginaliserede kan ikke gøre for det, og er måske ligefrem ynkelig. Gordon, Holland & 
Lahelma gør opmærksom på det nyttige i at skelne mellem marginalitet som et indi-
viduelt karakteristika, og marginalisering som en social proces. Derfor er det ikke 
tilstrækkeligt at spørge hvem der marginaliseres, men derimod mere præcist at spør-
ge hvad der er marginaliseret, hævder de (Gordon, Holland & Lahelma 2000: 201-02). 
De siger videre:  
 
”Many students move in and out of the margins in their everyday lives at school, but some 
more so than others, and those with fewer exits often occupy multiple marginalities which are 
spatially played out in embodied ways” (Gordon, Holland & Lahelma 2000: 202).  
 
Jeg har ønsket at vise, hvordan Linda bevæger sig i sit liv i skolen, og at vise hvordan 
marginalisering netop ikke er en egenskab hos Linda, men er et anliggende som ved-
rører flere end hende selv. Noget tilsvarende argumenterer Susanne Højlund for i sin 
afhandling, hvor hun viser at børns fremtræden ikke er et spørgsmål om hvordan 
børn ’er’, men om, hvordan de agerer i forhold til specifikke omstændigheder og 
specifikke andres forholden sig (Højlund 2001: 256). Ligesom McDermott lægger op 
til samme opmærksomhed på kontekstens betydning for identitet (McDermott (1993) 
1996). I stedet for en marginaliseringsterminologi benytter jeg et vokabular, hvor jeg 
om Linda siger, at hun i klassen vedblivende bliver andetgjort. Indenfor de metateo-
retiske rammer jeg har etableret for analysen er tilblivelse en af de tre grundkategori-
er. Indenfor en sådan metateorisk tænkning om bliven til, må Linda gøre noget. Hun 
må gentage sin handling, så tilbliven repeteres og viser sig som betydende. Tilblivel-
se vedrører ikke tilblivelse som historisk beretning. Tilblivelse er en måde at vise, at 
positioner ikke én gang er givet, men at positioner gøres og gentages indenfor kon-
krete rammer med konkrete andre aktører. Disse rammer og med-aktører kan der 
ikke ses bort fra, og den gøren som gentages kan der heller ikke ses bort fra. Det er 
sådanne gentagende praksisser, der positionerer Linda liminalt. Liminaliteten består 
i Lindas skæve gørelser af entydighedsfordringer.  

Linda gør en konkret versionering af de positioneringsmuligheder, der ligger 
i skolen. Hver enkelt elev kan tage disse muligheder op, og gør dem i denne hand-
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ling til deres egne. Lindas særhed er en konkret versionering af en sådan tilbudt po-
sitioneringsmulighed. En anden pige i en anden klasse vil måske versionere eller dre-
je tilbuddet på en anden måde, og de konkrete fortællinger må altid forstås i relation 
til de konkrete kontekster og situationer.  

Ligger der bestemte positioneringsmuligheder parat i skolen? Læreres fortæl-
linger om typer af elever kan hjælpe på vej3. Der er de stille piger, de larmende dren-
ge, de kriminelle andengenerationsindvandrerdrenge, de dygtige drenge, lærerens 
hjælper, dem der ikke hører efter, dem der lytter, der er hende der lugter, der er de 
piger der fniser og laver ballade. Det er en lang række figurer, som kan vise hvilke 
muligheder der står parat. Elevernes konkrete typificeringer af hinanden lyder i ud-
valg: Sneeglekeeper, skater, poptøs, duksedreng, dygtig, førstevælger, kedelig, smart 
og adidasdyret4

 

. Blot vil listen aldrig kunne afsluttes, fuldendes eller gøres færdig. 
Pointen er at positioneringsmulighederne ligger i konteksten netop som muligheder, 
der kan varieres og besvares på et utal af måder. Et tilbud kan tages op som mod-
stand mod en given konteksts normalitetsfordring, eller som tilpasning til samme 
fordring. Hvordan de tages op kan ikke ses blot og bart som fx Lindas egenrådige 
beslutning, men må ses som netop en besvarelse på de konkrete relationer og positio-
ner i klassen.  

 
VIA RASMUS 
Jeg har i den metateoretiske fremskrivning beskrevet forskellige strategier til udfor-
dring af de etablerede selvfølgelighedsfortællinger. En af strategierne går via en pro-
gression i analysen: Fra sammenholdning af forskellige datatyper til overskridelse af 
sammenholdningen og til at etablere forskellige blikke. Det er hvad jeg netop har 
gjort i analyserne af Linda, hvor såvel sociometrisk materiale som observationer fra 
feltarbejdet og interviews har suppleret og adspurgt hinanden. En anden strategi er 
midlertidig komparation. Jeg vil ganske kort inddrage en anden figur i klassen for at 
undersøge om flere facetter og nuancer kan tilføjes billedet af Linda. Komparationen 
består i at holde de to figurer op imod hinanden, for at se om og hvordan de er identi-
ske med hinanden, og om og hvordan de adskiller sig fra hinanden. Det midlertidige 
betyder, at komparationen overskrides, og at de to figurer, der har indgået i kompa-
rationen, får lov til at træde ud af den igen. Komparationen har altså et analytisk sig-

                                                 
3 Denne opremsning af typer af elever er ikke baseret på systematisk indsamlet materiale, 
men er håndplukket på lærerværelser og i tidligere feltarbejder.  
4 Disse typer er hentet fra den katalog jeg har udarbejdet på baggrund af interviewmaterialet, 
og som danner grundlag for etableringen af selvfølgelighedsfortællingen, som blev præsente-
ret i kapitel 2. 
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te. Midlertidig komparation kvalificerer, ikke ved komparation i sig selv, men ved at 
være et middel til at bringe analysen videre.  

Rasmus er en anden figur i klassen. Han er den figur, der omtaler sig selv 
som ’sin egen slags’ og som skater. De andre refererer til ham som ’lidt mærkelig’, og 
som duksen. Han er god til de fleste fag, men viser ikke noget imponerende spil på 
fodboldbanen. 

Rasmus har noget andet, noget andet han vil. Det er ikke blot de andre der 
andetgør Rasmus, Rasmus gør sig selv andet. Han gør sin egen førstehed – andet. 
Han har nogle lidenskaber som kan balancere ham op til at være på niveau med de 
andre, og til tider bedre. Med Mark, derimod, var der ikke noget at gøre. Han blev 
nødt til at spille fodbold for at deltage. Han havde faktisk en anden interesse – karate 
og sort bælte – men det var tilsyneladende upassende. Han kunne ikke komme ind 
og gøre sig gældende. Hvad er forskellen på karate og fodbold? Fodbold er en hold-
sport, karate er en individuel sport. Var Mark for meget sig selv og for lidt holdet? 
Han forstod i hvert fald ikke holdet, han forstod ikke hvad det var han skulle gøre 
for at gøre sin deltagelse mulig og gældende. Daniel har skullet skære reglerne ud for 
Mark. Rasmus’ ser ud til at kende reglerne, og at indtage en position, hvor han er sin 
egen, og hvor han kan genkendes og anerkendes af sine med-elever.  

Hvor Rasmus ser ud til at vælge at være anderledes, gøres Linda anderledes 
af de andre. Hendes valg ligger hos de andre, det er ikke hendes eget. Rasmus tager 
sit eget sted, Lindas gør det sted de tildeler hende til sit eget. Men hun ønsker sig 
væk fra det. Rasmus’ position forekommer attraktiv, Lindas uattraktiv. Rasmus får 
en bestemt slags anerkendelse – som ikke er den samme som den anerkendelse som 
Daniel får, men af en anden art – Linda genkendes ikke. Konkret anerkendes hun ik-
ke – og analytisk kan jeg vise at, de andres anerkendelsesværdige positioner ikke 
ville kunne gøres uden Linda. 
 
 
LINDAS IKKE-LIGESOMHED 
I Lindas ikke-ligesomhed er altid flere aktører involveret. Forståelsen af Lindas posi-
tion må med andre ord altid situeres. Kan Lindas position som ubegribelig og ikke-
ligesom andre udfordres ved at tilføje endnu en læsning? Jeg vil foreslå at tænke 
Lindas med-elever længere og mere konkret ind i positioneringen af Linda. Linda 
fortælles af sine med-elever frem som ikke-ligesom, som sær og anderledes. Næsten 
som om hun befinder sig ganske udenfor klassens sociale struktur. Men i mit materi-
ale fremtræder Linda ikke som lige langt væk fra alle. Linda er tættere på nogle end 
på andre. I de fleste af drengenes beskrivelser af klassens sociale struktur er Linda af 
og til en del af den ene enklave, nemlig sammen med Sofie, Louise, Anna og Yasmin. 
I mit observationsmateriale ser jeg Linda i frikvartererne befinde sig i nærheden af 
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disse piger, ligesom hun i den fysiske placering i klassen af  lærerne placeres i nær-
heden af de samme. Hun placeres ikke sammen med Camilla og Theresa eller sam-
men med nogen af drengene. Linda er sær – i nærheden af bestemte piger. Det er ik-
ke ligegyldigt, hvem Linda er i nærheden af. I interviewene betones hendes særhed, 
mens hendes del af en fælleshed med andre af klassens piger lades ufortalt. Lad mig 
analytisk forsøge at betone denne tæt-ved-placering.  

Jeg har i analysen af spisepausen beskrevet Camilla og Theresas koreografe-
rede samtidige bevægelser og deres fortælling om sig som et kollektivt vi-subjekt, 
hvorved de forstørrer sig selv. Sofie og Louise gør noget tilsvarende, ligesom Anna 
og Yasmin ’låner’ af hinanden og hinandens tilstedeværelse. Sofie-Louise og Anna-
Yasmin fremtræder som vi-subjekter. Men sekundært folder de fire sig også ind i 
hinanden. Det ses i skolegården, når de bevæger sig rundt med hinanden, eller søger 
hen mod hinanden langs hegnet. Det markeres i interviewene når især fx Martin og 
Rasmus opremser navnene på flere:  
 
”[Jeg er aldrig sammen] med de der Anna Yasmin og Linda og Sofie og Louise”   (Martin 
738).  

 
Og: ”Hun [Linda] er mest sammen med Anna og sådan og så nogle gange er hun sammen 
med de andre” (Rasmus 805).  

 
De øvrige elever henviser til Sofie og Louise. Og: ”Altså der er Linda Yasmin og Anna og 

Sofie og Louise. Det er dem der er sammen.” (Camilla 68).  
 
Det er vanskeligt på skrift at gengive de betoninger, der opremser navne. Oprems-
ningerne er lydlige angivelser af selvfølgeligt tilhørsforhold. 

Linda hører med i disse opremsninger. Opremsningerne henviser til de fem 
pigers affiliation med hinanden. Deres fysiske i-nærheden-af-hinanden bevægelser i 
skolegården og i klasseværelset. Denne fælleshed kan imidlertid opløses igen i grup-
peringerne: Sofie-Louise og Anna-Yasmin. Og Linda. I femkløveret er der to, der kan 
være direkte relateret til Linda, det er Sofie eller Anna. Sofie som den,der trøster, og 
Anna som den, der passer på Linda. Louise og Yasmin har tilsyneladende ikke direk-
te kontakt med hende. 

Adskillige observationsnoter drejer sig tilsvarende om Lindas placering i 
nærheden af disse to vi-subjekter. I den anden udfordring af Lindas selvfortælling fx, 
hvor Linda opholder sig i nærheden af de øvrige piger. Linda trækkes ved nogle lej-
ligheder indenfor, mens hun ved andre lejligheder forbliver i nærheden. Konkret be-
finder hun sig tæt ved, og i interviews omtales hun i opremsninger, der konnoterer de 
nævntes fælleshed med hinanden. Anna og dem. De der gør disse omtaler, er aktører 
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der ikke selv omtales eller ses sammen med Linda. Når Lindas tæt-på-hed således 
betones, springer en ny læsning i øjnene. Når Linda placerer sig tæt ved ’Sofie og 
dem’, så  kommer hun til at trække på en fælleshed, som hun imidlertid ikke i mate-
rialet ser ud til at have adgang til. Måske læner hun sig op ad en fælleshed som hun 
ikke har del i, og måske krænger de andre hende af sig, fordi hun låner af noget som 
ikke er hendes. Jeg beskrev Linda som et nødvendigt medlem i den momentane etab-
lering af et ’alle sammen’. Og hvorledes denne momentane inklusion synliggør en 
selvfølgelig eksklusion. En eksklusion som i dette lys må tilføjes ikke-låne-retten til 
de allerede etablerede kollektive-vi subjekter. Inden for det kollektive vi-subjekt lånes 
der netop af hinanden, de involverede forstørres af hinanden. Linda inviteres enten 
til at deltage i et alle sammen, som netop ikke er et kollektivt vi-subjekt, fordi de lever 
af naturaliserede inkluderinger; eller Linda vristes fra, fordi det kollektive vi-subjekt 
ikke kan tillade, at der bruges af deres fælles identitet.  

Flere konkrete aktører og situationer kan tilføjes. Det er Anna, som beretter 
om dengang hun sad ved firmandsbord sammen med Sofie, Louise og Linda:  
 
”Det var det sådan noget med åh åh hvems tur det til at sidde ved siden af Linda og sådan 
noget. Men jeg forstår ikke hvorfor hun gør det, altså Linda. Hun siger aldrig noget. Hun la-
ver ikke sine lektier” (Anna 195-200).  

 
Louises fortælling om Linda sammenfatter med ganske god præcision Lindas med-
elever fortælling om hendes position.  
Louise siger: 
 
”Linda er lidt sær, lidt speciel. Hun er anderledes. […] Hun hører ikke sammen med nogen. 
Hun er ikke nogen gruppe. Hun er bare Linda. Bibi er over det hele. Når hun bliver uvenner 
med Camilla, så ser hun over til os [Sofie og Louise]. 
J: Så hun er ligesom Linda? 
M: Nej, hun er faktisk lige det modsatte. For hun [Bibi] er med i alle grupper, Linda er for sig 

selv” (Louise: 107-08)5

 
. 

Linda kan ikke fortælles som lig nogen andre. Linda er kun sig selv. Den særhed bli-
ver særlig bemærkelsesværdig, når det i mit materiale i øvrigt er synligt, hvordan 
eleverne fortæller sig selv og hinanden frem som nogen, der er ligesom bestemte an-
dre. Det er påfaldende, hvordan eleverne i interviewene benytter ligesom som marke-
ring. Ligesomheden benytter bestemte sociale kategorier skulle man forvente, men i 

                                                 
5 Når jeg lytter de passager af interviewene igennem, hvor eleverne fortæller om Linda er der 
noget andet, der også går igen. Som her hvor Louise fortæller. Det er børnenes tonefald, når 
de omtaler Linda. Tonefaldet kan være træt, irritabelt, uforstående, af og til ivrigt. Men sjæl-
dent tonløst. 
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mit materiale ser jeg, at ligesomhed i sig selv fremtræder som den faktor der trækkes 
frem. Ligesom fremtræder gang på gang i materialet som den relevante kategori. I 
sig selv er den ubeboet, den siger hverken køn, etnicitet eller alder højt, eller benæv-
ner dem som de relevante kategorier. Men den gentages og fortælles som den rele-
vante kategori. Det understreger, at meningsfuldhed og relevans bliver til lokalt. Det 
er i relation til bestemte og kendte andre at disse børn positionerer sig. Sociale kate-
gorier spiller en rolle, men de gør det via ligesomhed. De sociale kategorier kan ikke 
stå alene, men må gøre sig igennem ligesomhed eller ikke-ligesomhed. At være lige-
som bestemte andre er måden eleverne fortæller sig selv og hinanden frem på. Men 
sådan er det ikke med Linda. Linda hører ikke sammen med nogen. Og det ser ud til 
at være den ikke-ligesomhed, der adskiller hende fra klassens øvrige elever.  
 
 
ELEVNORMATIVITET OG SOCIALE KATEGORIER 
Kan forståelsen af Lindas position ’vrides’ endnu en gang ved at udsætte den frem-
læste elevnormativitet for endnu en læsning, hvori sociale kategorier medtænkes?  

Når eleverne beretter om Linda er det især hendes gråd og særhed de træk-
ker frem. Flere leder efter begrundelser for, hvorfor Linda er sådan. De fleste giver 
udtryk for at de ikke forstår det, at det er mærkeligt og underligt. Sofie og Louise 
overvejer hver for sig om Lindas gråd kan forklares med, at de ikke vil være sammen 
med hende. Theresa ved, at hun kan finde på at hviske om at Linda græder. De leder 
efter forklaringer inde i klassen, blandt de øvrige elever og deres forholden sig til 
Linda, og i lærerens fysiske placering af Linda. Men de henter også forklaringer an-
dre steder fra. Theresa siger: 
 
”[…] Men det er også noget med at hendes mor og far er skilt hun er meget ked af det hun 
har det ikke så godt derhjemme... det er vist nok hendes far der er dranker eller sådan noget” 
(Theresa 99-100).  
 
Theresa placerer begrundelserne for at Linda græder i klassen udenfor skolen. Det er 
især interessant fordi Theresa umiddelbart efter tilføjer: 
 
”Hun går også nede i klubben der er hun sådan normal, arrg okay hun er ikke sådan hel 
J: Hel hvad? 
N: Hel normal sådan hun leger ikke sådan rundt men hun taler med os 
J: Men hun taler ikke så meget med jer her i skolen 
N. Nej det gør hun ikke, da sidder hun mest bare for sig selv. Jeg tror også at det der Schultz 
har sat hende alene det er lidt kedeligt for hende hun har ikke rigtigt nogen at tale med, ikke 
fordi jeg gerne vil sidde sammen med hende men øøøhm jeg kan ikke så godt lide hende for 
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bare man siger et ord til hende så begynder hun at græde det kan jeg ikke så godt lide, det 
hader jeg. ” (Theresa: 102-110). 
 
Theresas tilføjelse drejer sig om en opmærksomhed på, at Linda positioneres forskel-
ligt i henholdsvis skolen og klubben. I klubben er Linda mere normal, ser Theresa. 
Konteksten kunne gøre en forskel for hvordan Linda kan blive til. Alligevel leder 
Theresa ’hjemme’ hos Linda efter forklaringer på, hvorfor Linda græder og er sær. 
Når jeg her opholder mig ved Theresas søgen efter begrundelser er det ikke for at 
introducere social klasse som baggrundsvariabel, men for at vise hvilke tolknings-
rammer børnene har adgang til og trækker på, når de selv forklarer anderledeshed 
iblandt sig. Theresa er ikke den eneste, der henter forklaringskraft hjemme hos Lin-
da, hun er den der gør det mest eksplicit i interviews, men i mit øvrige materiale ser 
jeg flere af eleverne trække på samme fortolkningsrepertoire. Eleverne har tilsynela-
dende en fælles forståelse af, at Lindas særhed kan forklares med at hun har det 
svært derhjemme. Hendes forældre er skilt, og faderen drikker. Det er de betydnin-
ger de lægger ind i behovet for forklaringer på, hvorfor Linda er anderledes. Så læn-
ge Linda blot beskrives, fortæller de hendes ikke-ligesomhed frem indenfor klassens 
eget univers. Når ikke-ligesomheden skal begrundes, så trækker de også på fortolk-
ningsrammer, der ligger udenfor klassen og skolen. Lindas med-elever giver udtryk 
for at de kan forstå hendes position med henvisning til Lindas situation hjemme. De 
har adgang til en forståelsesramme, som tillægger social klasse betydning. Den træk-
ker de på, når de forstår og italesætter Linda som anderledes. Jeg forholder mig ikke 
til om Lindas forældre er skilt, om hendes far drikker eller om hun har det svært med 
sin mor. Det væsentlige er ikke hvorvidt forklaringen korresponderer med antallet af 
flasker eller ej. Det som Theresas italesættelse afdækker, er hvilke kategorier der for 
børnene optræder som relevante, når anderledeshed skal forklares. Børnene frem-
hæver social klasse, men ikke fx køn, etnicitet, seksuel orientering eller påklædning. 
Lad mig derfor først gribe til den sociale kategori, som børnene selv taler i. 

Linda bærer kropsmærket hvid. Havde hun været tegnsat som sort, havde de 
fortolkningsrepertoirer, der blandt eleverne skulle forklare hendes anderledeshed 
måske trukket den sociale kategori etnicitet frem i stedet. Men Linda er hvid, og i 
denne skole lades hvidhed og danskhed umarkeret (Frankenberg 1993; Haavind 
2000).  Ihverfald optræder etnicitet ikke som forklarende. Hun er ikke anderledes, 
fordi hun er dansk. Hun tales frem som anderledes med begrundelsen, at hendes far 
drikker.  

Det er noget tilsvarende Haavind omtaler i sit studie af 13-årige drenges op-
fattelser af og involvering i ballade omtaler. Undersøgelsen vedrører drenge, der er 
umarkeret som  norske drenge, og drenge der er markeret som fremmede. 
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”It is the foreign boys who are seen as bringing their ethnic markers with them. The Norwe-
gian boys in trouble will never be able to do something to the interpretation of what is ethni-
cally Norwegian. What they can do is to put a mark upon themselves” (Haavind 2000: 34).  
 
Måden drengene i Haavinds materiale markerer sig på er ved ballade. Måden Linda 
markerer sig på er ved gråd. Men ligesom de norske drenge er Lindas danskhed 
umarkeret. Og ligesom de drenges norskhed ikke bringes i spil, så forbliver Lindas 
danskhed umarkeret. En lokal forståelse af hvad det er at være dansk anfægtes ikke 
af at Linda ikke er ligesom de andre danske piger. Forståelserne inddrager ikke etni-
citet og udfordrer derfor heller ikke en lokal opfattelse af hvad en dansk pige er. Lin-
da er en dansk pige, men hendes opførsel påvirker ikke kategorien dansk. At det kan 
lade sig gøre uden at påvirke fortolkninger af etnicitet må henregnes til netop etnici-
tetens umarkerethed. Havde det været Yasmin, der havde dagligt havde ligget græ-
dende på gulvet, ville andre markører næppe forblevet umarkeret.  
 
  
EKSTRAUNDERVISNING 
Jeg indledte med en beskrivelse af en episode, hvor eleverne får nye pladser. Anna 
kaster hovedet i bordet, og flyttes. Den flytning efterlader Linda alene ved et fir-
mandsbord. Når hun bliver helt alene dér, er det ikke kun fordi Annas flyttes væk, 
men også fordi andre elever går til ekstra.  

Ekstra betyder specialundervisning. Ekstra er lærernes og elevernes omtale af 
den specialundervisning, der foregår ’oppe i obs-lokalet’. Ekstra er særlig tilrettelagt 
undervisning for tre af klassens elever: Katja, Yasmin og Mark. Det sker seks timer 
om ugen, fordelt på fire dage. De tre holder selv styr på, hvilke timer det drejer sig 
om. Sammen med de øvrige skemaer på opslagstavlen, er der også et skema der an-
giver hvem der går til ekstra, i hvilke timer. Katja og Yasmin sidder ved firmands-
bordet sammen med Linda. Jeg vil nu inddrage ekstraundervisningen for at lade det 
bringe analysen af elevnormativitet videre.  

Det gør noget ved ekstra-eleverne at gå til ekstra. Ikke bare at være ’oppe’, 
men i lige så høj grad at være væk fra ’nede i klassen’. At være til ekstraundervisning 
indebærer ikke at vide, hvad der foregår i klassen. Der er værdifuld social viden, der 
ikke tilflyder ekstra-eleverne. Der er relationer de ikke kender til, fordi de ikke er til-
stede, og der er konkret information de ikke får. Da jeg indledte mit feltarbejde på 
skolen var tre af eleverne til ekstra i den time, hvor jeg præsenterede mig selv. På det 
tidspunkt var jeg ikke opmærksom på ekstras eksistens. I det efterfølgende frikvarter 
opsøger to piger mig, for at finde ud af hvem jeg er. Senere forklarer de mig, at det er 
hvad de bruger frikvartererne til, nemlig at opsuge relevante informationer, der er 
tilflydt de andre mens de var væk. 
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Egentlig er det tilsyneladende aftalt, at de tre skal gå direkte til obs-lokalet, 
når klokken ringer ind. Ofte sker det alligevel, at de går med deres med-elever op i 
klasseværelset. De sætter sig ved deres pladser som de plejer. Et stykke tid inde i ti-
men bliver læreren opmærksom på deres tilstedeværelse. Han ser op, siger deres 
navne og fortsætter ”I skal da til ekstra. I må hellere gå”. Eller det lyder: ”Hvorfor er 
du her i anden lektion? Nu går du op til ekstra”. Eller eleverne kan hentes af ekstra-
læreren, hvis de ikke er dukket op. Så er scenen: En klasse hvor undervisningen er i 
gang, det banker på døren, lærer og elever vender sig mod døren, en anden lærer 
stikker hovedet ind, ser på de elever, der er udeblevet fra ekstra, og siger ”Har I 
glemt at I skal op?”. Elevernes tilstedeværelse på de forkerte tidspunkter og i de for-
kerte lokaler siges altså højt. Ligesom deres måde at være tilstede på i de øvrige ti-
mer også kan kommenteres med henvisning til ekstra: ”Du er ikke hernede, hvis ikke 
du kan koncentrere dig”. Ekstra er en måde at omtale en bestemt aktivitet, og de 
mennesker det involverer. Hvis nogen spørger efter en elev, kan man svare ”hun er 
til ekstra”.  

Dagligt gentages, at der er forskel på normalundervisning og på ekstra. Lige-
som det dagligt gentages, hvem der hører til hvor. Navngivningen gælder ikke de, 
der skal blive i klassen. Navngivningen gælder de, der skal gå. De tre ekstra-elevers 
anderledeshed markeres og gøres særligt synlig af den dagligt gentagne navngiv-
ning. Gjorde de tre som det tilsyneladende er aftalt, nemlig fra frikvarteret at bevæge 
sig direkte til obs-lokalet, så ville de undgå den markering. Men det gør de ikke. Ved 
at bevæge sig med deres med-elever til klasseværelset bringer de sig dagligt i en si-
tuation, hvor de bliver smidt ud. Anderledesheden siges højt, nævnes ved navn – 
deres navn og ekstra. Når det sker, bevæger de sig modstræbende ud af klassen. De 
sørger med deres insisteren på at starte timen i klasseværelset for, at forskellen mel-
lem dem og deres med-elever dagligt gentages. Udskillelsen bliver så langt mere 
markeret og så langt mere højlydt italesat end hvis de var gået direkte til obs-klassen. 

Den gentagelse er en understregning af, at noget bliver til som det normale, 
og at det normale ikke kan præsentere sig andet end ved hvad det ikke kan være6

                                                 
6 En pointering som Mertz gør særligt præcist i følgende, som er en diskussion af queer teori: 
”Queer theory problematiserer altså heteronormativiteten ved at påpege, at denne ikke kan 
eksistere uden sin postulerede modsætning. Dette vil sige, at heteronormativiteten udgrænser 
homoseksualiteten og samtidig er afhængig af den for en opretholdelse af sin egen definition. 
Da normen har afvigelsen som sit eksistensgrundlag, er afvigelsen heller ikke hverken hinsi-
des eller under kulturen (en sub-kultur, med andre ord), men befinder sig således både inden 
for og uden for normen” (Mertz 2001: 25). 

. 
De tre ekstra-elever insisterer på at være til stede. De gør ikke særligt opmærksom på 
sig selv, tværtimod forekommer det mig, at de søger at gøre sig selv ubemærkede. 
De er tavse, stille – blot tilstede. De bliver i klassen ved hjælp af tavshed og etablerer 
en tilstedeværelses-strategi, som er baseret på tavshed og usynliggørelse. De lader 
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forskellen mellem sig selv og de andre umarkeret ved at glide med ind. De søger at 
høre til, men ironisk nok sikrer den strategi dem en daglig markering, en udpegning 
af sig selv som anderledes.  

Det normales ekskludering af de tre-ekstraelever bliver så mere magtfuld, 
fordi udpegningen vedholdende gentages. De tre forsøger at gøre deres ekstra-timer 
usagt, men besvares med en vedholdende sigen det højt. De tre ved, at de skal til eks-
tra, de ved, at nogen efter kortere eller længere tid i klassen vil få øje på dem og at de 
dernæst med navns nævnelse vil blive smidt ud. Ikke desto mindre udsætter de sig 
dagligt for denne udpegning. De forsøger dagligt at få lov til at være der; de forsøger 
dagligt at bevæge sig ud af den kategori man har besluttet at de skal være i: Elever, 
der går til ekstraundervisning (McDermott (1993) 1996). 
 
 
NORMALUNDERVISNING OG OBS-KLASSEN 
Normalundervisningen og obs-klassen refererer til flere forhold. Det er forskellige 
undervisningsformer, det er en synliggørelse af hvem lærerne vurderer som dygtige 
eller mindre dygtige, hvem der har brug for hjælp og hvem der stemmer overens 
med skolens fordringer til den forventede kunnen, og så refererer det også til steder 
på skolen. Jeg har tidligere omtalt klasseværelset som hjemme. Jeg vil igen lade analy-
sen inspirere af Sally Andersons opmærksomhed på klassen som skolens strukture-
rende princip. Hjemme er klassen. Hjemme er rumligt såvel som socialt bestemt. 
Klassen er også familie, hvor fællesskabet ikke udspringer af blodsbeslægtethed, men 
er baseret på kronisk nærhed (Anderson 2000:156). ’Kronisk nærhed’ er Anderson 
tankeprovokerende terminologi, som jeg tillader mig at låne her. Fysisk kronisk nær-
hed har man med sine med-elever. Den nærhed er en del af at være elev i en klasse. 
Man skal blive, og man skal blive sammen med nogen andre. Sine med-elever.  

De tre elever, der går til ekstra, gør modstand mod at tage de positionerings-
muligheder op, som præsenteres for dem. De insisterer på at blive til som de elever, 
de ser deres med-elever fremtræde som. De insisterer på at være ligesom de andre. 
De tre ekstra-elever vil være ligesom dem, der ikke går til ekstra. De tre protesterer 
mod den positioneringsmulighed, der står klar til dem, nemlig at være en af dem der 
hører til i obs-klassen. Den ligesomhed de tre giver udtryk for at ønske sig vedrører 
at blive i klassen. At være ligesom er også at være et bestemt sted.  
 
 
GRUNDFORDRINGEN: AT BLIVE 
De tre synliggør samme grundfordring som Linda, nemlig kravet om at blive. Blot 
gør de kravet synligt ved at insistere på retten til at være til stede, retten til at være 
en rigtig elev, ved at blive. De gør det modsatte af Linda, som kommer og går. De bli-
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ver. Disse tre smides imidlertid ud af klassen. De skal blive et andet sted. Oppe i obs-
klassen. Af disse elevers praksisser kan fremlæses samme elevnormativitet som af 
Lindas praksisser. Grundlæggende synliggør de samme fordring som analysen af 
Lindas positioneringer fremlæser, men de viser også noget mere. Nemlig at fordrin-
gen om at blive ikke står alene, men blander sig med stedet. Lad mig forfølge det sted.  

Det er ikke ligegyldigt hvor man bliver. At være hjemme, i klassen, bliver man 
tilsyneladende mere rigtig af. At være i obs-klassen gør eleverne til ikke-ligesom de 
andre. De attraktive andre er de, der selvfølgeligt hører hjemme i klassen. Det er 
dem, der ikke bliver bedt om at gå. Således forekommer rationalet at være. Nogle 
opholder sig på bestemte attraktive steder, mens andre kommer og går, bortvises el-
ler holder sig væk. De tre ekstra-elevers vægring mod netop det positioneringstilbud, 
der bliver givet, synliggør stedets indblanding i elevnormativiteten. Der er nogle ste-
der det er bedre at være end andre. Der er nogle steder man bortvises fra, og andre 
man henvises til. De vil ikke være dem, der går til ekstra. De vil blive i klassen – dér, 
på dét sted7

 Stedets betydning var særligt afgørende i ekskursen om eksil, hvor dét at be-
finde sig udenfor rette sted blev understreget. Måske eksileres de tre? Og ved at 
bringes væk fra rette sted, og ud af overensstemmelse med fordringen om at blive 
’hjemme’, så bringes de tre i positioner, der kan beskrives som eksilerede. Uden at 
bringe eksilterminologien i anvendelse viser Eckerts studier – og Olsens – noget til-
svarende. Eckert viser, hvordan bestemte grupperinger i den amerikanske high 
school, som hun studerer, holder til på bestemte steder på skolen. Fx er skolegården 
Burnout (som er den ene gruppering i Eckerts materiale) territorium. Burnouts ryger, 
og i skolegården er det tilladt at ryge.  

. Sted – i ubestemt form – er synliggjort som en betydende kategori, som 
grundfordringen kan blande sig med i udsigelserne af en elevnormativitet.  

 
”The locus of Jock-Burnout territorial separation is the courtyard. Whereas the cafeteria is in 
the public domain, the courtyard is Bournout territory by virtue of its designation as the au-
thorized smoking area. The close association between Burnouts and the courtyard comes out 
repeatedly in conversation, as Burnouts are commonly described as ‘the people who smoke’ 
and ‘the people in the courtyard’” (Eckert 1989: 53-54). 

  
Helt konkrete steder forbindes med bestemte mennesker, som har en stærk tilknyt-
ning til hinanden. Det der bliver synligt i Laurie Olsens studie er, at børnene gruppe-
rer deres med-elever med henvisning til nationalitet og sprog. Olsens feltarbejde er 

                                                 
7 Flere studier af skole og skoleliv viser, hvordan sted er af betydning (Eckert 1989: 46; Olsen 
1997; Ferguson 2000).  
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på en multikulturel skole med elever fra mange forskellige nationaliteter. Olsen kon-
staterer:  
 
”The actual location of where groups hang out and proximity to the center of campus or to the 
margins of the campus seems symbolic of relations to school life” (Olsen 1997: 40).  
 
Olsen finder, at de amerikanske børn nævnes først og ofte befinder sig i centrum. Ik-
ke bare socialt, men helt konkret befinder de sig midt i lokalet, eller midt i skolegår-
den. ’Newcomers’ – som er indvandrerbørn – angives på kortene at befinde sig i 
yderkanterne. Olsen minder om at centralitet spiller en ganske stor rolle. Der er soci-
ale grupperinger, men de grupperinger relaterer sig til fysiske steder. De steder be-
folkes. Og nogle steder er mere centrale end andre. Klasseværelset er centralt, hvor-
imod obs-klassen er perifer. Det centrale sted er også det selvfølgelige sted og det 
attraktive sted.  

 
 

DE TRE’S  MOTIVEREDE VÆGRING 
Modstanden må imidlertid også med. Det ser ud som om de tre har en strategi, der 
er usynliggørelse. Den strategi er ikke omkostningsfri. De er allerede markeret som 
andet ved ’ekstra’. Den andethed forsøger de at usynliggøre ved at lade den umarke-
ret, ved at komme til timerne. De handler ved at insistere på at være inkluderet, den 
gentagne eksklusion til trods. 

Yasmin er tydeligvis utilfreds med at være en af de elever der går til ekstra. 
Lærernes begrundelser for ekstra er, at de er svage elever, som ikke kan følge med i 
normalundervisningen, derfor må de have undervisning som retter sig særligt mod 
deres behov og kvalifikationer8

 

. Rationalet lyder altså at de skal have specialunder-
visning for at lære noget. Interessant nok ser det ud til, at Yasmins begrundelser for 
ikke at ville have ekstra undervisning kontradikterer institutionens rationale. Hun 
argumenterer på følgende måde:  

”Man lærer næsten ikke noget [til ekstra], synes jeg. […] Jeg synes nu i klassen er det lidt sjo-
vere at være og man lærer jo også noget” (Yasmin 94-96 ).  ”Det er kedeligt, jeg hader at gå op 
til ekstra. […] Jeg har ikke lyst til at gå op til ekstra, man lærer ikke noget. Jeg lærer kun på 
fjerde [klassesniveau]. (Yasmin1696-1703)”  

                                                 
8 Det kunne naturligvis diskuteres om der er sammenhænge mellem Yasmins position i klas-
sen og så hendes andetsprogskundskaber. Det har jeg ikke materiale til at gå ind i her, men 
Pia Quist har studeret netop forholdet mellem identitet og andetsprogstilegnelse (Quist 
1998a, 1998b) 
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”Jeg vil godt have nye opgaver sådan som klassen lærer, det vil jeg også lære. […]  jeg vil 
gerne lære ligesom vores klasse gør. Det er sjovere at lære ligesom vores klasse gør fordi så 
kan vi også det, som klassen gør ” (Yasmin 1705-14). 

 
Interessant nok begrunder Yasmin sin ulyst til ekstra med at hun ikke lærer nok. Ikke 
lærer nok er samme begrundelse som lærerne benytter, når de argumenterer for at 
hun netop ikke skal være i klassen, men bør modtage ekstra-undervisning. Og som 
er den læringsbegrundelse, der i næste kapitel omtales i relation til måderne skolen 
disciplinerer på. Yasmin vil gerne være i klassen og lære det samme som de andre, 
og hun glæder sig til hun kommer i syvende for så holder ekstra op, mener hun.  
Men det er ikke det eneste argument, hun har flere. Yasmin fortæller, at nogle af 
hendes med-elever kommenterede hendes læsefærdigheder, derfor kom hun til eks-
tra. Men nu vil hun gerne ned i klassen igen, så de andre ”kan se hvor god jeg er”. 
Yasmin vil gerne vise, ikke bare lærerne, men også sine med-elever, hvad hun kan. 
At gå til ekstra er også at leve med de andres fortolkning af hende som ikke-dygtig, 
ikke lige så dygtig som dem. Den forskel vil Yasmin gerne udligne igen.  

Yasmin giver udtryk for et begær efter at være med i timerne, dér hvor det 
almindelige, det gængse, det de andre gør og lærer, foregår. Den trang er tilsynela-
dende så stærk, at hun dagligt udsætter sig selv for at blive smidt væk fra det efter-
tragtede fællesskab. I den forstand kunne det hævdes, at Yasmin ikke tager de struk-
turer som skolen tilbyder op, eller at hun i hvert fald gør det på en anden måde en 
strukturerne byder til. Hun går godt nok til ekstra, og forstår at det er anderledes og 
at det er for dem, der ikke kan følge med, at de er der for at lære noget. Det anerken-
der hun. Men hun vil ikke være der. Hun vil ned igen. Ned for at vise at hun godt 
kan noget; lige så meget som de andre. Hun insisterer på at blive i klassen, også når 
hun ikke er inviteret, og ikke er en selvfølgelig deltager. Så attraktivt er det åbenbart 
at være dér – ikke til ekstra.  

Vendes den analyse imidlertid på hovedet, kunne det argumenteres, at Yas-
min netop tager strukturerne op, som de er tænkt. Det er rigtigst at deltage i normal-
undervisningen. Det er rigtigst at ønske sig at deltage som en af de rigtige. Godt nok 
søger skolelogikken at tage højde for, at ikke alle er ens ved netop at tilbyde ekstra-
undervisning til de, der ikke favnes af normalundervisningen. Men i samme bevæ-
gelse etableres af selv samme struktur en vurdering hvad der er rigtigst. Det er det 
Yasmin aflæser, og agerer i forhold til. Derfor er strategien ’jeg vil være en del af det 
normale’ heller ikke på tværs af skolens strukturer, men netop med selv samme struk-
turer. Yasmin har lært sig den del af skolens logik, der vedrører faglighed og rigtig-
hed, og handler for at komme til at være del af den rigtighed. En logik som ikke-
ekstra eleverne ikke har nødig at lære sig, for de er altid allerede del af den attraktive 
normalitet. De mærker måske deres deltagelse i det normale ved de andres deltagel-
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se i ekstra, men udelukkende som en bekræftelse af deres egen deltagelse i det rigti-
ge.  
 Mark har det lidt på samme måde. Sådan ”skal jeg nu op igen?” (Mark 944). 
I mit observationsmateriale har jeg beskrevet, hvordan han slæber sig af sted, og 
modvilligt går ud af døren. Han nærmest klistrer til stolen, og kan ikke komme af 
sted. Hans adfærd er den, der tydeligst udtrykker vægringen mod at bevæge sig ud.  
Når læreren gør opmærksom på hans tilstedeværelse i en ’forkert’ time, så synker 
kroppen først længere ned i stolen, mens benene glider ind under bordet. Mens 
Yasmin og Katja samler deres ting sammen, bliver han siddende og først når de er på 
vej ud af døren og kalder på ham, rejser han sig hængende, og slæber sig ud af loka-
let. Men sådan har han ikke altid haft det. Tidligere var det anderledes. Mark aner-
kender, at det er til ekstra, at han har lært at læse bedre. Ikke bare fagligt har det væ-
ret godt. 
 
”Jeg kan huske at dengang jeg blev mobbet da glædede jeg mig bare sådan til jeg kom op 
igen. […] Det er ligesom lidt nede i klassen, man får bare lidt mere opmærksomhed” (Mark 
935). 

 
Mark har det på en anden måde end Yasmin. Men de kender til og trækker på sam-
me rationale. Skolen handler om at lære, ekstra handler om at lære dem, der ikke kan 
lære. Men hvor Yasmin vil ned til klassen igen, så har Mark tidligere haft det sådan 
at han gerne ville væk. Begge ønsker er begrundet i klassen. Yasmin vil tilbage til 
klassen, fordi det er attraktivt. Marks vil til ekstra, fordi det er ubehageligt at være i 
klassen. For dem begge er klassen hjemme. Hjem er bare ikke altid positivt ladet. 
Hjem kan også være det sted man ønsker sig væk fra9

Skolen sætter altså rammer for hvor, hvem opholder sig hvornår. Når klok-
ken ringer skal alle bevæge sig fra skolegården og ind i bygningerne. Nogle skal gå 
til klasseværelset, andre skal gå til ekstra. Skolens krav om at man skal være på be-
stemte steder, til bestemte tider tages op på forskellige måder. Det der er fælles for de 
tre er begæret efter at være til stede i klassen. De honorerer kravet om at blive, men 
de bliver på det forkerte sted. Begæret efter at være på det rigtige – eller forkerte, af-
hængig af synspunkt – er stærkt nok til, at de dagligt udsætter sig selv for en navn-
given udsmidning. De forhandler altså dagligt skolens strukturer, men synliggør 
samtidig de strukturer, der ellers ville forblive uudtalte.  

. Siden har Mark fået det ander-
ledes. Han bliver ikke mobbet længere, og klassen bliver igen et attraktivt sted at væ-
re. Nu slæber han sig ud af klassen, når han skal til ekstra.  

 

                                                 
9 Ida Wentzel Winther beskæftiger sig med hjem og hjemlighed, og hun viser hvordan hjem 
er en sammensat størrelse, og må forstås i spillet mellem hjem, sted og familie. 
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MOD REGLER OG FLERE FORDRINGER 
Lindas deltagelsesformer og analyserne af dem gør en vej rundt om skolens regel-
sætninger og normalitetsfordringer nødvendig. Af Lindas fremvisning af elevnorma-
tiviteten at blive kastes der anderledes lys på de selvfølgelige regler, ligesom der ka-
stes anderledes lys på Lindas fremtrædelser af selvfølgelige normaliseringspraksis-
ser. Det bliver nødvendigt at komme omkring skolens formulerede regler, også. At 
blive er den ganske grundlæggende forudsætning for at være en passende skoleelev. 
At blive på ganske bestemte måder – mens man undlader at tygge tyggegummi, vip-
pe på stolen og opholde sig på pigetoilettet – er de disciplineringer skolen sætter for 
passende måder at blive til på. Det vil jeg vende tilbage til i næste kapitel, som berø-
rer overvågning og opretholdelse af normalitetspraksisser. 
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INTERTEKST  
 

 
”I går der var der nogen der lavede ballade, så sagde Karen at hun kunne ikke holde det ud. 
Hun sagde ”fra nu af, ham der siger et ord, lige meget hvad, uden at række fingeren op, han 
skal skrive hundrede gange ’jeg må ikke tale i regnetimerne’”. Så sagde hun ”fra nu af så er 
der ingen der må tale i ti minutter”. Og så var det - jeg ved ikke, jeg tror det var Martin, så 
blev hun rigtig vred. Så sagde hun ”her, skriv hundrede gange” Så siger han ”nej jeg gider 
sgu ikke skrive hundrede gange”, så sagde hun ”tohundrede gange” og så røg han på konto-
ret. Og så bagefter blev det Daniel, der skulle skrive hundrede gange. Bagefter blev det Yosef, 
der skulle skrive hundrede gange, nej tohundrede gange. Så blev det Nadim, der skulle skrive 
hundrede gange. Og så blev det Louise, som også skulle skrive hundrede gange”. (Naser 908-
39) 
 
 
”Alle er bare: Nu kommer Brogaard. Og så sidder alle bare nede på stolen og sidder helt stille. 
Han er simpelthen bare ... han er rigtig stor og man bliver rigtig bange for ham. Når man er 
inde på hans kontor så siger ”hvis du gør det en gang til ...”  jeg skal nok lade være.  
J: hvad er skræmmende ved ham? 
C: det er den måde han udtrykker det på, han mener det nok ikke særlig alvorligt, jo det gør 
han jo nok, men han udtrykker sig rigtig meget sådan hårdt, og man bliver rigtig bange for 
ham, for at står helt oppe i hovedet på een og så den måde han råber på, han råber rigtig højt 
ikk, så man bliver helt .. bange eller det gør helt ondt inde i en selv når han råber, og man ved 
slet ikke hvad man skal sige. Man kan slet ikke sige noget til ham ... ”jamen ”...”ikke noget 
jamen”. (Camilla 268-76) 
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I det foregående kapitel viste jeg, hvordan Lindas kommen og gåen på skolen syn-
liggør en bestemt elevnormativitet10

Dette kapitel er endnu en fremskrivning. Denne gang en fremskrivning af 
skolens sanktioneringssystemer og deres betydning for elevhed og for inklusion-
eksklusionsprocesser. Hidtil har jeg berettet om elevernes indbyrdes relationer. Det 
er imidlertid ikke hvilket som helst sted, hvilken som helst tid eller hvilken som helst 
ramme disse relationer gøres indenfor. Kapitlet trækker tråde til de foregående kapit-
lers fremskrivning af elevnormativitet, og starter med en grundstruktur i elevernes 
fortællinger om hvad straf i skolen går ud på, og bevæger sig derfra igennem regler 
og en fremvisning af hvem, der straffes. Dernæst kompliceres forståelsen gennem 
fremvisningen af hvordan kategorier blander sig og af hvordan flere komponenter i 
elevnormativiteten kommer til. 

, hvor det at blive fremtræder som en grundlæg-
gende fordring. I samme kapitel viser jeg desuden, hvordan denne grundlæggende 
fordring reguleres via regler for færdsel på skolen. Disse færdselsregler er del af sko-
lens etablerede ordensregler. Men der er flere regler. Regler som sætter rammer for 
passende måder at blive til som elev på. Det er de implicitte regler, som også er de 
vanskeligste at lære.  

Skolen kræver overholdelse af sine regelsæt, og flere teknikker er i brug når 
overholdelsen skal sikres. Undersøges det, hvordan disse regler sanktioneres, så me-
ner jeg at kunne identificere flere typer af teknikker. Ordensreglerne knyttes an til to 
sanktioneringssystemer, et overvågende og et system, som er mere spektakulært af-
straffende. Der er kontinuitet de to systemer imellem, og de fungerer ikke adskilt fra 
hinanden. Det ene rationale gør brug af forbud og af straf, når reglerne brydes. Det 
andet rationale gør brug af overvågning og disciplinering. Identificeringen af disse 
rationaler henter analytiske blikke fra Michel Foucault, men pointerne rejser sig i høj 
grad af det empiriske materiale. Det følgende er altså ikke en teoretisk diskussion, 
men er en analyse af empirisk materiale, der viste sig at være mættet med beskrivel-
ser og refleksioner over skole, straf og overvågning. Disse parallelle magtrationalite-
ters gennemslagskraft vil jeg vise konkret empirisk. Jeg følger derfor også en læsning 
af Foucault, som vægter den delvise kontinuitet af den ’gamle’ strafrationalitet side-
løbende med bruddet til den moderne disciplinering11

                                                 
10 Jeg anvender begrebet ’elevnormativitet’ om de forhandlede forestillinger om, hvad en elev 
bør være.  I elevnormativiteten indgår flere komponenter. De komponenter, jeg fremlæser, er 
fremkommet som konsekvens af analysestrategien og af et fokus på inklusion-
eksklusionsprocesser. Komponenter forstår jeg som de elementer en konkret elevnormativitet 
kan siges at sammensættes af. Fremanalyseringen af elevkomponenter trækker tråde til Søn-
dergaards komponentmodel i ”Tegnet på kroppen” (Søndergaard 1996) og til Staunæs’ net-
værkskomponenter (Staunæs 2003a). 

. Selvdisciplineringen forstår 

11 Foucault gør i ”Overvågning og straf” opmærksom på, hvordan magtrationaler har ændret 
sig over tid. Han viser, hvordan en moderne strafrationalitet i den vestlige verden fremkom-
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jeg ikke som den anden side af den spektakulære strafudøvelse; ligesom selvdiscipli-
nering ikke kan tænkes som understøttende den spektakulære straf. De to er selv-
stændige, forskellige samtidig med at de i konkret skoleliv ser ud til at infiltrere hin-
anden. 

Det er via børnenes blikke på institutionen, at skolen som ramme her fortæl-
les frem. Det må tilføjes, at når jeg overhovedet har materiale som vedrører regler og 
straf, så er det fordi jeg i pilotundersøgelsen af børnene blev gjort opmærksom på, at 
hvorvidt man som elev lavede ballade eller ej var af afgørende betydning for, hvem 
der var sammen med hvem, og for hvem man kunne være. Med så store bogstaver, 
som de kunne, fortalte børnene, at jeg ikke skulle overse ’ballade’ og hvordan ballade 
sanktioneres. Det medførte, at jeg i designet for undersøgelsen i de åbne observatio-
ner gjorde lærer-irettesættelser og regelbrud til fokuspunkter. Jeg har altså i produk-
tionen af data haft et eksplicit fokus på straf. Og har derfor nu materiale som direkte 
beskæftiger sig med regler og regelbrud (se desuden kapitel 12 om metodologi).  
 
 
SKOLE OG MANTRAET OM LÆRING 
I dagligdagen sættes skolen vedholdende i scene som et sted for læring. Skolen be-
grundes med læring, og kravet om elevernes tilstedeværelse og opmærksomhed be-
grundes med læring. Lettere karikeret kan det via irettesættelserne af eleverne gen-
gives således: ’I skal blive her for at lære, undlade at tygge tyggegummi og vippe på 
stolen for at lære. I skal være udenfor i frikvarteret for at få frisk luft, så I kan komme 
ind at lære’. ’Læringsbegrundelsen’ dominerer. Den er synlig i lærernes fortællinger 
om hvad skolen er, i bekymringerne for om eleverne lærer nok, den er synlig i ele-
vernes forståelser af hvorfor de går i skole, og den kan først og fremmest identifice-
res, når lærerne irettesætter eleverne med argumentet, at ”ellers lærer de ikke noget”. 

                                                                                                                                            
mer i overgangen (perioden 1750-1825) fra hvad Foucault benævner Ancien Regime med vol-
delige og ofte spektakulære afstraffelser til moderne tids disciplinerende og selvdiscipline-
rende teknologier og de angiveligt mere humane straffeteknikker (Heede 1997: 101-2; Fou-
cault 2002 (1975): 43-44). Denne moderne strafrationalitet er kendetegnet ved en kombination 
af hierarkisk overvågning og normaliserende sanktioner (Foucault (1975) 2002: 208). Discipli-
nen producerer individer. ”Overvågning og straf” kan umiddelbart læses som en argumenta-
tion for at den spektakulære afstraffelse afløses af andre disciplineringsformer. Flere steder 
ser Foucault imidlertid ud til ikke at tale om afløsning, men snarere om infiltrering af de to 
strafrationaliteter. Eller formuleret på en anden måde: Den moderne strafrationalitet benytter 
sig af såvel den mere spektakulære strafudøvelse som af den disciplinære form for magt: 
”Ikke at den disciplinære form for magt har erstattet alle de andre, men fordi den har infiltre-
ret sig blandt de andre ved ind i mellem at diskvalificere dem, men også ved at tjene som 
mellemled og ved at forbinde dem med hinanden, forlænge dem og særligt ved at tillade dem 
at føre virkningerne af magten helt ned til de mindste og fjerneste elementer. Den sørger for 
en infinitesimal distribution af magtrelationerne” (Foucault (1975) 2002: 233). Det er denne 
fortolkning af forholdet mellem strafudøvelse og disciplinering jeg læner mig op ad. 
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Læringsbegrundelsen dominerer ikke blot, den skygger også. Den skygger for at sko-
len også er et sted, hvor eleverne overvåges; at lærerens funktion – samtidig med at 
undervise eleverne – er at holde øje med eleverne. Det er dét Foucault taler om, når 
han skriver:  
 
”[der sker en] specificering af overvågningen og en integrering i forhold til pædagogikken” 
(Foucault (1975) 2002: 191).  
 
Det er en, hvad Foucault omtaler som en iboende mekanisme, der dagligt udfoldes 
og repeteres også i denne 6. klasse. Eleverne overvåges. Og som det præsenterer sig 
på skolen, så skygger læringsrationalet for den iboende overvågningsfunktion. Dette 
og andet vil jeg vise i det følgende, hvor jeg igen nærmer mig det empiriske materia-
le.  
 
 
STRAF – NED TIL BROGAARD 
I elevernes forskellige beretninger om regler og regelbrud optræder den samme figur 
igen og igen. Brogaard. Brogaard beskrives som det værste, der kan ske. Brogaard er 
det der sker, hvis reglerne brydes. Brogaard er skolens viceinspektør. Han har – som 
den eneste udover inspektøren og hendes sekretær – sit eget kontor. Lærerne har 
hvert sit skab på lærerværelset, men ikke eget kontor. Det har Brogaard, og det er dér 
man kan ryge ned, hvis man laver ballade. Ned til Brogaard, kommer man. Det er 
formuleringen der går igen. Og det er en meningsfuld formulering i børnenes skole-
liv, hvor det henviser til en daglig praksis. Eleverne er ikke i tvivl om, at der kan 
skrides ind over for dem, hvis de bryder reglerne; de formulerede såvel som de ikke-
formulerede. For begge dele eksisterer, og begge dele henvises der til. 
 
Yosef beskriver det at komme ned til Brogaard således: 
 
J: Hvordan er det at være der? 
Y: Han [Brogaard] skriger meget. 
J: Gør han det? 
Y: Jeg bliver næsten helt bange af ham. Så sætter han os ind på hans kontor og så skal vi skri-
ve. 
J: Og hvordan har man det mens man sidder og skriver der? 
Y: Dårligt, det er kedeligt. Han siger til os at armen skal falde af. Vi skal skrive til vores arm 
falder af. Vi får helt krampe nogle gange, når vi hele tiden skriver. 
J: Hvad gør han så med dem når du har skrevet? 
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Y: Ikke noget. Han kigger bare. Eller også lader han være. Nogen de gider slet ikke skrive. 
Hvis han siger man skal skrive otte sider eller et eller andet og så skriver vi kun én og så må-
ske en anden halv, så tror han vi har lavet det hele. 
J: Han kigger ikke om der er otte? 
Y: Nej. Heller ikke hvis vi laver forkert eller noget. Nogen gange så skriver vi bare et eller an-
det. 
J: Men han ser ikke hvad I skriver? 
Y: Nej. Det er bare ligesom sådan en strafmulighed sikkert. 
J: En hvad siger du? 
Y: En straf.” (Yosef 112-71). 

 
En strafmulighed er det. Yosef har fat i noget. Men lad først Camillas betragtninger 
over oplevelserne hos Brogaard tilføjes: 
 
J: Hvad sker der når man kommer på kontoret? 
C: Så får man hug af Brogaard 
J: Hvad betyder det at ryge ned på kontoret? 
C: Så kommer man ned og skal sige. Så siger Brogaard så noget til ham og så skal den elev så 
skrive tusind ordensregler ned. 
[...] 
J: Når man kommer ned til Brogaard, hvor sidder man så henne? Inde på hans kontor? 
C: Udenfor hans kontor. Man står op. Ellers lige overfor ham. 
J: Når man så skal skrive de der regler? 
C: Så sidder man inde i et andet rum hvor der er papirer og  bøger. Det er et sted hvor der er 
papirer og clips, alle materialerne. Det er lige når man kommer ind ad døren. .... 
J: Så dem der sidder i sofaen overfor venter de på at komme ind til Brogaard? 
C: Narj nogen gange. Har du set den stol der står over i hjørnet? Det kalder man den kolde 
stol, ikk der sidder man, hvis man har været rigtig rigtig fræk og så kommer man så ind på 
kontoret og taler om det og så begynder han at råbe og så skrive ordensregler af. Hvis det 
sker i 1. time så kan man sidde derude til 4. time 
J: På den kolde stol? 
C: Bare at sidde og kigge ind i væggen.(Camilla 610-27) 

 
Brogaards kontor ligger på vej mod inspektørens kontor, hvorimellem der er en 
gang. Det er udenfor kontoret, i den gang, at der står en stol. Når man ryger ned til 
Brogaard kommer man enten ind på selve kontoret eller man sidder på den stol. Den 
kolde stol, kalder eleverne den altså. Den stol har jeg passeret utallige gange og hav-
de børnene ikke gjort mig opmærksom på stolen og dens funktion og betydning ville 
jeg ikke have opdaget dens eksistens. Stolen står udenfor kontoret. Dén stol kunne 
også have været en venlighed overfor ventende gæster. Der er intet skilt, ingen vejvi-
ser der angiver, at denne stol ikke skulle være et sted man kunne sætte sig for at ven-
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te; at den snarere er en lokalitet, hvor elever straffes og udstilles for resten af skolens 
elever, lærere og øvrige personale som regelbrydere, markeres heller ikke. Stolen er 
ikke placeret i et aflukke, men er netop anbragt i den gang, som mange af skolens 
voksne regelmæssigt bevæger sig igennem. Er man bekendt med skolens sanktions-
systemer, så ved man, at når man passerer en elev, der sidder på dén stol, så har vi 
her med en regelbryder og en, der er i færd med at blive straffet, at gøre. Blikkene 
siger det. De blikke, der tilhører de indforståede forbipasserende, og de blikke som 
dén på stolen besvarer. Uindviede kan ikke kaste dé blikke. Vi ser ikke stolen. Og 
derfor heller ikke straffen. Men stolen står der som en betydningsfuld markør. Den 
kolde stol er til at overse. Dens betydning kan imidlertid næppe overdrives. Den 
kolde stol er en lokalitet, det er en instans og det er en begivenhed12

Med andre ord kan det beskrives sådan her. Skolen indeholder – som fængs-
let – et element af overvågning: Der holdes øje med eleverne og de lærer at forvente at 
blive betragtet. Det ligger som en del af skolen at overvågning finder sted. Ikke bare 
eleverne overvåges, men også lærerne som må forvente at skulle redegøre for deres 
handlinger (Foucault (1975) 2002: 193; Nielsen 1999: 53-54). Skolen normaliserer. Det 
gøres ved vedholdende at minde om, hvad den forventede standard er. Foucault po-
interer, at særligt dette sker ved først at definere, hvad der er unormalt, for dernæst 
at bestemme, hvad der er normalt. Det gælder fra afgørelsen af hvem der har brug 
for specialpædagogisk undervisning, over irettesættelser af ikke at tygge tyggegum-
mi til at vippe på stolen. I skolen foregår desuden udelukkelse. Det kan være fysisk 
bortvisning eller udelukkelse af uønskede måder at opføre sig på (Nielsen 1999: 55). 
Desuden klassificeres der i skolen. Skolen regulerer også. Det er de eksplicitte regler og 
deres overholdelse, der er genstand for sådanne reguleringer. En stor del af irettesæt-
telserne vedrører regelbrud der i forskelligt udtryk handler om adfærd. De færreste 
irettesættelser drejer sig om indholdet af undervisningen, om matematik eller en-
gelsk. Når jeg i det følgende bringer ikke blot de raffinerede teknikker på banen, men 
også skolens øvrige funktioner, så er det også fordi jeg, som nævnt, finder flere typer 
af reguleringer gå i spil med hinanden. I den strafmulighed, som Yosef har øje for. 

. En strafmulig-
hed er det, som Yosef siger.  

 
 
EN GRUNDSTRUKTUR 
I mit interviewmateriale kan der – om det at blive straffet – identificeres en grund-
struktur. Grundstrukturen kan beskrives som følger. Brogaard er det værste, der kan 
ske, han har den suveræne magt. Lærerne er vejen hen til Brogaard, det er dem der 
afgør, om balladen eller overskridelsen af en given regel giver anledning til at komme 
                                                 
12 Ferguson finder noget tilsvarende i sin undersøgelse, hvor en særligt rum for afstraffelse og 
udstilling omtales som ’the Jailhouse’ (Ferguson 2000: 34). 
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ned til Brogaard. Eller sagt på en anden måde: Lærernes autoritet låner hos Brogaard. 
Det er uklart for eleverne, hvornår der reageres sanktionerende overfor dem, men at 
det er læreren, der afgør, hvad der er regelbrud hersker der ikke tvivl om. Det er 
imidlertid ikke ligegyldigt hvilken lærer man er i nærheden af. Hans Jensen [6. klas-
ses kristendomslærer] rangerer lige under Brogaard. I Karens [6. klassens matematik-
lærer] timer risikerer man ganske ofte at blive sendt derned, mens Grethe [6. klassens 
engelsklærer] sjældent og Schultz [klasselærer og dansklærer] stort set aldrig sender 
elever til Brogaard. Skolens inspektør, Birgitte, har intet med strafuddelingen af gø-
re13

Det der sker, når man kommer til Brogaard er, at man ydmyges. Man ydmy-
ges hos ham, og af overhovedet at blive trukket ud af og væk fra klassen. Blandt ele-
verne er der enighed om, at Brogaard råber højt og taler hårdt. Og der er enighed 
om, at man er bange for Brogaard – de forskellige fortællinger til trods. Uanset om 
man hyppigt besøger Brogaard eller aldrig har været der, så er man bange for ham. 
Han er frygtindgydende.  

. Hun holder møder, er eleverne enige om.  

Naser og Louise fortæller begge om deres indtryk.  
 
”Han bliver totalt vred så råber han rigtig højt. Så bliver vi helt nervøse hvis han nu siger 
”okay kom lige med ind”. Vi bliver nervøse fordi vi ved ikke hvad han kan finde på. Altså for 
eksempel skrive rigtig meget og man skal skrive det og man skal aflevere det i morgen. Og 
ringer til forældrene og jeg ved ikke hvad. Det er det værste så det vil ingen have. Men det 
gør han gør det ikke altid.” (Naser 995-1002) 

 
”Så bliver man sendt over på kontoret, det er det værste, så kommer man over til Brogaard, 
det er det værste, det er lige som at komme over til ned til helvede eller sådan noget 
J: hvad sker der dér? 
L: der sker ikke noget, så skal man bare sidde og man kan også blive skældt ud, det er ikke så 
rart. 
J: hvad er det der helvede, hvad går det ud på? 
L: det ved jeg ikke. Det er Brogaard han skælder ud på en meget meget hård måde, meget 
stift, hårdt og brutalt” (Louise 546-52) 

 
Den ultimative ydmygelse beskriver eleverne som når Brogaard eller læreren, som 
har bedt vedkommende skrive ’jeg må ikke tale i timen’, undlader at se på hvad de 
har nedfældet, men bare smider det skrevne ud. Dét ved Daniel noget om. 
 
                                                 
13 De feminint kropsmærkede lærere omtales af eleverne og hinanden konsekvent ved for-
navn, mens maskulint kropsmærkede lærere omtales ved deres fulde navn eller ved efter-
navn. Den hierarkiske placering har ingen indflydelse på om den praksis ændres, såvel den 
unge feminint kropsmærkede vikar som den feminint kropsmærkede inspektør omtales ved 
fornavn. Omtalemåden ser udelukkende ud til at følge køn.  
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”Så havde han skrevet det tre hundrede gange, så hvad hedder det skulle han slet ikke skrive 
det alligevel. så sagde Karen ”arj du behøver ikke skrive det”. Så stod Martin bare. Så gav han 
mig siderne fordi at [jeg sad og snakkede og så skulle vi begge to skrive]. Jeg gad ikke skrive 
det. Så gav jeg bare Karen hans sider og satte mit navn på”. (Daniel 1527-32). 
 

Dén ydmygelse fortæller eleverne om, og også at den uopmærksomhed på hvad de 
producerer, gør det svært at tage lærerne alvorligt. Brogaard som autoritet og angst-
udløser pilles der imidlertid ikke ved. Uanset om lærerne kan anfægtes og grines af, 
så forbliver viceinspektøren autoritet og skrækindjagende. Brogaard er fortsat det 
værste. Dét henviser også til, at der er flere sanktionsmuligheder på skolen – og syn-
liggør at der altså er noget, som er mindre slemt end det værste. Eleverne er ikke i 
tvivl om, at der er forskellige sanktionsmuligheder, ligesom der er et hierarki imel-
lem dem. Man kan desuden blive sendt udenfor døren eller ind til Hans Jensens ti-
mer eller blive sendt op i obs-klassen14

Lærerne beslutter om man skal straffes, således at vejen til Brogaard går via 
lærerne, som henviser til ham. På samme måde er der et hierarki lærerne imellem, 
som har deres tilnavne: Satan, satan junior og finhedsmagten. Navnene er også angi-
velser af, hvordan lærerne straffer. Brogaard fortælles som ’satan’, og han er rå, Hans 
Jensen omtales som ’satan junior’, og han straffer på samme måde, men uden den 
entydige autoritet, der er forbundet med at være øverst i hierarkiet, junior er først og 
fremmest en markering i relation til Brogaard. ’Finhedsmagten’ er ligeledes en kom-
mentar til Grethes blidere og mere nænsomme disciplineringer, men ikke desto min-
dre disciplineringer. 

. Det er en af de værre. En anden mulig er at 
blive sendt uden for døren. En tredje hyppigt omtalt sanktionsform er afskrivning. 
Eleverne omtaler den ofte, og den går som regel ud på at skrive ordensreglerne af et 
par hundrede gange, eller ligeledes et par hundrede gange at skrive fx ’jeg må ikke 
tale i matematiktimen’ hvis det er reglen om ikke at tale i timen man har forbrudt sig 
imod. Det er ikke det værste, men er ydmygende. Desuden er der mulighed for at 
forældrene inddrages. Det kan ske ved at ens forbrydelse skrives i kontaktbogen, 
som skal vises til forældrene. Eller ved at Brogaard ringer hjem til forældrene. Dét er 
ikke godt. 

                                                 
14 Det er muligt at blive sendt i obs-klassen som straf for regelbrud. Uanset hvad begrundel-
serne måtte være for at sende regelbrydere til obs-klassen som straf, så forlener den praksis 
obs-klassen og de elever, der går til ekstra-undervisning dér med en konnotation af … netop 
straf. Interessant nok finder Ferguson i sine studier, at et særligt lokale på skolen er forbe-
holdt elever ”who get in trouble”. Officielt kaldes lokalet The Student Specialists’ Office. 
Funktionen ser imidlertid ud til at være, hvad Ferguson benævner, The Punishing Room. Det 
lokale kan sidestilles med obs-klassen i danske skoler (Ferguson 2000). Det er naturligvis en 
del forskelle de to kontekster imellem; det interessante er her, at begge lokaliteter menings-
fuldt associeres med straf. 
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STRAFFENS RATIONALITET 
Det ser altså ud til at være almindelig praksis, at elever sendes ned til viceinspektø-
ren. En praksis, og en fordeling af autoritet, som ser ud til at være sanktioneret af in-
stitutionens inspektør og øvrige lærere. På skolen forekommer der at være en 
uimodsagt enighed om, at det er sådan man forholder sig til regelbrud. Sådan er ’til 
Brogaard via lærerne’. Men mens straffepraksis på denne måde ser ud til at være ru-
tineret og opfattes som sådan af eleverne, er forholdet mellem forseelse og straf tilsy-
neladende ikke helt så automatisk eller indlysende.  Manglen på automatik fremgår 
af, at eleverne leder efter begrundelser for, hvornår straffen udløses hos lærerne, li-
gesom de overvejer lærernes motiver og følelser.  
 
I Thomas’ beskrivelse er lærernes humør en betydelig faktor. 
 
J: ”Hvornår ryger man ned til Brogaard? Hvad skal man have gjort for at komme derned? 
T: Jamen det er meget forskelligt hvad lærerne er i humør til, altså 
J: Hvad siger du? 
T: Hvad læreren, det kan være sådan hvis nu han har haft en meget eller hun har haft en me-
get dårlig time før ikke, så kan det gå meget hurtigt, ikke? 
J: Så kan det gå hurtigt? 
T: Ja rigtig hurtigt, selv om man ikke lige har gjort særlig meget. Også lige pludselig hvis man 
er den første nogen der begynder, så kommer de ud for døren, og så de næste som sådan lidt 
efterfølger de kommer til Brogaard. Så det er faktisk bedst at være den første der gør, hvis 
man skal gøre det, så…” (Thomas 1080-1103). 
 
Det er ganske tydeligt, at Thomas tænker straffen ikke som udløst af forseelser som 
sådan, men af lærerens humør og hvilken dag vedkommende i øvrigt har haft. Sam-
tidig fremgår det, at der er et klart kollektivt element eller funktion i afstraffelsen. 
Gentages en forseelse, udløser det en skærpelse af ’strafferammen’ – også selv om 
synderen ikke er den samme elev. Forholdet mellem forbrydelse og straf og forudsi-
geligheden af det forhold, skal imidlertid, ifølge eleverne, også ses i relation til hvil-
ken lærer, der er tale om. Fx tænker Daniel også over, at Karen oftere sender eleverne 
til Brogaard end fx Schultz gør. 
 
”Altså Karen, ikke? Hvis hun har tredjeklasserne som laver meget ballade ikk, så er hun rigtig 
sur på dem ikk, så får vi så bare hende ikk, så er hun også sur på os lige pludselig. Så får vi 
vildt meget for og sådan noget. Hun bliver bare totalt sur, hvis man bare siger et ord når hun 
er sur så skal vi skrive hundrede gange eller sådan noget ”jeg må ikke tale i matematikti-
men”. Martin han sagde ét ord, ikk? (Daniel 1516-1522) 
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Karen beskrives af flere elever som en lærer, der let bliver sur, hurtigt irettesætter og 
er den, der oftest benytter muligheden for at sende eleverne ned til Brogaard. Allige-
vel fortælles Karen ikke frem som en lærer, der aftvinger respekt blandt eleverne. 
”Hun har lidt svært ved at styre os”, som en af pigerne formulerer det. At henvise til 
skolens suverænitet i straffemagtlig henseende – nemlig Brogaard – er altså i elever-
nes øjne ensbetydende med, at den der henviser selv taber magt. Det er en slags fal-
literklæring. At ’kunne styre’ uden regres til det spektakulære magtsystem har altså 
på én eller anden måde status i elevernes øjne. Forholdet mellem ’ballade’, skyld og 
straf er dog ikke entydigt – Naser mener fx, at når Schultz ikke i nogen videre grad 
sender elever til Brogaard er det faktisk, fordi klassen ikke laver ballade i hans timer 
(Naser 1042-64). At lave ballade og at blive straffet er tilsyneladende begge dele til 
dels afhængigt af læreren og hans eller hendes humør. 

I elevernes forståelse er der altså tydelig forskel på, hvordan regelbrud sank-
tioneres. De forskelle som eleverne iagttager, mener de kan tilskrives lærerne. Der er 
forskel på om man har Karen eller Schultz. Om man har Grethe eller Hans Jensen. 
Det er i sig selv måske ikke overraskende, men det er interessant, hvordan eleverne 
leder efter begrundelser hos lærerne og deres stemninger. I elevernes øjne handler 
det om lærernes humør og hvorvidt lærerne har haft en dårlig time forinden, således 
at deres tærskel er lavere.  

I bestræbelserne på at fravriste de uddelte straffe en logik eller en sammen-
hæng reflekterer eleverne tillige over, hvad straffens rationale kan være. Thomas be-
skriver det således:  
 
”Jeg har ikke prøvet at… jeg har ikke prøvet at skrive af faktisk. Han har kun talt med mig. 
J: Hvordan taler han med dig? 
T: Han siger altså for eksempel, altså hvis nu man har været oppe og slås eller et eller andet 
ikk? og hvis nu jeg har været oppe at slås med en mindre, så er det altid én der får skylden. 
aAtså ham den største får skylden lige meget om det er ham den lille der startede eller et eller 
andet ikke? men så siger han ”hvad så, hvis du var den lille” og det ikke? Så på den måde 
taler han. Han taler jo venligt, i hvert fald han har talt venligt til mig ikk? men på den der 
måde at altså han prøver at, han prøver at få en til at ked af det. Sådan”. (Thomas 1070-82) 
 
Thomas når frem til at straf skal udløse ked-af-det-hed. Det er meningen, at man skal 
være ked af det nede hos Brogaard. Thomas er ikke ene om denne fortolkning af 
Brogaards praksis. Det er imidlertid ikke altid, at eleverne selv oplever at blive kede 
af det. Straffens retfærdighed står nemlig ikke uimodsagt. Hvorvidt det er rimeligt at 
blive straffet reflekterer flere elever over. Camilla giver fx udtryk for, at det er ube-
hageligt at blive ked af det, når Brogaard bliver vred. Ligesom Thomas ikke bryder 
sig om ydmygelsen. Eleverne har hver deres individuelle opfattelser af om det er ret-
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færdigt at blive straffet. Jeg gennemgår materialet igen, for at lede efter hvilke reakti-
oner straffesystemet ser ud til at producere blandt eleverne. Brogaards vrede ser 
nemlig ikke ud til kun at producere føjelighed, der produceres også modstand15

 

. Da-
niel er ét eksempel på, hvordan modstanden produceres og forstås. Daniel er ovenfor 
citeret for at have genbrugt Martins sider med ’jeg må ikke tale i timen’. Daniels logik 
er, at  

”Og så kiggede hun lige på det og så smed hun det så ud ikk? Så nogen gange har jeg bare 
fået det tilbage ikke? Og så nogen gange hvis det er nogen lunde det samme, så giver jeg dem 
bare det igen. Fordi jeg synes at det er dårligt at man skal skrive af. Der er jo ikke nogen idé i 
det. Helt ærligt. Det får ikke én til at stoppe. Det synes jeg i hvert fald ikke. 
J: Det gør det ikke? 
D: Nej. Heller ikke at blive smidt ned på kontoret endda selv om Brogaard bliver sur. Det sy-
nes jeg heller ikke hjælper. 
J: Hvad gør det så at blive smidt derned? 
D: Ja så bliver man bare sur ikke? Hvis jeg bliver smidt på kontoret bliver jeg jo utrolig sur og 
synes at det er lærerens skyld, at jeg sidder der selv om det er min ikk, og sådan noget. At jeg 
bliver smidt derned for de dårligste ting. Nogle af de koste nede i sløjd går i stykker bare man 
rører dem næsten ikke. Så skal jeg erstatte en ny kost og sådan noget ikk? Det synes jeg er 
klamt. Så tog jeg bare kosten med hjem, så sagde han ”hvad skal du med den kost” ikk? Så 
sagde jeg ”jeg skal have den med hjem,” så siger han ”det skal du da ikke det er skolens”. Ja. 
”Men når jeg betaler for en ny kost, så vil jeg også have den gamle med hjem” ikk? Bare for at 
irritere. Så bliver lærerne også totalt sure ikke? Altså hvis jeg skal betale for en ny så skal jeg 
også have den gamle ikk? Det er klart, så bliver han nødt til at sige at ”nå ja det er også rig-
tigt”. Så kigger jeg på den der kost, jeg har den stadigvæk derhjemme. Jeg ved ikke hvad jeg 
skal bruge den til.” (Daniel 1537-64). 

 
Daniels modstand forudsætter et vist kendskab til rationalet. Daniel giver udtryk for, 
at straffesystemet ikke har nogen funktion, men at han forstår og anerkender hvad 
det går ud på. Han ved, at meningen er at han skal holde op med det han gør, som 
bryder reglerne. Han skal stoppe med regelbruddene, og holde sig indenfor den 
ramme som skolen sætter. Daniel udfordrer imidlertid rationalet ved at blive sur i 
stedet for ked af det på Brogaards kontor, og han udfordrer ved at ville have den 
ødelagte kost med hjem, og ved at overtage de sider med ’jeg må ikke tale i matema-
tiktimen’ som Martin netop har produceret. Daniel véd, at læreren fuldender ydmy-
gelsen ved at smide papirerne direkte i skraldespanden, og Daniel vælger at bruge 
Martins papirer som sine egne.  

                                                 
15 Eller ”although moral regulatory practices are pervasive and powerful, one of the persistent 
stories of moral regulation is its failure. Whereever there is moral regulation there is re-
sistance” påpeges det hos Rousmaniere, Dehli & de Coninck-Smith 1997: 5, som lader sig in-
spirere af en foucauldiansk tanke om forholdet mellem magt og modmagt. 
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En anden type modstand består i Marks manøvre, da han hos Brogaard bliver 
bedt om at skrive ordensreglerne af. Mark finder det urimeligt, så han beder om lov 
til at gå på toilettet, hvorfra han fra sin mobiltelefon ringer til sin mor, for at spørge 
om han virkelig skal gøre som Brogaard befaler. Moren mener nej, og Mark arbejder 
med sine lektier i stedet for, uden at blive straffet derfor. At række ud af skolens rum, 
at ringe hjem, er i den grad en overtrædelse af reglerne om hvordan man gør skole-
liv. Men Mark bruger et nyt regelbrud til at håndtere strafudmålingen. Med den 
handling bliver de to mod skolen, og Mark kan handle med dobbelt modstand. Ikke 
bare med sin mor i ryggen, men ved at håndtere situationen ved at bryde en anden 
regel. Både Mark og Daniel reagerer altså på hvad de opfatter som en manglende ret-
færdighed ved at sætte sig til modstand. 

Straf og ordensregler er institutionsinterne, og er institutionelle sortering- og 
blandingspraksisser. Men Mark lader straf bevæge sig ud af skolerummet og inddra-
ger familien. Brogaard gør samme bevægelse, når han henvender sig til hjemmet, når 
en elev har brudt reglerne. Når Brogaard henvender sig til forældrene er det sand-
synligvis med en forventning om, at de vil støtte sanktionen og erklære sig enige i at 
skolens regler bør overholdes. Mark henter også støtte udenfor, men han henter om-
vendt støtte til at øve modstand mod skolens sanktioner. De parter der henvender sig 
ud af skolerummet forventer sandsynligvis familiens opbakning, uanset om det er 
skolens ledelse eller en elev, der går ud af skolen og bringer familiens vurdering ind. 

Mark og Daniel udfordrer begge skolens strafrationale ved at øve modstand. 
Den modstand forudsætter, at de kender og anerkender rationalet, og at de besidder 
en nuanceret forståelse af, hvornår straffen befinder sig på kanten af det retfærdige 
og derfor giver mulighed for både modstand og for at opnå støtte til denne mod-
stand. Modstanden ser ikke ud til at kunne gøres uden en afkodning af, hvori ratio-
nalet består. Camilla skræmmes af Brogaard og tager den mulighed op som ligger i 
strafrationalets egen logik: At blive bange for viceinspektøren. Ligesom Naser og 
Thomas er bange for Brogaard. Den er denne forudsatte mulighed som Mark og Da-
niel på hver deres måde bryder med. De etablerer måder at undlade at lade sig straf-
fe på. Godt nok udsættes de for straffen, men de gør sig immune, dukker sig, undvi-
ger og byder straffen modstand i stedet for. Det er uvist om lærerne registrerer for-
skellene mellem børnenes måder at lade sig straffe på. Men det er sikkert, at det ska-
ber forskellige måder at være i skolerummet på, og at det påvirker børnenes indbyr-
des relationer, hvordan straffen modtages. De bliver til forskellige elever, også af de-
res forskellige modtagelser af straf. 
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SOM PANOPTIKON 
Brogaard tales frem som en person og figur, der altid kan se alle. På sin vis tilskrives 
Brogaard de egenskaber Foucault redegør for i sine beskrivelser af panoptikon. Bro-
gaard ser alt, ved alt – straffer. Det er imidlertid ikke ved hjælp af en bestemt arkitek-
tur, at det bliver muligt for Brogaard at overvåge eleverne. Det er derimod ved hjælp 
af relationer, at han kan se og vide alt. Strafudmålingen og overvågningen kan kun 
ske, fordi nogen henviser regelbrydere til ham. Disse nogen er lærerne. Brogaards 
overvågningsmulighed baserer sig på relationerne til lærerne. Alene ville Brogaard 
ikke kunne vide alt. Om panoptikon siger Foucault:  
 
”Det moderne samfund stiller det modsatte problem [af antikkens spektakulære civilisation]: 
forlene et lille antal eller endda en enkelt person med et øjeblikkeligt overblik over en stor 
mængde” (Foucault (1975) 2002: 233-4).  
 
Det kunne hævdes, at Brogaards blik er panoptisk, og at han opretholder dette ved 
hjælp af de lærere, som henviser til en straffende instans udenfor dem selv. Det er 
disse gensidige relationer, der kan beskrives som det net af relationer, der gør det 
muligt for Brogaard at fungere panoptisk. I sin beskrivelse af panoptikon gør Fou-
cault rede for overgangen mellem den monarkiske magtudøvelse og den hierarkiske 
og permanente disciplinering. Ironisk nok forekommer Brogaard næsten at befinde 
sig i en struktur, hvor såvel den suveræne magtudøvelse som den hierarkiske disci-
plinering gør sig. Monarken16

 

 – eller Brogaard – giver det udseende af den spektaku-
lære magt, samtidig med at organiseringen af en anden disciplinering gøres.  Han 
fungerer som såvel monark som panoptikon. Brogaard både overvåger og straffer. 
Måske er det hvad Foucault mener med infiltrationer:  

”At den disciplinære form for magt […] har infiltreret sig blandt de andre ved ind i mellem at 
diskvalificere dem, men også ved at tjene som mellemled og ved at forbinde dem med hinan-
den, forlænge dem og særligt ved at tillade dem at føre virkningerne af magten helt ned til de 
mindste og fjerneste elementer. Den sørger for en infinitesimal distribution af magtrelatio-
nerne” (Foucault (1975) 2002: 233). 
 
 

                                                 
16 ’Monarken’ er Foucault terminologi. Han siger sådan her: ”Det disciplinære samfund har 
stadig i det øjeblik, hvor det er i fuld udfoldelse, i kraft af kejseren den spektakulære magts 
gamle udseende. Som en monark, der på en gang er både usurpator af den gamle trone og 
organisator af en ny stat” (Foucault (1975) 2002: 235).  
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REGLERNE 
Som elev er det ikke vanskeligt at forbryde sig mod reglerne. Tværtimod. Det kan 
ske hvor som helst og når som helst.  Jeg vender tilbage til skolens nedfældede regler 
for at se, hvad reglerne vedrører. Jeg finder, at seks ud af ti regler bestemmes via en 
formulering om det ikke-tilladte. Ophold på fortovet foran skolen er ikke tilladt. Ingen ele-
ver inde i bygningerne. Knive og andre våben må under ingen omstændigheder medbringes. 
Toiletområderne må ikke bruges til ’varmestue’. Rygning er ikke tilladt. Og så videre. Regu-
leringsvejen ser ud til at være en bestemmelse af det ulovlige. Det lovlige og normale 
er ikke-eksplicit bestemt. Der ligger i disse bestemmelser forestillinger om en slags 
norm, forestillinger om hvad der er rigtigt. Denne rigtighed normaliseres der til via 
bestemmelser om, hvad der ikke må gøres. Forskrifterne for reglementeret adfærd 
benytter sig af flere mere eller mindre raffinerede teknikker, ikke kun regulær regu-
lering (Foucault (1975) 2002: 195)17

Jeg har tidligere nævnt elevernes optagethed af inde- og udeordning. Men 
der er flere eksplicitte regler, der vedrører ophold og færdsel. Der er to skolegårde, 
som ligger på hver sin side af hovedbygningen. Gårdene er forbundet med en passa-
ge. Den ene skolegård er forbeholdt børnehaveklasse og 1. 2. og 3. klasserne, mens 
Store Gård er for 4. – 9. klasse. I mit materiale ser det ud til at eleverne er bekendt 
med de regler, de omtaler gårdene som henholdsvis ’de stores’ og ’de smås’, og de 
’små’ ses sjældent i Store Gård. Af samme grund er det en begivenhed, når man ryk-
ker fra Lille Gård til Store Gård. Der er som sagt også reglen om, at man i frikvarte-
rerne opholder sig i skolegårdene, og ikke inde i skolebygningerne. Det er tillige re-
gelsat, hvordan man bevæger sig fra bygningen til gården og tilbage igen. I skolens 
regelsæt hedder det: ”Der er fri op- og nedgang, dog således at man bruger indgan-
gen i den ende af bygningen hvor lokalet er, samt holder til højre” (se bilag). Regler-
ne vedrører regulering af færdsel, og benytter sig af specifikke forhold mellem tid og 
sted. Regelbrud består ofte i at kroppe opholder sig det forkerte sted på det forkerte 
tidspunkt

. 

18. Ligesom eleverne sjældent kommer på lærerværelset eller på kontorerne, 
andet end for at modtage straf19

                                                 
17 Rousmaniere, Dehli & de Coninck-Smith omtaler den disciplinering således: ”Modern 
school discipline also encompasses  conditions and practices that promote the self-regulation 
of adults and children, and the cultural repertoires or discourses within which we come to see 
ourselves as certain kinds of persons” (Rousmaniere, Delhi & de Coninck-Smith 1997:3) min 
kursivering. En disciplinering der også kan forstås som voksenverdenens kamp om børns tid, 
sted og kroppe. En kamp som kan siges over tid at være blevet vundet af uddannelsessyste-
met. 

.  

18 Se tillige Ferguson 2000 og Thorne 1993 for tilsvarende observationer. 
19 James & Havdrup Christensen finder i deres studie af børns forståelser af skoletid at ele-
verne sjældent kommer i administrationsbygninger, og at lærere og elever kun kommer der 
hvor klasseværelserne er. De finder desuden at tid – eller frarøvelse af tid – bruges som straf. 
Fx ved at ”play time is taken away” og omvendt at “extra time is given as a reward” (Allison 
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Disse forskrifter gør noget ved kroppene, som skal disciplinere sig til at være 
bestemte steder på bestemte tider. Kroppene som skal aflevere sedler fra deres for-
ældre, når de har været fraværende. Kroppene som skal undlade at vippe på stolene, 
undlade at spise i timerne, at tie stille. Det gør noget ved kroppene af blive gennet ud 
af toiletterne, og at bevæge sig op ad den lille kældertrappe, der forbinder toiletterne 
med skolegården. Ligesom pågribelser og disciplineringer er synlige for skolens øv-
rige børn. Disse disciplineringer af kroppe kan have den virkning, som efterspørges 
og værdisættes i reglerne. Eller disciplineringen kan have andre virkninger som ikke 
direkte stemmer overens med reglerne, men som ikke desto mindre relaterer sig til 
de efterspurgte normaliteter (Thorne 1993; Ferguson 2000; Foucault (1975) 2002; 
Fendler 2001: 128). 
 
 
DE, DER STRAFFES 
For at komme videre derfra, må ikke blot reglerne, men også hvem der straffes med. 
Viceinspektørens centrale rolle betyder, at ’hvem der straffes’ bliver til et spørgsmål 
om ’hvem der kommer hos Brogaard’. Der er tilsyneladende ikke én elev, der ikke har 
styr på, hvem der er hyppig gæst på hans kontor. Eleverne navngiver dem individu-
elt. Daniel, Martin, Naser, Yosef, Mark, Mehmet og Nadim er de elever der nævnes, 
og fortælles frem som de, der straffes. Især Daniel fortælles frem som den, der gan-
ske vedholdende forbindes med straf.   

Daniel er god til fagene, især matematik, hvorfor han også nyder en vis anse-
else blandt lærerne, som i timerne fremhæver hans indsats og kundskaber. Derud-
over er han god til fodbold, han er ofte holdvælger, men han spiller ikke fanatisk og 
deltager ikke i hvert frikvarter. Han er klædt i tøj som to af de andre drenge i klassen 
udtalt søger at efterligne. Det er ham, som tager Mark under sine vinger, efter først at 
have mobbet ham. Det er ham, der som den første, har en kæreste. Han er maskulint 
kropsmærket, hvid, blond og blåøjet. Og så er han altså også den, der laver ballade 
og får ballade, kan det tilføjes. I hvert fald i hans med-elevers fortælling om hvem 
Daniel er og hvilken position han gør.  På en måde gør Daniel det hele, han bliver til 
som den rigtige elev på flere parametre. Han blander ingredienserne så han ikke bli-
ver skæv, men netop passende. Han er ikke for dum, ikke for dårlig til fodbold, ikke 
for forkert. Daniel overskrider skolens nedfældede regelsæt, han bryder de ikke-
formulerede regler, han anerkender og kender reglerne og han bemestrer dem. De 
elementer som indgår i Daniels måder at blive til som elev på blander sig med hin-
anden, så han bliver til som en af de mere passende af elever. Men det Daniel ved sin 
overskridelse og bemestring i denne analyse vigtigst af alt synliggør, er hvordan sko-
                                                                                                                                            
James forelæsning “An ethnography of participatory research with children”, seminar Dan-
marks Lærerhøjskole, maj 2000.) 
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len som system fungerer disciplinerende. Og hvordan den disciplinering både over-
våger og samtidig trækker på elementer af en mere spektakulær strafudøvelse, som 
tilsammen i sin effekt fungerer normaliserende20

 
.  

 
PIGETOILETTER 
Der er en regel om ophold på toiletterne. Den påkalder sig særlig opmærksomhed. I 
skolens regelsæt er det formuleret således: ”Toiletområderne må ikke bruges til 
’varmestue’”. Lad mig en stund forfølge denne regel. I mit materiale viser reglen sig 
ved at blive omtalt flere gange. Det er de feminint kropsmærkede elever, der omtaler 
hvordan de bliver smidt ud fra toiletterne. I observationsmaterialet viser reglen og 
dens betydning sig i flere beskrivelser af, hvor feminint kropsmærkede elever ophol-
der sig, og hvordan de hentes ud fra toiletterne. Det er gårdvagterne, der henter dem. 
At opholde sig på toiletterne er så langt fra et ærinde der angår toiletbesøg, men det 
er snarere et socialt anliggende som vedrører flere.  
 
Camilla forklarer: 
”Vi står og taler og ordner hår og så .. vi står bare og taler om alt muligt ... det vi nok mest 
taler om det er drenge. Hvis det er vi godt kan li Mohammed... så spørger de kan du stadig-
væk li Mohammed, så siger de hvad de ved om ham, så siger vi hvad vi ved om ham og så-
dan, så taler vi om hvad vi tror han går og laver […] jamen det er også meget hyggeligt ikk 
for det er ikke sådan ulækre toiletter vel, jo på en måde er det men alligevel. Der er en kæm-
pehåndvask og et stort spejl og så står vi sådan .. alle pigerne foran og kigger sig i spejlet og 
så står vi sådan og taler ikk og der er en radiator og en kæmpe gulvplads hvor man sådan 
kan stå. Og der er rigtig varmt. Vi sidder også altid op ad radiatoren for at få varmen” (466-
521 Camilla). 
 

Toiletterne er et samlingssted, hvor regelblikkene ikke kan nå. På skolen er der få 
rum, hvor en lærer ikke har mulighed for at overvåge, hvordan færdselsreglerne 
                                                 
20 Til denne analyse kunne endnu et element tilføjes, nemlig lærernes opfattelser af eleverne. 
Mit materiale giver ikke mulighed for at undersøge lærernes forventninger, men alligevel vil 
jeg kort minde om denne faktors betydning. Der eksisterer omfangsrige undersøgelser, der 
dokumenterer læreres forventningers betydning for elevers præstationer. Den mere velkend-
te er Rosenthal & Jacobsons undersøgelse fra 1960’erne af interpersonelle selvopfyldelses-
profetier. De beskæftiger sig med hvorvidt en lærers forventning til sine elevers intellektuelle 
formåen kan komme til at tjene som pædagogisk selvopfyldelsesprofeti. En forventning om at et 
barn er dygtigt, påvirker barnet sådan at det præsterer mere og omvendt: En forventning om 
at et barn er fagligt svagt, påvirker barnets præstationer. Uanset om barnet er dygtigt eller ej. 
Pointen er, at forventning i sig selv påvirker (Rosenthal & Jacobson: (1968) 1977). Deres un-
dersøgelse gælder faglige præstationer og forventninger. Andre undersøgelser har siden be-
skæftiget sig med hvordan køn, klasse og etnicitet har indflydelse på læreres forventninger til 
elever. Så vidt jeg ved, eksisterer der endnu ikke undersøgelser, der beskæftiger sig med ele-
vers faglige eller sociale forventninger til hinanden.  
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administreres. På toiletterne er der kun hinandens blikke i spejlet. Men toiletterne er 
også det sted, hvor gårdvagten ved, at der med held kan ledes efter regelbrydere. Så 
selvom toiletterne er afsondrede fra resten af skolen og fra gårdvagtens mulighed for 
at iagttage flere, så er det også et rum som alle deltagere ved er en regelbrudslokali-
tet. Åbnes døren af gårdvagten er der kun én mulighed for ikke at blive grebet i at 
bryde reglen om ikke at måtte opholde sig der, nemlig at låse sig inde på et af toilet-
terne.  
Det ved Camilla mere om: 
 
“J: Hvordan er det? Er der en regel om, at I ikke må være på toiletterne? 
C: Ja det må vi ikke, de siger der ikke er varmestue dernede ikk, men så går vi altid ind på et 
toilet og låser alle dørene, men gårdvagten kan jo godt se at når alle dørene er røde, altså når 
alle dørene er låst 
J: Hvad gør de så? 
C: Altså hvis Carlsen [gårdvagten] han...hvis man er på toilettet rigtigt ikk, altså ikke bare går 
ind og gemmer sig, så låser han bare op for døren 
J: Hvordan det? 
C: Hva? han tager en nøgle og bare lige drejer låsen om, det er rigtig irriterende så sidder man 
bare lige der og tisser uuh! hej Carlsen, det er rigtig irriterende. 
J: Hvad siger han så? 
C: Så siger han. ’Hov du det må du meget undskylde’. Men det synes jeg bare er irriterende, 
sådan noget synes jeg er irriterende at han åbner dørene for hvis man så har menstruation og 
er inde og skifte, ikk, og så han lige pludselig kommer ind, ikk, det er bare irriterende sådan 
noget, ikk” (Camilla 497-511). 
 
Opholder man sig på toiletterne, og en gårdvagt entrerer, er der kun én mulighed for 
at slippe væk – ind i toiletbåsene. Men det er altså så langt fra tilstrækkeligt, når Ca-
milla oplever, at gårdvagten forvalter sin position ved også at låse toiletdørene på 
pigetoilettet op. Man kan så enten bare have gemt sig eller man kan være i færd med 
at tisse. Camilla kender til reglen om at eleverne ikke må opholde sig på toiletterne, 
og har – alligevel og trods gårdvagtens indtrængen – skolens toiletter som sit favo-
ritopholdssted.  

Spørgsmålet om hvorfor man ikke må opholde sig på toiletterne kobler sig 
sammen med overvågning. Den lærer, som Camilla omtaler, er gårdvagt i det kon-
krete frikvarter. Han har nøgle til toiletterne. Ikke bare til døren ind til toiletterne, 
men til dørene ind til de enkelte toiletbåse. Det er muligt for gårdvagten at låse sig 
ind til eleverne. Rationalet kunne være, at det kan være nødvendigt at skulle låse toi-
letterne op. Det er ikke blot den enkelte gårdvagts individuelle rationale, men institu-
tionens rationale: Som gårdvagt skal man have mulighed for at kunne låse døre op. 
Der er ganske sikkert mange og gode begrundelser for nødvendigheden af at kunne 



 276 

skaffe sig adgang til ellers aflåste områder. Den anden side af samme historie under-
streger imidlertid en anden pointe. De der overvåges har ingen nøgler. Og de der 
overvåges kan ikke gemme sig, de kan ikke komme ind i rum eller aflukker, hvor de 
ikke kan ses. Hvorvidt den enkelte gårdvagt benytter sig af sin nøgle eller ej, er op til 
netop gårdvagten og ikke til de subjekter der overvåges. De der overvåges kan ikke 
komme væk. Toiletter betragtes i mange andre sammenhænge som et privat sted, 
men i institutionen åbnes dette sted for gårdvagtens blik og indgriben. Denne ind-
griben ser ud til at være blevet selvfølgelig blandt børnene. Som elev er det sådan, at 
man kan risikere at døren låses op, mens man sidder på toilettet.  

Når gårdvagten på den måde trænger sig ind på pigernes toiletter, så overvå-
ger han pigerne. Det gør han med henvisning til sin pligt til at netop overvåge. Over-
vågning er naturligvis det der mest direkte associeres med fængsel. Men overvåg-
ning er ikke det hele. Gårdvagten regulerer med henvisning til den orden, der fastsæt-
ter, at piger ikke opholder sig på toiletterne. Netop disse hændelser er ikke udtryk 
for raffinerede normaliseringsstrategier, det er snarere overvågnings- og regule-
ringspraksisser der er ganske direkte og uden raffinementer. Men der er mere til det. 
Den anden side af den besluttede orden er nemlig krænkelse. Krænkelse af privathed 
og pigernes blottede kroppe som i ingen andre sammenhænge på skolen er tilgænge-
lige for voksne maskulint kropsmærkede aktører. Men gårdvagten lader i sin over-
vågning intet uset. End ikke Camilla med bukserne nede. Krænkelsen er det op til 
pigerne at leve med. Gør Camilla i en sådan ’leven med’ at gårdvagten bryder ind, 
normaliseringen til sit eget anliggende? 

Camilla – og hendes medelever – ved og kender reglen om, at man ikke må 
opholde sig på toiletterne. Faktisk er det den skriftlige formulering af forbuddet, der 
indgår i Camillas beskrivelse af hændelserne: ”De siger, at det ikke er en varmestue”.  
Pigerne disciplinerer sig selv, men i gentagelsen af disciplineringen ligger også for-
skydelsesmuligheden. De kender til reglen, men de disciplinerer ikke deres kroppe 
til at holde sig væk fra toiletterne. Det de disciplinerer sig til er at leve med reglerne, 
til at omgås reglerne. Disciplineringen går ikke ud på at undlade at opholde sig på 
toiletterne, disciplineringen går ud på at forholde sig til reglen, og forholde sig til læ-
rernes tiltag for at opretholde overholdelse af reglen. Camilla styrer sig selv ved at 
gøre sig bekendt med reglen og ved at tisse, skifte bind, sætte hår og snakke på toilet-
terne i forhold til reglen og måderne den på skolen søges opretholdt. Camilla handler 
i forhold til gårdvagtens overvågning og regulering af hendes adfærd, og i sin for-
holden sig til reglen og til disciplineringen gør hun også noget ved disciplineringen. 
Camilla disciplineres som aktør, og som sådan ’svarer’ hun konteksten. Svaret består 
her i bemestringen af reglen – ved at opholde sig på toiletterne, ved at kende reglen, 
leve med krænkelsen og ved at yde den modstand. 
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Udover at toiletterne er blevet til et socialt anliggende og mødested for piger-
ne, så betragtes toiletter konkret og symbolsk som urene.  I denne konkrete kultur er 
det indrettet således at kropslige besørgelser er et privat anliggende. Fysisk placeres 
toiletter afsides. Mary Douglas har i sine studier vist, hvorledes urenhed skydes væk, 
bortelimineres, flyttes væk fra fællesskabet i bestræbelser på at søge renhed (Douglas 
(1966) 1976; Douglas (1970) 1975). Konkret er disse pigetoiletter på skolen da også 
placeret i skolegården, i en kælder. Douglas viser, hvorledes urenhed ekvivaleres 
med noget truende. Interessant nok sendes pigerne på skolen ikke hen til det urene, 
som de menstruerende kvinder i Douglas’ (Douglas (1966) 1976:147 & 151) og van 
Genneps studier, men gårdvagtens interveneringer kan derimod betragtes som en 
henten-pigerne-tilbage til det rene og normaliteten. Væk fra det urene. Gårdvagtens 
funktion er normalitetsopretholdende og renhedsbevarende – krænkelsen til trods.  

I Camillas fortælling markeres et vi. Pigerne på toiletterne taler om drengene. 
Denne bliven til som feminint kropsmærket elev gør brug af forskelssætningen. Dette 
vi deler sammehed med hinanden, i modsætning til de andre, de drenge der tales 
om. Gårdvagtens henten-elever-tilbage-til renhed og normalitet involverer tilsynela-
dende bestemte aktører. I elevernes fortællinger er det feminint kropsmærkede ele-
ver som gårdvagten trænger sig ind på, og som hentes tilbage fra toiletterne. Der er 
ingen fortællinger om maskulint kropsmærkede elever der overvåges på toiletterne. 

Det er på denne måde muligt analytisk at forholde sig til mulige kulturelle ra-
tionaler bag forbudet mod at opholde sig på toiletterne, men spørgsmålet om hvorfor 
man konkret i skolens logik ikke må være på toiletterne, og hvorfor det netop er den 
temmelig arkaiske formulering ’varmestue’, der optræder i reglerne står imidlertid 
stadig ubesvaret. 
 
 
EN KATEGORIS OPTRÆDEN 
Camillas fortælling om hvem der kommer hos Brogaard adskiller sig fra de øvrige 
elevers. Hvor de andre elever navngiver individer, laver Camilla en kategori til hans 
udvalgte gæster. Det gør hun på følgende måde: 
 
”Hvem kommer i den kolde stol? 
C: Det gør mest alle de sorte, gør det mest. Fra vores klasse er det nok Naser, Naser og Meh-
met. Ej mest Naser. En gang var det en der hed Adnan, en helt sort en, som nu er gået ud af 
skolen fordi han lavede for meget ballade. Han var dernede hver dag, abdel - Mehmets store-
bror - han er også dernede hver dag. Dem fra 8. de er hele tiden dernede. Der er flere frække. 
J: Er det også det der er det lækre ved dem? 
C: Ja” (Camilla 628-35) 
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Camilla etablerer kategorien de sorte. Camillas fortælling er – udover at være en be-
retning om straf – også en fortælling om en bestemt kategorisering og ekskludering. 
Camilla interesserer sig – som vist i kapitel 4 – for de store sorte drenge. Og som det 
måske erindres, så er den særligt attraktive dreng Mohammed fra 8., som netop er 
kommet ud af fængsel21. Han straffes ikke bare i og af skolen, men også udenfor22

Jeg har tidligere omtalt Camillas bevægelser i verden som en bliven kønnet – 
i kapitel 3. Kategoriseringen af de sorte som de, der straffes, eller de, der straffes som 
de sorte er en udvælgelsesform og en forskelssætning, som deltager i Camillas egen 
bliven til i verden. Camillas bliven til i verden vedrører også hendes egen fascination. 
Fascinationen af de sorte drenge. Jeg har tidligere beskrevet, hvordan det at være en 
af de sorte drenge tilsyneladende betyder helt bestemte måder at være til stede i sko-
len på. I kapitel 4 vedrørte det den bestemte måde at modtage pigernes blikke. Jeg 
kan nu tilføje: Den bestemte måde at være til stede i skolen på er også at blive opfat-
tet som en af de, der straffes. Når Camilla taler om at de sorte straffes, så er det de 
sorte drenge hun taler om. De forskellige kategorier gøres på den måde betydnings-
fulde i hinandens selskab. De der straffes, de sorte. Camilla betoner her kropsfarve. 
Camillas fortælling om de sorte hos Brogaard er samtidig også en beretning om en 
bestemt seen-bort-fra. Camilla ser bort fra nogen, når hun beretter, at det er de sorte 
der kommer hos Brogaard. I en opremsning af navne nævner Camilla andre og flere 
end de, der kan omfattes af kategorien ’de sorte’. Hvad henviser Camillas kategorise-
ring til? Er den disciplinering, der møder de elever der er kropsmærket sorte, forskel-
lig fra den der møder de elever, der er kropsmærket hvide? Eller henviser Camillas 
kategorisering til hendes egen fascination af de sorte? Kategorien ’sort’ er ikke Ca-
millas opfindelse, men henviser til en kategori, som under forskellige navne i høj 
grad er i cirkulation uden for skolens rum, og i relation til skolens rum. Italesættelsen 
er Camillas konstruktion, som hun vælger at generalisere på en sådan måde, at sort 
er navnet på kategorien, og at sort og straf hænger sammen.  

. 
Camilla er særligt fascineret af Mohammed. 

Når jeg opholder mig ved Camillas kategoriseringer er det ikke for at intro-
ducere hudfarve som baggrundsvariabel, men for at vise hvilke tolkningsrammer 
børnene har adgang til og trækker på, når de selv forklarer handlinger og positioner 
iblandt sig. Betoningen af kropsfarve betyder imidlertid ikke, at de sorte hun omtaler 
ikke er kønnede, mens de straffes. Kategorierne er ikke lukkede og uigennemtrænge-

                                                 
21 Hvorvidt Mohammed – som er mindreårig – har været i fængsel eller ej, beskæftiger jeg 
mig ikke med. Det afgørende her er, at Camilla om Mohammed fortæller, at han har været i 
fængsel. Det er Camillas beretning og forståelse af Mohammed jeg beskæftiger mig med. 
22 Ann Fergusons studier viser hvordan de ’slemme drenge’ (the bad boys) skabes i og af sko-
len. Hun beskæftiger sig med hvordan ”just as children were tracked into futures as doctors, 
scientists, engineers, word processors, and fast-food workers, there were also tracks for some 
children, predominantly African American and male, that led to prison” (Ferguson 2000: 2). 
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lige, de er tværtimod permeable (Søndergaard 2000: 415).  Og aktørerne ophører ikke 
med at være maskulint kropsmærkede, fordi Camilla lader køn umarkeret. Både sor-
te og hvide maskulint kropsmærkede elever optræder i Camillas fortælling, blot ka-
tegoriserer hun dem ikke i samme kategori. Selvom det ikke er til at afgøre hvorvidt 
kropsfarve går forud for straf eller omvendt, så ser det ud til at kategorien ’sort’ i 
Camillas øjne er en kategori kun for maskulint kropsmærkede. I Camillas fortællin-
ger benyttes kategorien ’sort’ ikke om en feminint kropsmærket med-elev. Faktisk 
ser hun ud til at se bort fra kropsfarve, når det gælder hendes egen relation med The-
resa23

 

. Theresa er kropsmærket sort, mens Camilla er kropsmærket hvid. En forskel i 
kropsoverflade, der ser ud til hos Camilla at forblive ufortalt.  Sort – det er noget 
drenge er. 

 
DRENGENE 
Jeg gennemgår mit interviewmateriale igen for at se om andre på tilsvarende vis 
etablerer kategorier til at beskrive, hvem der kommer hos Brogaard. De fleste svarer 
med navngivninger af enkeltelever. En enkelt elev gør alligevel noget tilsvarende. I 
genlæsningen viser det sig nemlig, at også Thomas etablerer en fælles beskrivelse af 
hvem der kommer hos Brogaard. I Thomas’ øjne er det drengene, der kommer der-
ned.  
 
”Det er meget sådan drengene, der kommer mest uden for døren” (Thomas 1138).  

 
Den kategorisering er mindre iøjnefaldende end Camillas de sorte, og det lader sig 
gøre for mig at læse hen over den, og først at finde den i en tilføjet specifik gennem-
læsning. Den slags blindheder er præcis, hvad jeg omtaler i afhandlingens overvejel-
ser over analysestrategier. Når jeg finder det nødvendigt at gå kritisk til mit eget sub-
jektive blik, er det blandt andet begrundet i sådanne overseelser. Det er muligt at se 
bort fra, at læse hen over kategoriseringer eller betydninger. Det går ud på at op-
snappe de selvfølgeligheder, der er i spil blandt eleverne. Når det er muligt for mig 
at overse en kønskategori i denne analyse af straf, hænger det utvivlsomt sammen 
med en forudsat forståelse af at det ’naturligvis er drenge der laver ballade’24

                                                 
23 Se Staunæs for parallelle studier af kategoriers infiltreringer (Staunæs 2003a). 

. Dén 
selvfølgelighed må naturligvis udfordres. Gad vidst om min begrundelse i ’naturlig-
vis er det drenge der laver ballade’ finder næring i samme type ræsonnement som 
Martin giver udtryk for. Jeg har tidligere citeret Martin for at hævde at det ’ikke at 

24 En commonsense betragtning og en betragtning som kan finde næring i undersøgelser, der 
viser, at flere drenge er urolige end piger (Egelund & Foss Hansen 1997; Egelund & Foss 
Hansen 2000). 
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lade sig skræmme af læreres skældud’ hører til en central del af at blive til som en 
rigtig dreng i skolen. Ikke at blive bange for skældud fremtræder som en vigtig 
komponent i en maskulinitet. I Martins forståelse, men måske også i min egen. Det 
var i flere læsninger i hvert fald muligt at se bort fra Thomas’ kategorisering af de, 
der kommer hos Brogaard som drenge.  

Analysen bringer et nyt spørgsmål frem: Blander straffens form sig mon kun 
med kroppens mærkning? Bevæger disciplineringsformerne sig i forhold til køn? 
Har disciplineringen af feminint kropsmærkede en anden karakter end disciplinerin-
gen af maskulint kropsmærkede? Jeg har – med henvisning til Foucault – skelnet 
mellem forskellige disciplineringsformer. Disse disciplineringsformer blander sig 
tydeligvis med hinanden. Det ser ud til, at elevernes fortællinger om straf og skole er 
beskrivelser af, at maskulint kropsmærkede elever er objekter for den spektakulære 
straf, som består i at komme ned til Brogaard, at sidde på den kolde stol foran Bro-
gaards kontor og i at blive ydmyget hos Brogaard. Og at færre feminint kropsmær-
kede elever oplever samme disciplinering. Det er imidlertid ikke ensbetydende, at de 
feminint kropsmærkede ikke disciplineres eller aldrig kommer hos Brogaard. På ba-
sis af elevernes fortællinger og mine observationer fra deltagelse i undervisning og 
frikvarterer, ser det ud til at de feminint kropsmærkede elever i høj grad møder en 
normaliserende og overvågende disciplinering. Måske ses der af lærerne ligefrem 
bort fra de feminint kropsmærkede elevers regelbrud. Det er hvad nogle af drengene 
antyder i deres beretninger, - at lærerne ser hen over hvad Theresa og Camilla fore-
tager sig, som – havde det været en maskulint kropsmærket elev – der ville være 
blevet slået ned på med de mere spektakulære straffeforanstaltninger, som uden for 
døren, ned til Brogaard og meddelelse med hjem til forældrene. Samtidig er der ikke 
noget, der tyder på, at de maskulint kropsmærkede elever ikke også er objekter for 
den anden disciplineringsform. Måske straffens form følger kroppens mærkning? Og 
endnu et spørgsmål opstår: Blander en sådan kønnet disciplinering sig med et andet 
kropsmærke, nemlig kropsfarve? 
 
 
EN SORT 
Hvis straffens form følger kropsmærkning, kan McDermotts artikel om indlærings-
vanskeligheder måske bringe analysen videre. McDermott beskæftiger sig med 
hvordan  
”indlæringsvanskeligheder eksisterer som kategori i vores kultur, og hvordan denne vil tileg-
ne sig en bestemt del af vores børn, så længe kategorien holdes i live af vores organisering af 
opgaver, færdigheder og evalueringer i vores skoler” (McDermott (1993)1996: 84).  
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McDermott viser hvordan indlæringsvanskelig-kategorien står parat til at gribe børn, 
for dernæst at beskrive dem som indlæringsvanskelige. Ville noget tilsvarende kun-
ne hævdes om de, der straffes? Kunne ’indlæringsvanskelig’ i McDermott-citatet 
meningsfuldt erstattes af ’de, der straffes’, således at ræsonnementet lyder: ’De der 
straffes’ eksisterer som kategori i vores kultur, og hvordan den kategori vil tilegne sig en be-
stemt del af vores børn, som ’de der straffes’, hænger sammen med hvordan kategorien holdes 
i live af opgaver, færdigheder og evalueringer i vores skoler. Lad mig forfølge tanken.  

Er der i denne 6. klasse nogen, der står parat til at blive straffet, til at blive 
hvervet af kategorien? Jeg vender tilbage til interviewet med Camilla. Hun fortæller 
om den kolde stol, men også om en bestemt figur. Jeg gennemlæser materialet igen 
for at finde omtaler af denne figur. Det er en anden figur jeg hidtil har læst og lyttet 
henover. Jeg har set bort fra vedkommende, fordi han ikke er elev i klassen. Fordi jeg 
aldrig har mødt ham, fordi jeg ikke ved hvem han er. Fordi han blev smidt ud af 
klassen. Ikke desto mindre omtales han i adskillige interviews. I betragtning af at han 
ikke går på skolen, nævnes han forbløffende meget, og konsekvent fortælles han 
frem som den ultimative ballademager. Det der tales om er, at han lavede ballade, at 
han ikke kunne finde sig til rette og at han var for meget. 
Hvad Camilla siger, er: 
 
”En gang var det en der hed Adnan, en helt sort en, som nu er gået ud af skolen fordi han 
lavede for meget ballade.” (Camilla 628). 

 
Adnan. En helt sort en. Camilla demonstrerer hvordan sorthed er en kategori man gør 
eller beboer, og ikke noget man er. Adnan er helt sort, og er den der straffes mest, og 
mest spektakulært. Naser fortæller om Adnan på denne måde: 
 
”så en dag der blev og mig og en der hedder Adnan, han går ikke her på skolen mere, han er 
blevet smidt ud. Det er ham der han var den frækkeste i hele skolen. Ikke i klassen i hele sko-
len. Han spiller han spiller smart over lærerne og han laver ansigter af dem og svarer dem 
igen for eksempel med ja sådan gør han. Han blev smidt ud. En gang var jeg med til at blive 
smidt vi blev smidt på kontoret ikke? så sagde ”I skal sidde her. I skal sidde her” vi skulle 
sidde her i to timer. (Naser 1013-21) 
 

Martin kan tilføje følgende: 
”før i tiden der vi havde en dreng der er blevet smidt ud fra vores klasse han hed Adnan. 
J: hvad hed han? 
M: Adnan. Han lavede meget ballade og han svarede hele tiden lærerne igen og alt muligt, og 
hvad det hedder han var også sådan han røg hele tiden på kontoret og så til sidst var det for 
meget for Brogaard så røg han ud af skolen så nu er han på [en anden skole] skole tror jeg. 
Den er blevet mere stille”. (Martin 35-43). 
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Adnan er altså blevet smidt ud. Det hans med-elever omtaler er hans omfattende bal-
lade. Ingen etablerer tilsyneladende fortællinger om at Adnan ville væk, fortællin-
gerne handler om at skolen ikke kunne rumme Adnan. Adnan fortælles frem som 
den ekstreme. Den som gjorde alting meget mere end de andre. Ingen er ligesom 
Adnan. Kun Naser forbinder sig med Adnan. ”Mig og Adnan blev smidt på konto-
ret”. Adnan har krydset grænsen for hvad skolen kan acceptere af ballade. I den for-
stand ser den figur ud til at tegne grænsen for hvortil det acceptable går. Helt kon-
kret er Adnan blevet bortvist fra skolen. Hvis Adnan synliggør grænsen for hvortil 
det acceptable går, så gør han det ved at repræsentere en ekstremitet. Den ekstremi-
tet viser – ikke bare analytisk, men også de øvrige elever – hvori passende elevhed 
består. Adnan bliver til den utilpassede som skolen ikke kun acceptere. Den der måt-
te bortvises. En bortvisning som kan forstås som en ultimativ visning af hvortil elev-
hed går. Det blev nødvendigt at smide Adnan ud. Trods sit fysiske fravær fungerer 
han i beretningerne som markør af, at elevhed har en grænse. Han markerer for så 
vidt både ekstremitet og normalitet. Ligesom Martin af Mark og af to af pigerne i ka-
pitel 5 blev bortsendt, så bortsendes Adnan her. Men der er forskel på de to proces-
ser. Martin ønskes bortsendt af sine med-elever, Adnan bortsendes af institutionen. 
Martin forbliver ikke bare elev på skolen, men også som markør af en passende elev-
hed – som dikteret af skolen. Adnan, derimod, overskred grænsen for hvor meget 
man kan straffes, og måtte væk. Den bortvisning er blandt eleverne kommet til at 
fungere som den ultimative visning af, hvortil elevheden går, af hvornår det bliver 
nødvendigt at smide nogen ud. Bortsendelsen til trods, er Adnan ikke borte, men er 
den evigt tilstedeværende fraværende i elevernes fortsatte tilblivelser, forskelssæt-
ninger og forståelser af hvad skole og elevhed er. Dette synliggør samtidig, hvordan 
Adnan kan smides ud af den konkrete skole, men ikke smides ud af skolen. Han kan 
flyttes til en anden skole, men inden for uddannelsessystemet forbliver han. 
 Er Adnan så den elev der lader sig hverve af kategorien ’de, der straffes’? 
Sort, maskulint kropsmærket ballademager. McDermott hævder om indlæringsvan-
skelighederne, at de befinder sig overalt i klasseværelset som en mulighed i det soci-
ale samspil (McDermott (1993) 1996: 108).  På samme måde kunne straf forstås som 
noget, der befinder sig som mulighed i det sociale spil i klassen. Alle har et forhold 
til straf. Alle er del af den ’dans’, der producerer øjeblikkene for strafudløsning – 
kunne der med henvisning til McDermott hævdes. Når straffen udløses handler det 
sjældent om reglen, der brydes, men om individerne og deres positionering. I Fou-
cault terminologi ville det lyde: 
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”Igennem dette straffesystems mikro-økonomi foregår der en differentiering, som ikke går på 
handlingerne, men på individerne selv, deres natur, deres evner, deres niveau eller deres vær-
di” (Foucault (1975) 2002: 197) 
 
 
 
FLERE HVERVELSER 
Ja, Adnan hverves af kategorien. Men han er ikke den eneste. Daniel hverves også af 
samme kategori. Men han bliver til eleven par excellence. I den tilblivelse indgår flere 
komponenter – køn, hudfarve, dygtighed, fodboldkompetencer, begyndende kære-
sterier, og altså også regelbryder og straffet. Komponenterne kan indgå med hinan-
den på måder som gør denne elev til en passende og attraktiv elev, og andre, i andre 
komponent-kompositioner til mindre passende. Tydeligt er det, at Daniel gør elev-
hed rigtigt, og at han tillige fungerer som model for sine med-elever og af sine lærere 
udråbes til mønsterelev25

Disse forskellige tilblivelser rejser spørgsmålet om, hvorvidt der er forskelle 
mellem Daniel og Adnan, der kan belyse hvordan henholdsvis den passende og 
upassende bliver til. Kropsfarve er den kategori Camilla fremhæver, og som for hen-
de ser ud til at underkende andre sociale kategorier. Camillas kategorisering er som 
nævnt ikke hendes egen opfindelse, men henviser til en kategori som virker uden for 
og ind på skolen.  

. Adnan bliver ikke til som midternormalen og til eksemplet 
på, hvordan passende elevhed gøres. Tværtimod. Adnan bliver til som normalens 
yderside. Adnan bliver den, der synliggør hvortil normaliteten går. Han bliver til 
som den ekstremitet, der ikke kan rummes og derved viser at noget betragtes som 
normalt og passende, mens andet bliver til som uacceptabelt og som noget, der må 
kastes bort. I tilblivelsen af Adnans figur er også flere komponenter i spil  - køn, hud-
farve, ikke-dygtighed, regelbryder og straffet. I denne tilblivelse blander komponen-
terne sig på andre måder end i tilblivelsen af Daniel som figur. Både Daniel og Ad-
nan hverves af kategorien ’de der straffes’, men når komponenten en-der-straffes i 
figuren ’Daniel’ bliver til som den passende og når den samme komponent indgår i 
figuren ’Adnan’ som upassende har det med kategoriernes indbyrdes infiltrering i og 
med hinanden at gøre.  

                                                 
25 Hanne Warming Nielsen har i et studie af børneliv i børnehave fundet – med en Bourdieu 
inspireret terminologi – at de børn, der er tilpasset institutionen får stort råderum, mens de 
børn, der ikke tilpasser sig institutionen får mindre råderum. Hun konstaterer, at daginstitu-
tioner for nogle børn udgør et godt mulighedsrum, og for andre børn udgør et dårligt mu-
lighedsrum (Nielsen 2000). Jeg hævder ikke, at min diskussion om kategorier er parallel til 
Warmings om tilpasning, men hvis der ses bort fra terminologiforskelle og fra det normative 
grundlag, der ligger i vurderingen af ’det gode børneliv’, så er der en parallel diskussion i 
forholdet mellem institutioners normaliseringsstrategier og sanktionsmuligheder.  
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EN KOLLEKTIV VI-FORTÆLLING  
Lad mig afslutte analysen af strafformer og disciplineringer med en sidste vending, 
som gøres ved at vende tilbage til den grundstruktur jeg har identificeret i elevernes 
fortællinger om straf. Vendingen drejer sig om at identificere mulige komponenter i 
en regulativ elevnormativitet26

I grundstrukturen i elevernes fortællinger ligger også en bestemt måde at for-
tælle på. Den måde relaterer sig til en elevhed. Men først lidt om måden. Som sagt 
beretter flere elever om at blive straffet, og som sagt er der megen skræk og angst 
forbundet med den figur Brogaard gør. Det er imidlertid interessant, hvordan der i – 
og mellem – de individuelle fortællinger er ligheder. Lighederne består i, at det er en 
næsten prototypisk historie om, hvordan det er at komme hos Brogaard, der fortælles. 
Samt i hvordan det er at blive fundet af Brogaard ude på gangen, når man er blevet 
smidt udenfor døren. Begge prototypiske historier handler om at være bange for 
Brogaard, uanset om fortælleren selv har stået der eller ej. Hvordan det er at blive op-
daget af Brogaard er tilsyneladende en historie eleverne deler. Uanset om man selv 
har været hos Brogaard eller ej, så kan historien fortælles med detaljer og pointer 
som havde alle været der, og med den gennemgående ingrediens at man er bange. 
Selvom de enkelte børn ikke selv har oplevet at være hos Brogaard eller at blive 
smidt udenfor døren, så fortælles beretningerne om straf i 1. person, ligesom beret-
ningerne i detaljer ligner hinanden og indbyrdes stemmer overens. Eleverne imellem 
ser der ud til at være etableret en sådan fortælling om hvad det vil sige at blive straf-
fet, og hvordan det opleves.  

. Det vil jeg gøre via en kollektiv vi-fortælling, som 
viser hen til forholdet mellem regelbrud og straf.  

 Den fælles fortælling refererer til mere end blot denne måde. Den synlige 
magtudøvelse som Brogaard gør, ser ud til at udløse et kollektivt vi. Det kollektive vi 
har en eksplicit inkluderende funktion, nemlig at ’vi’ bliver eleverne som er ’de, der 
kan straffes’. Ved en første betragtning kunne det se ud som om, at strafuddelingen 
fungerer som en udskilning af enkeltindivider – men ved en nærmere analyse ser det 
snarere ud til at straf virker fællesskabende. Børnene holder ikke op med at være 
elever af at blive straffet – de bliver muligvis til som en anden slags elev, men det er 
en anden sag. Dér får Sofie og Naser noget til fælles. Selvom de to gør elevhed  på 
helt forskellige måder, og Sofie ikke fortælles frem som en der straffes, så kan også 
Sofie straffes. Selvom de feminint kropsmærkede elever i elevinterviewene ikke for-
tælles frem som nogen der straffes, så er de strafbare. Strafbarhed eller straftilgænge-
lighed kan beskrives som endnu en grundlæggende komponent i elevhed.  
                                                 
26 En regulativ elevnormativitet foreslår jeg som begrebssættelse af det forhold, at der er reg-
ler for og indhold i hvordan elevhed institutionelt reguleres. 
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Jeg har hævdet, at der er såvel en overvågende funktion på skolen som en 
magtudøvelse, der gør brug af en mere spektakulær strafuddeling. De to eksisterer 
ikke adskilt fra hinanden. De gøres begge dagligt på skolen, og de gør noget ved hin-
anden. Jeg har således vist, hvordan den spektakulære straf som det at komme ned 
til Brogaard og at komme udenfor døren producerer en sådan fælles vi-forståelse. 
Overvågningen af eleverne på toiletterne deltager imidlertid i produktionen af sam-
me fælles vi-forståelse.  Denne fælles vi-forståelse fungerer som en normalisering af, 
hvad det vil sige at være elev. Blandt eleverne. Disse produktioner kan ikke betragtes 
som noget én gang gjort, men må snarere ses som en vedholdende og gentagende 
bliven til som elever. Derfor kan denne elevhed heller ikke betragtes som resultat af 
strafuddelinger, eller som noget skolen entydigt kan producere, det må snarere be-
tragtes som en daglig gøren elevhed indenfor den kontekst som skolen udgør. Elever 
gør noget ved hinanden, og gør noget ved konteksten. 

De to strafformer kan analytisk adskilles; den spektakulære straf kan nok fin-
des i et rent udtryk, ligesom overvågningsmekanismer kan iagttages. Det er imidler-
tid ikke tilstrækkeligt, det må nemlig med, hvordan disse forskellige disciplinerings-
former infiltrerer sig med hinanden og med eleverne. I – og af – disse infiltreringer 
produceres denne vi-fortælling. Vi, eleverne. Denne ’gøren noget ved hinanden’ er 
hvad jeg, om et par kapitler, omtaler som intersektionalitet. 

Det kollektive vi, jeg her beskriver, bliver tydeligt aflæsbart bestemte steder i 
mit materiale, nemlig i interviewene. Hermed hævder jeg imidlertid ikke, at det er 
dér en sådan fælleshed skabes. Det betyder, at det er her eleverne kan formulere sig 
om de fællesheder de måtte erfare. Om den straf der er mere spektakulær og som har 
en direkte udøver – nemlig Brogaard – er det muligt at formulere sig. Og der tales 
om Brogaard. Jeg hævder altså ikke, at jeg kan udpege fælleshedens skabelsespunkt, 
men at det er muligt at aflæse og identificere tilblivelser og forskelssætninger empi-
risk. 
 
 
TO KOMPONENTER TIL  
Der produceres altså et kollektivt vi, som i fortællingerne om Brogaard fremskriver 
endnu to komponenter i en elevnormativitet: Strafbarhed og overvågningsbarhed. Sam-
tidig kan der ikke ses bort fra, at ikke alle straffes. Indenfor dette kollektive vi er det 
bestemte elever – drengene, de sorte – der fortælles som de, der straffes. Blandt ele-
verne er der parallelt en bevidsthed om selektion. Alle kan straffes, men ikke alle bli-
ver straffet. Også strafudmåling producerer konkrete inklusion-eksklusionsprocesser. 
Når det gælder straf produceres andre enklaver end de, der er beskrevet i kapitel 2. 
De der konkret straffes befinder sig alle sammen inden for, hvad jeg tidligere har be-
nævnt, aksen af maskulint kropsmærkede elever. Inden for denne akse straffes der 
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bredt. Det er ikke kun de elever, som er kropsmærket hvide, der straffes. Ej heller 
kun de elever, der er kropsmærket sorte. Det er ikke kun de elever, der er gode til 
fagene. Det er heller ikke kun de elever, der er gode til fodbold, eller ikke er gode til 
fagene der straffes. Disciplineringen rammer bredt.  
 Som nævnt producerer strafuddelingen forskellige positioner. Daniel artiku-
lerer sin protest og bemestrer kendskabet til reglerne og til en rationalitet ved også at 
kunne yde reglerne modstand. Daniel taler altså ikke kun indenfor strafsystemets 
egen logik, men bevæger sig udover det. Thomas, derimod, agerer indenfor strafsy-
stemets egen rationalitet. Han bliver ked af det, og begiver sig ikke af med at etablere 
sammenhængsrelationer, som Daniel gør. Mark udfordrer med mobilopringningen 
til sin mor muligvis grænsen for hvad et elevsubjekt kan gøre. Camilla gør sig inden-
for den elevhed som strafrationaliteterne sætter. Hun er strafbar og bange for at blive 
straffet. Elevhed ser ud til at rumme et vist mål af såvel modstand som føjelighed. 
Disse elever gør sig på forskellig vis indenfor elevheden, men de er alle strafbare og 
overvågningsbare. Selvom Daniel og Mark udfordrer rationalerne – så ophører de 
ikke op med at være elever, de udfordrer for så vidt heller ikke elevheden. Deres til-
gængelighed for at blive straffet forsvinder ikke af, at de yder rationalerne modstand. 
Kun én elev ser ud til at befinde sig udenfor straftilgængeligheden. At bevæge sig ud 
af elevheden ville kræve at gøre sig ikke-strafbar. Linda ser ud til at befinde sig 
udenfor den fælleshed. Ikke bare straffes hun ikke, hun befinder udenfor straffens 
rækkevidde. Linda kommer og går, og hun etablerer ikke forklaringer eller rationaler 
i bestræbelser på at forstå eller afkode skolen dens logik. Som jeg har vist i kapitel 6 
så gør Linda de andre fælles med hinanden, samtidig med at hendes andethed nor-
maliseres. Linda befinder sig i klassens fysiske rum, men i en slags social undtagel-
sestilstand. Hun er inden for geografisk, men forbliver uden for socialt. Når det gæl-
der Linda, så er det en normaliseret undtagelse. Lindas undtagelsestilstand vedrører 
hendes egen position, men samtidig udfordrer den ellers velkendte kategorier. I sko-
lelivet udfordrer Linda grænserne for elevnormativitetens to tilføjede grundkonstitu-
enter: Strafbarhed og overvågningsbarhed.  

I disse analyser ser forholdet mellem skole og elever således ud til at kunne 
beskrives sådan her: To strafrationaliteter virker parallelt – et mere spektakulært 
strafrationale og et overvågningsrationale27

                                                 
27 Denne påvisning af de to strafrationaliteter har en parallel til diskussionen af suverænitet. 
Flere læser Foucault således at den suveræne magt forsvinder med biomagtens overtagelse. 
Magten bliver diffus, og magt tænkes snarere som regeringsteknologier. Indvendingen her, 
som vedrører at det disciplinære og det spektakulære virker side om side, er sådan set også 
en indvending mod udelukkende at bruge et diffust magtbegreb (se Kirsten Hvenegård-
Lassens ph.d.-afhandling for en teoretisk diskussion af suverænitet og magt). 

. De to rationaliteter blander sig med hin-
anden, og de blander sig med hvad de producerer, nemlig elevhed. Det er ikke blot 
strafrationaliteterne der normaliserer, regulerer og udelukker. Det er disse rationali-
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teter som sammen med elevhed producerer normalisering, regulering og udelukkel-
se. 
 
 
FORHOLDET MELLEM REGELBRUD OG STRAF  
I mit materiale leder eleverne leder efter begrundelser for hvornår og hvorfor straffen 
udløses. De grunde, der kan være, er i elevernes øjne ikke alene knyttet til deres egne 
handlinger. Hvorvidt de straffes eller ej hænger ikke sammen med om de har brudt 
en af skolens regler. Derfor leder børnene, som vist, også efter begrundelser for 
strafuddelingen inde i læreren, ligesom de afsøger om der er systemer i hvilke lære-
re, der handler hvordan. 

Strafudmålingen ser i elevernes fortællinger ud til at være rutiniserede. Ele-
verne har vænnet sig til at man kan komme til ned til Brogaard, ryge udenfor døren, 
blive sendt op i obs-klassen, hvis man har gjort noget. Dette noget er det sværere at 
bestemme nærmere. Når børnene leder efter begrundelser for hvorfor straf udløses, 
så peger det mod en ikke-rutiniseret strafudløsning. Ikke hver gang nogen vipper på 
stolen eller taler i timen, sendes de til Brogaard. Ikke hver gang Daniel taler i timen, 
sendes han uden for døren. Ikke hver gang eleverne har matematik, straffes Naser 
for at tale i timen28

Bag ved dette forhold ligger imidlertid også et andet forhold, nemlig dét mel-
lem det, der potentielt kan straffes – som fastsat i regelsættet – og det der konkret 
straffes. Ifølge reglerne er det ikke tilladt at tale i timerne, men der tales ganske me-
get i timerne. Det er ikke tilladt at vippe på stolen, der vippes på rigtig mange stole. 
Af og til reageres der irettesættende fra lærernes side, andre gange overses forseel-
sen. Gennemgår jeg de dele af mit materiale, der er observationsnoter fra undervis-
ningen, kan jeg – ligesom eleverne – kun finde ansatser til, at der muligvis uddeles 
flere irettesættelser af typen ’ti’ stille’ og ’hold op’ og ’lad være’ i Karens timer, og at 
flere af disse irettesættelser muligvis henvender sig til de maskulint kropsmærkede 
elever. Sådanne ansatser brydes imidlertid vedholdende, og ser ikke ud til at kunne 

. Der er med andre ord et vilkårligt forhold mellem regelbrud og de 
sanktioner, som institutionen kan reagere med. Sanktionerne ser ud til at være rutini-
serede, mens regelbruddene er ikke-rutiniserede. Daniels bestræbelse på at vise et år-
sag-virkningsforhold mellem regelbrud og straf synliggør arten af forholdet imellem 
de to. Hans bestræbelse afdækker, hvordan der ikke er et entydigt sammenhængs-
forhold mellem regelbrud og strafudløsning. Forholdet mellem de to kan snarere be-
skrives som et ubestemt eller et ikke-afgjort forhold. 

                                                 
28 Ferguson finder noget tilsvarende og kommenterer denne vilkårlighed således: ”A teacher 
decides whether to ’notice’ the behavior at all. Each time a child breaks a written or unwritten 
rule, the teacher has to make a decision about whether to take the time for disciplinary ac-
tion” (Ferguson 2000: 88). 



 288 

præcisere forholdet mellem regelbrud og sanktion. Mere tydeligt tegner et andet for-
hold sig.  

Der ser ud til at være forskellige måder, hvorpå reglerne kan brydes. Reglen 
om at der ikke må tales i timerne for eksempel. Den regel brydes vedholdende. Tit og 
ofte tales der højt, insisterende og mens læreren taler. Alt sammen noget som reglen 
fungerer som forholdsregel imod. Hvis der skal tales, så skal der tales om det der fo-
regår i undervisningen, og det skal ikke forstyrre undervisningen, således forklares 
det af lærerne. Alligevel tales der meget i timerne. Det kan ske på flere måder. Reglen 
kan brydes for at bryde den. Intenderede regelbrud, kunne de kaldes29

                                                 
29 Her må det selvfølgelig erindres, at mit datamateriale ikke er af en art, som gør det muligt 
at afdække hvad børn havde tænkt sig at gøre. Mine forskningsspørgsmål retter sig mod 
børns indbyrdes relationer som de viser sig i hverdagsliv i skolen, og som de fortælles af børn 
i interviews. Derfor er materialet heller ikke egnet til at udlede betydninger om intentioner 
eller andre kognitive fænomener. Når jeg her vælger at tale om ’intenderede regelbrud’ er det 
udelukkende for at understrege et bestemt forhold mellem en regel og en bestemt handling, 
for at understrege, at en handling i rummet ser ud til at relatere sig til en regel om adfærd.  

. Eller reglen kan 
brydes, uden at nogen af de involverede tilsyneladende bemærker at et regelbrud 
finder sted. Rutiniserede regelbrud, kunne de kaldes. Man kan vippe på stolen, fordi 
man plejer at gøre det. Eller man kan vippe på stolen for at bryde reglen om ikke at 
vippe. Der er tilsyneladende ikke noget mønster i at intenderede regelbrud straffes 
snarere end rutiniserede. Ej heller at det er de rutiniserede, der rammes af lærerens 
irettesættende tone. Der er ikke mønstre i disse forhold. Kun et ikke-forhold, som efter-
lader beslutningen om sanktion hos læreren og hos institutionen. Der opstilles gan-
ske vist regler, men reglerne kræves ikke altid overholdt. Dette ikke-forhold mellem 
regler og regelbrud, og det tilsvarende uafgjorte forhold mellem regelbrud og sank-
tion stiller krav til elevhed. At blive til som en passende elev handler også om at 
kunne færdes i disse uafgjortheder, at kunne handle i forholdet mellem regler og re-
gelbrud, og mellem rutiniseringer og ikke-rutiniseringer. Således at hvis man ikke 
færdes trygt i mellem disse uafgjortheder, så er man i forhold til skolen netop en pas-
sende elev. Eller som en elev i pilotundersøgelsen forklarede: ”der er en regel om at 
man ikke må køre på lærerens stol [der som den eneste stol i klasseværelset er en 
kontorstol med hjul], men reglen er i virkeligheden: Man må ikke køre på lærerens 
stol mens læreren ser det”. I den forstand ser regel og straf ud til så at sige at være 
vokset sammen i elevernes fortællinger. Det betyder at regler ikke er noget man lever 
efter, men noget man bliver straffet for at overtræde. Behersker man som elev kun 
det vedtagne og nedskrevne regelsæt, kan det være vanskeligt og desorienteret at 
handle og bevæge sig i skolerummet. Derfor gør det også en forskel for Daniels måde 
at være elev på, at han afkoder strafsystemet dets rationale. Ligesom Thomas’ mang-
lende afkodning af rationalet – og dets dobbeltheder – betyder noget for hans måde 
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at kunne være elev på. Medtænkes Foucault kan det ikke undre. I hans formulering 
lyder det således:  
 
”I kraft af denne kvantificering [regnskab med elevers tilstedeværelser og fravær, karakterer 
og forsømmelser], dette kredsløb af tilgodehavender og gæld, takket være den permanente be-
regning af karaktererne i plus og minus, hierarkiserer de disciplinære apparater de ’gode’ og 
’dårlige’ subjekter i forhold til hinanden. Igennem dette evige straffesystems mikro-økonomi 
foregår der en differentiering, som ikke går på handlingerne, men på individerne selv, deres 
natur, deres evner, deres niveau eller deres værdi. Disciplinen måler ’i sandhed’ individerne 
ved at sanktionere handlingerne med nøjagtighed. Den strafferet, som den sætter i værk, inte-
grerer sig i individernes erkendelsescyklus”. (Foucault (1975) 2002: 197). 
 
Disciplinen sanktionerer handlingerne med nøjagtighed. Det er en sådan nøjagtighed 
først børnene leder efter i afsøgningen af forholdet mellem regelbrud og sanktion, og 
samme nøjagtighed jeg dernæst sporer, når jeg i flere systematiske gennemlæsninger 
søger efter mønstre i sanktionerne. Nøjagtigheden hvormed regelbruddene sanktio-
neres er nemlig iagttagelig, og det er sikkert samme nøjagtighed som forleder os – 
børnene for sig og siden jeg – til at lede efter et sammenhængsforhold. Nøjagtighe-
den får os til at tro, at forholdet kan bestemmes. Differentieringen går ikke på hand-
linger, men på individerne og deres værdi, hævder Foucault videre. Det er også der-
for, at forholdet mellem regelbrud og sanktion gør modstand. Jeg leder det forkerte 
sted i forventning om, at regelbruddet gør forskellen. Så længe jeg leder dér, kan 
straffens rationale ikke udlæses, fordi straffen ”ikke går handlingerne, men på indi-
viderne selv”. I skabelsen og opretholdelsen af det elev-vi – hvor selv Sofie og Naser 
får noget til fælles – dér kan vilkårligheden imidlertid identificeres: I forholdet mel-
lem den rutiniserede straf og regelbruddet. På den måde er det usikkerheden om 
forholdet mellem forbrydelse og straf, der kommer til at udgøre endnu en af kompo-
nenterne i en elevnormativitet.  
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INTERTEKST 
 
 
”Bibi er over det hele. Hist og pist. Når hun bliver uvenner med Camilla og Theresa, så ser 
hun over til os fordi hun ikke gider gå alene. Og så når hun bliver uvenner med os, så går hun 
over til Camilla-Theresa igen. 
J: Så over det hele er …? 
L: Mig og Sofie, Camilla-Theresa, Anna og Yasmin og nogle gange også Linda men ikke så tit. 
J: Så Bibi er hun også en gruppe for sig selv? 
L: NEJ! Det er hun ikke. Hun er i gruppe med alle sammen. 
J: Så hun er ligesom Linda? 
L: Nej, hun er faktisk lige det modsatte. For hun er med i alle grupperne, Linda er for sig 
selv.” (Louise 105-108). 
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I kapitel 2 viste jeg hvilken selvfølgelighedsfortælling, der gælder blandt børnene. I 
den selvfølgelighedsfortælling ligger en for-forståelse af, at enkeltelever hører til i én 
gruppe. Der ligger en forudsætning om, at med-elever grupperer sig, og at de samler 
sig om deres ligheder. I disse samlinger af ligheder ligger en fortælling om entydig 
tilknytning. En forudsathed om at hver elev hører til eet sted, med én slags, med én 
gruppe af mennesker. Det er dén forudsathed jeg benævner entydighedsfordringer. 
Når jeg omtaler fordringer i flertal, er det fordi de konkrete fordringer kan udfyldes 
på forskellig vis. Men selve fordringen om entydighed går igen. Indholdet varierer, 
men måderne hvorpå der stilles krav om entydighed er de samme. 

Entydighedsfordringer er virksomme socialt, og guider måderne hvorpå levet 
liv kan gøres. Entydighedsfordringer lever i fortællinger om hvem klassen er, og 
hvordan den sociale struktur er. Det sociale livs variabilitet iagttager jeg i klassevæ-
relserne, på gangene, på trapperne, i skolegården og i bevægelserne mellem disse 
rum. Men først og fremmest fortælles denne variabilitet i interviews. Interviewene er 
netop fortællinger, og det kan diskuteres hvilket forhold der er mellem fortællinger-
ne og levet liv. Mit bud er at fortællingerne indgår i det levede liv, at det levede liv 
ikke foregår udenfor eller adskilt fra fortællingerne. Ikke desto mindre henviser for-
tællingerne også til konkrete begivenheder (Hansen 1994). Begivenhederne kan om-
tales og fortælles enten som velkendte eller som hidtil ukendte begivenheder.  

Entydighedsfordringer kan iagttages i materialet, de slynger sig som gen-
nemgående spor igennem myriader af andre fortællinger om variabilitet og foran-
dring. Entydighedsfordringer er træge, de fastholder og insisterer på allerede etable-
rede betydninger. De bevæger sig inden for de udspændtheder jeg omtaler som det 
allerede-det endnu-ikke, træghed-forandring og individualitet-fællesskab. De kan 
ikke fastsættes på deres indhold, de kan ikke enten benævnes etnicitet, køn, dygtig-
hed eller duks. De kan kun fastnagles ved deres fordringer om ikke at være mere end 
et; om netop at være entydig, ved at være monistisk. 

Entydighedsfordringer griber ikke variabilitet og forandring, de griber ikke at 
socialt liv kunne være anderledes. De gør krav om entydighed også dér hvor enty-
digheden vanskeligt kan gøres. Fordringen kan fx genfortælles som: ”Jeg ved ikke 
helt hvad jeg er, men man skal jo være det ene eller det andet, og hvad man skal væ-
re det er jeg ikke helt klar over”30

Fordringerne er karakteriseret ved, om nødvendigt, at reducere socialt livs 
variabilitet til overensstemmelse med sig selv. Eleverne orienterer sig i forhold til 

. Den fordring henter næring andre steder fra. Den 
opstår ikke bare i denne skoleklasse, blandt børn. Den trækker på allerede sedimen-
terede betydninger.  Her fx de entydighedsinspirationer der er at hente i institutioner 
som nationalstaten, ægteskabet, familien, hvidhed etc.  

                                                 
30 Citatet er fra et tidligere arbejde, hvor en 14-årig dreng, Mohammed, formulerer sig om sin 
forståelse af sig selv i forhold til andre (Kofoed 1996). 
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disse fordringer, og de lever deres skoleliv i forhold til dem. Ikke nødvendigvis i fuld 
overensstemmelse med dem, eller imod dem, men de lever i forhold til entydigheds-
fordringer. De konkrete måder hvorpå børnene samler sig er forskellige, men de 
samler sig om hvad der kan vises at være fælles for flere. For nogle af pigerne gælder 
det at man står stille og taler, eller at man løber rundt og leger. Dén forskel beskrives 
blandt disse børn som uoverkommelig. Løber man og leger kan man umuligt være 
sammen med dem der står og taler, og omvendt. Det er et alvorligt skel, som man 
ikke kimse ad. Mange af børnene lever skolelivet i overensstemmelse med fordrin-
gerne om entydighed. Andre elever gør imidlertid noget som ganske synligt adskil-
ler sig fra de øvrige elevers måder at forholde sig til denne entydighedsfordring på.  

Der lægges ofte et indhold ind i entydighedskravet – en fordring om at være 
kun pige, kun dansk, kun til drenge, kun … Men samtidig forekommer det mig at et 
krav om entydighed, et krav om enten-eller ikke bare er udbredt, men også er me-
ningsfyldt. Det giver mening at stille krav om at kunne bestemme sig … for det ene 
eller det andet. Ikke for begge dele, eller for flere ting.  Måske har normalitetsfor-
dringen først et entydighedskrav, og dernæst en indholdsudfyldning. Først et krav 
om enten-eller, og dernæst et krav om specificitet. 

Bibi er en af dem, der gør noget andet. Ikke blot i mine analyser, men allerede 
i hendes med-elevers fortællinger om hende. Fortællingerne om Bibi har flere lag og 
flere berettere, som – selvom de fysisk ikke deltager i samme samtale – afbryder hin-
anden, og som gør at det ikke fremtræder som én lineær beretning om, hvem Bibi er. 
Bibi er den, der bevæger sig på tværs af de i klassen etablerede og anerkendte kate-
gorier. Hvor de andre fortælles som hørende til, der fortælles Bibi som den der kan 
høre til, men som også bevæger sig. Lad mig for at (gen)fiksere og komplicere enty-
dighedsfordringerne opholde mig lidt ved denne figur. 
  
 
BIBI OG ENTYDIGHEDSFORDRINGERNE 
Bibis anderledes forholden sig til entydighedsfordringer består i, at hun gør det som 
fordringen hævder ikke er muligt, nemlig at bevæge sig mellem grupper som i selv-
følgelighedsfortællingen forstås som distinkte og så forskellige, at grænserne imel-
lem dem ikke kan overskrides. Men det gør Bibi altså alligevel. Faktisk bevæger hun 
sig mellem de to pige-grupper, om hvem Louise i kapitel 3 har fortalt, at hvis man er 
sammen med Sofie og Louise, så må man  
 
”Endelig aldrig nogen sinde i dit liv gå over til Camilla og Theresa og være sammen med 
dem lige pludselig. Det må man ikke. Så skal man hellere gå alene rundt hvis man bliver sur 
på de andre. Så man må ikke gå over til Camilla og Theresa, det MÅ man ikke. 
J: Hvad sker der hvis man gør det? 
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L: Så er man ikke med i gruppen mere, når man er blevet gode venner igen. Så bliver man 
ALDRIG gode venner igen.” (Louise 134-40) 
 
Louises ord forekommer at være regelsætninger der er udbredt enighed om, ligesom 
de fleste ser ud til at overholde denne regel om ikke at bevæge sig fra en gruppe til 
en anden. Det er dén enighed Bibi bryder med. Anna har som beskrevet i kapitel 6 
gjort en tilsvarende bevægelse fra Sofie-Louise til Camilla-Theresa. Annas bevægelse 
blev foranlediget af lærerens omrokering af elever og deres faste pladser i klassevæ-
relset, og var i den forstand sat i værk af institutionen, og af dem der opretholder den 
disciplinering, der sikrer minimal uro og maksimal tavshed. Bibis bevægelser mel-
lem de to grupper er derimod ikke sat i værk af institutionen. Bibis bevægelser ser ud 
til at være anderledes motiveret.  

Bibi bliver en interessant figur i selve sin overskridelse, i sin påvisning af så-
vel reglen som de adskilte grupper og muligheden for alligevel at bevæge sig i andre 
baner end de foreskrevne. Så hvad er det Bibi gør? 

I Louises beskrivelse er Bibi den, der kommer engang imellem. Hos Camilla-
Theresa fungerer Bibi – ifølge Louise – som stilken på det æble, som udgøres af Ca-
milla-Theresa i fællesskab. Ligesådan kommer Bibi indimellem hos Sofie-Louise. Bibi 
er den der – som med Sofies ord – ”skifter mellem hvem hun er sammen med” (Sofie: 
179). Eller som Camilla forklarer, så   
 
” hun hører med til dem og med til os, hun er sådan midt imellem. Hun leger både og hun 
taler også bare. Hun er sådan begge dele. .. ”(Camilla 562-68). 

 
Begge dele. Umiddelbart kunne det ligne den position jeg i kapitel 6 og 7 har vist, at 
Linda indtager. Men Bibi deltager i flere fællesskaber, hun indtager en position som 
kan være både-og. Både med Camilla-Theresa og med Sofie-Louise. Bibi fremhæver 
selvfølgelighedsfortællingen og samtidig sin egen omgørelse og udfordring af den. 
Bibis bevægelser er upåfaldende, og hendes brud på klassens regler for samvær er 
ligeledes upåfaldende. Det er ikke særligt bemærkelsesværdigt, hvem Bibi er og 
hvad hun foretager sig. I analysen af Mark og hans strategier for at finde en position i 
klassen (kapitel 5), viste jeg hvordan tid og familiaritet i de daglige gentagelser op-
træder som de centrale elementer, når der vogtes over normaliteten. Bibi er også ny-
tilkommer i klassen. Hun har heller ikke været i klassen altid. Men hvor det for Mark 
er forbundet med ubehag og mobning at være uden entydig position, så er det tilsy-
neladende mindre ubehageligt og mindre fyldt med kamp for Bibi. Den ulykkelighed 
som Mark og Linda på hver deres måde giver udtryk for er fraværende i Bibis fortæl-
linger. Fortællingerne om Bibi kan bedst karakteriseres som modsigelsesfyldte og 
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afbrudte. Anerkendes disse modsigelser, afbrydelser og sløringer, så må jeg finde 
måder at tage hånd om disse.  
 
 
FORSKERBLIKKETS BEGRÆNSNING 
Bibis figur var i en lang periode – både i feltarbejdet og igen i analysearbejdet – til at 
overse. Ligesom hendes med-elever tillagde jeg hende ikke særlig betydning. Det 
blev nemt at se hen over hende. Det var ikke fordi hun ikke opsøgte mig. Men det 
var som om hun blev væk. Hun kunne ikke kaldes noget. Blandt lærerne var der – og 
de kategorier lånte jeg i feltarbejdet også forståelser fra – kategorier parat til at gribe 
eleverne. Kategorier som stille piger, larmende drenge, dygtige drenge, der trækker 
de andre med, piger der skal hjælpes, elementer der skal isoleres for ikke at forstyrre 
de andre, ekstra-elever. Men der var ingen kategori til Bibi. Ingen kaldte hende no-
get. Heller ikke jeg. Indtil jeg sidst i feltarbejdet blev opmærksom på de elever det 
var muligt at se hen over. De elever der var til stede, men som det gentagne gange 
lykkedes at overse.  

I analysearbejdet lykkedes det siden igen at glemme og se bort fra de elever. 
De andre påkaldte sig så megen opmærksomhed, så megen undren eller foruroligel-
se, at disse elever igen slap bort. Et stykke inde i analysearbejdet påkaldte de sig 
imidlertid igen min opmærksomhed. Og denne gang lykkedes det at fastholde den; 
opmærksomheden på de elever som er til stede, men som opmærksomheden ikke 
fæstner sig ved. Så jeg forsøgte mig med at fastholde blikket på de elever, som ikke 
er Camilla og Theresa, ikke er Daniel og Mark, ikke er Sofie og Louise, ikke er Naser. 
De gør sig ikke bemærkede ved en synlig anderledeshed, ligesom de heller ikke ud-
mærker sig ved at være særligt eksotiske. De kan ikke reduceres til samme slags. Der 
er imidlertid et træk der kendetegner dem, nemlig at de bevæger sig. De elever der 
bevæger sig og som ikke fastholdes af de nævnte lærer-kategorier ser ud til at være 
Abdel, Yosef og Bibi. Jeg har fastholdt det analytiske fokus på én af disse elever, 
nemlig Bibi. For at begribe nuancerne i Bibis bliven til, vil jeg igen lade eksotiserings-
strategien bringe analysen fremad. Jeg hævder ikke, at analysen af Bibi gælder for 
flere, men jeg åbner mulighed for at diskutere hvorvidt Bibi kan forstås i lyset af den 
fra antropologien velkendte figur tricksteren.  
 
 
TRICKSTEREN 
Tricksterfiguren er karakteriseret ved pluralitet, ved at besidde mange stemmer og 
ved flertydighed.  Den kan indtage forskellige sociale positioner og kan have forskel-
lige fremtrædelsesformer. Den kan bevæge sig på tværs af grupper, og kan påpege 
og flytte kulturen. Tricksteren er mest en religiøs eller en kulturel figur som optræder 
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som fx hofnarren i karnevalstraditioner, der kan sige ting til kejseren, som ingen an-
dre kan. Jeg beskæftiger mig med ikke med religiøse eller mytologiske figurer, men 
med de grundtræk, som tricksteren repræsenterer og jeg undersøger, hvorvidt det er 
meningsfuldt at importere denne figur fra religionshistorien og antropologien til det-
te studie af inklusion-eksklusionsprocesser blandt børn. For at træffe den afgørelse 
må jeg opholde mig lidt ved tricksterfiguren som den er beskrevet. Et af de klassiske 
studier af Paul Radin beskriver tricksteren som  
 
”Trickster is at one and the same time creator and destroyer, giver and negator, he who dupes 
others and who is always duped himself. […] Basically he possesses no well-defined and fixed 
form.” (Radin 1956: ix-x).  

 
Videre kan tricksteren beskrives som  
 
”Anomalous, a-nomos, without normativity, the trickster appears on the edge or just beyond 
existing borders, classifications, and categories. […] the trickster is cast as an ‘out’ person, 
and his activities are often outlawish, outlandish, outrageous, out of bounds, and out of order. 
No borders are sacrosanct, be they religious, cultural, linguistic, epistemological, or meta-
physical. Breaking down division lines, the trickster characteristically moves swiftly and im-
pulsively back and forth across all borders with virtual impunity. Visitor everywhere, espe-
cially to those places that are off limits, the trickster seems to dwell in no single place but to be 
in continual transit through all realms marginal and liminal” (Hynes & Doty 1993: 34). 
“The trickster breaks the cake of custom and enfranchises speculation so that there is a pro-
miscuous intermingling and juxtaposing of the categories” (Hynes & Doty 1993: 213). 
 
Tricksteren angiver, at en given erfaringsorden kan være arbitrær og subjektiv, og 
viser hen imod at en betydningssammenhæng kunne være anderledes, at positioner 
kunne forrykkes. Tricksteren er altså en figur som bevæger sig på tværs af etablerede 
grænser. ”Den ubegribelige trickster, tvetydighedernes mester, paradoksernes beher-
sker, budbringeren, altings dynamik, ambivalensens inkarnation” (Sjørslev 1995: 
124). Tricksteren kan mediere og bevæge. Tricksteren står for truslen om uorden og 
ballade. Det er langt fra en figur, der er ensfarvet, tværtimod leder den mod større 
kompleksitet. Tricksteren kan forstås som en figur der trækker grænser omkring et 
fænomen, og er karakteriseret ved undsigelse og modsættelse af grænsedragninger 
(Hynes & Doty: 34). Tricksteren er en mytologisk figur, der ifølge religionshistori-
kerne, genfindes i en lang række forskellige kulturer. Det er figurer som Loke i nor-
disk mytologi, Kyote i nordamerikansk og Exù i afro-brasiliansk religion. Exù betrag-
tes som tilfældets gud, hvis rolle det er at skabe forbindelse mellem gudernes og 
menneskenes verdener. Exù står for bevægelighed, for det der går og kommer (Sjørs-
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lev 2001: 38). Samtidig er Exù ritualets vogter. Exù omtales som af begge køn. Exù er 
også den der tager chancer (Sjørslev & Storgård 2001: 95).  

De fleste studier jeg kender til beskæftiger sig med religiøse figurer. En enkelt 
gør dog noget andet, nemlig at lade tricksterfiguren spille den centrale rolle i ud-
forskningen af sen 1800tals og tidlig 1900tals litteratur. Udfordringen består i at an-
fægte de traditionelle begreber realisme, naturalisme og modernisme, som udelukker 
bestemte forfattere og tekster. Og i at lade tricksteren tilbyde et andet plot. De argu-
menterer således:  
 
”In doing so [placing the trickster at the definitional center] it suggests a significantly differ-
ent perspective on late nineteenth- and early twentieth-century United States literature. Mul-
ticultural in origin, the concept of trickster offers a way of thinking about the turn of the cen-
tury that brings into views authors, texts, and traditions ignored until very recently or, if 
mentioned, denigrated, dismissed, or misunderstood” (Ammons & White-Parks 1994: vii).  
 
Bestræbelsen er parallel til min afhandlings bestræbelse på at anfægte entitetsfortæl-
lingen om børn i skolen, og konkret til måden jeg anvender tricksterfiguren som 
tænketeknologi i dette kapitel. Kan tricksterfiguren bringe analysen videre og bidra-
ge til en forståelse af Bibi og hendes position i klassen? Er tricksterfiguren applicér-
bar, således at det kan hævdes om Bibi ikke at hun er trickster, men at det snarere for-
holder sig sådan at tricksterfiguren er en kategori som kan befolkes af flere, og som 
enkeltindivider kan bevæge sig ind og ud af? 
 
”The essence of tricksterism is change, contradiction, adaptation, surprise. Between the ex-
tremes of irresponsible aculturality on the one hand and fossilizig purism on the other lies a 
territory, in which traditional tricksters and comtemporary, innovative concepts of trickster-
ism can meet to illuminate certain kinds of cultural productions” (Ammons & White-Parks 
1994: xii) 
 
Lad mig undersøge materialet nærmere med denne tænketeknologi. På samme måde 
som tricksteren har flere stemmer og bevæger sig steder hvor der ellers ikke er ad-
gang, bevæger Bibi sig på tværs af den etablerede fortælling om entydig anknytning 
til bestemte enklaver. Som tricksteren, gør Bibi det der ikke er muligt: Igen og igen at 
bevæge sig frem og tilbage mellem de enklaver, der så entydigt består af hver sin 
slags. Med de bevægelser udfordrer Bibi samtidig entydighederne. At anvende 
tricksteren som tænketeknologi er en bestræbelse på alligevel – på trods af Bibis be-
vægelser væk – at fange hvilken position hun måtte indtage og at begribe inklusion-
eksklusionsprocessernes kompleksitet.  
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BIBIS TILBLIVELSER 
Hvordan bliver Bibi så til i disse bevægelser? Bliver Bibi til en af de andre – henholds-
vis Camilla-Theresa eller Sofie-Louise - eller bliver hun til ingen af dem? Bibis tilbli-
velser er tydeligvis afhængige af hvor og i relation til hvem de foregår. Og sådanne 
spørgsmål kan, ligesom de øvrige kapitler, kun belyses ved kontekst-følsomme ana-
lyser.    
 Ligesom Linda kan Bibi ikke fortælles som lig nogen andre. Hun er sig selv. 
Lejlighedsvis sammen med Camilla-Theresa, lejlighedsvis sammen med Sofie-Louise. 
Men i fortællingerne samtidig fremhævet ved sin særlighed. Hvor Camilla og There-
sa fortælles som ligesom hinanden, så kvalificerer Bibis lejlighedsvise samvær hende 
til ikke ganske at omsluttes af vi’et. Hun diskvalificeres ikke, sådan som Linda, hun 
omsluttes bare ikke helt af det vi, som er de andres fælleshed. Bibis med-elevers 
markeringer af forskelssætninger gøres som vist i de foregående kapitler, men for-
skellene omkring Bibi sættes på andre måder, de markeres andre steder. Hvor Sofie 
fortælles frem som ligesom Louise og forskellig fra Camilla, så etableres fortællingerne 
om Bibi over andre modeller. Den struktur, som Sofie, Louise, Camilla, Theresa, Da-
niel eller Mark fortælles frem i, benytter sig af forskelssætningen ligesom-forskellig 
fra, som jeg har beskrevet det i ekskursen om sammehed-andethed.  

Bibi kan ikke fortælles frem som entydigt lig den ene gruppe, og dermed for-
skellig fra den anden gruppe. Bibi er den, der bevæger sig imellem de enheder, hvor-
imellem trafik ikke er tilladt. Hun gør det alligevel, og dét næsten upåagtet. Eller ret-
tere: Når Bibis bevægelser mellem grupperne omtales, så er det ikke med undren 
over at de regler som de andre elever overholder, brydes. Tværtimod fortælles Bibis 
bevægelser frem med samme selvfølgelighed som den hvormed der berettes om reg-
lerne31

Så hvad karakteriserer fortællingerne om Bibi? Fortællingerne om Bibis be-
vægelighed er lige så selvfølgelige som dem om de andres indbyrdes forskelssætnin-
ger. Selvfølgeligheden vedrører Bibis mulighed for at høre til flere steder. Som her 
hvor Sofie fortæller om Bibi: 

 og om nødvendigheden af at overholde disse. Bibis medelever undrer sig ikke 
over, at hun bevæger sig mellem grupperne, den undren opstår først, da mit blik når 
materialet.  

 
”Nå ja Bibi, altså da hun kom ind i klassen så var hun mest sammen med os, men nu er hun 
mere sammen med Camilla og Theresa. Hun skifter sådan mellem hvem hun er sammen 
med.” (Sofie 178-81). 

 

                                                 
31 Med regler mener jeg her ikke skolens fastsatte regler, men derimod de uekspliciterede reg-
ler for grupperinger og omgang med hinanden, som klassens elever gør deres skoleliv inden-
for. 
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Ofte ledsages fortællingen om denne mulighed af en beretning om, at Bibi ikke er 
ligesom nogen. Denne sammenligning ser ikke ud til at omtale Bibis figur, men snare-
re at hidrøre fra klassens generelle positioneringsgrundlag, hvor de netop trækker på 
forskelssætningen ligesom-forskellig fra. Tilsyneladende stemmer Bibi ikke overens 
med den dominante forskelssætning, men alligevel gøres hun relevant i forhold til 
den. I beretningerne om Bibi trækkes hun så at sige ind i den fortællestruktur og for-
ståelsesform, der gælder blandt klassens øvrige elever. 

Der er flere stemmer i disse beretninger om Bibi. De, der henviser til de alle-
rede etablerede og dominerende forskelssætninger, beretter om Bibis anderledeshed. 
Bibi andetgøres dér som forskellig fra de andre i fremhævelser af hendes anderle-
deshed. Anderledesheder der fortæller om en der lugter og er forkert. Som en det er 
svært at forstå, fordi hun læsper og taler dårligt dansk. Bibis særheder gøres relevan-
te og trækkes ind i beretningen om hendes selvfølgelige bevægelighed. Læses fortæl-
lingen om Bibi således, så ville hun kunne fortolkes som en det er synd for, en som 
man kan have medlidenhed med, fordi der bliver set skævt til hende. Denne læsning 
måtte henvise udelukkende til udvalgte dele af materialet, til de fortællinger som 
samstemmende beretter om Bibi som forkert. Prioriteres denne læsning, så overhøres 
den stemme, der fortæller om Bibis selvfølgelighed. Opsøges de mange stemmer i 
fortællingerne om Bibi, så bliver det muligt både at lytte til beretningerne om Bibis 
bevægelighed og til beretningerne om andethed. Og det bliver muligt at vise hvor-
dan den forskelssætning ser ud til snarere at trække Bibi ind i et dominerende forstå-
elsessystem end at sætte betydende forskelle.  

Bibis andethed er imidlertid ikke en forskel, der kan placeres i det forskels-
sætningssystem som klassen ser ud til at operere med, Bibis andethed placerer sig 
uden for forskelssætningssystemet. Hun bevæger sig ikke inden for de forskelle som 
gøres og repeteres i klassen, hun bevæger sig netop på tværs af dem. Derfor er hen-
des betydende andethed heller ikke udelukkende bestemt af, hvorvidt hun er lige-
som eller forskellig fra bestemte andre, den er primært bestemt af at hun gør det in-
gen andre gør. Dén andethed sætter sig uden for forskelssætningssystemet. Bibi er 
altså anderledes på andre måder end de andre, idet forskellen sættes uden for betyd-
ningssystemet, så at sige. 

Man kunne forvente, at Bibi så ville indtage en truende position, fordi hendes 
andethed, så at sige, kunne udfordre selve betydningssystemet. Eller man kunne tro, 
at hun ville indtage en særlig central rolle i de indbyrdes relationer. Interessant nok 
ser det ikke ud til at være tilfældet. Blandt sine med-elever ser Bibi ud til at kunne 
opfattes som lige-gyldig. Og bestemt ikke som truende for de andres positione-
ringsmuligheder. Det er ikke afgørende om Bibi er til stede, eller hvor hun befinder 
sig. Hvor Camilla og Theresa dårligt vil gå i skole hvis den anden er fraværende, så 
er Bibis tilstedeværelse tilsyneladende ikke afgørende for nogen andre aktører i klas-



 302 

sen. Det er ikke afgørende i hvilken gruppe hun befinder sig, om hun spiller basket 
eller står og taler i skolegården. Hvor der føres tilsyn og regnskab med hvor Camilla, 
Theresa, Louise, Sofie, Anna og Yasmin befinder sig, så kan Bibi være hvor som helst, 
uden at nogen gør indsigelser eller uden at det har konsekvenser for hvor hun i næ-
ste frikvarter eller næste dag kan opholde sig. Bibi ser altså hverken ud til at blive 
opfattet som truende eller som særlig betydningsfuld. Det er sådan det er med Bibi: 
Hun kan være alle steder.  

Bibi er involveret i en anden aktivitet også. I skolegården giver pigerne knus. 
De bevæger sig gennem skolegården, af og til med lange afstande imellem sig, hvor 
de hujende løber mod hinanden. Andre gange står de tæt ved hinanden, og da indle-
des knusene med en henvendelse, gerne af typen ”giver du et knus?” De mødes i én 
bevægelse, hvor armene svinges om hinandens skuldre, ansigterne lægges på skrå og 
der smiles stort. Knusene kan være kortvarige, men kan også trækkes ud i tid, så de 
varer et par minutter. Sådanne knus gives ikke til hvem som helst. Det foregår som 
regel i skolegården. Og gerne under høje udbrud. De bliver i den gestus og iagttager 
næsten sig selv. Så slipper de, og fortsætter samtalen eller løbet. Det sker med ud-
valgte og ganske bestemte andre. Og det er synligt at pigerne ved hvem der knuses. 
Så jeg sådanne knus uden for skolegården, blandt andre aktører, så ville jeg forvente, 
at der var tale om gensynsglæde efter længerevarende adskillelse. Men sådan er det 
ikke i skolegården. Der knuser nogle af pigerne med store armbevægelser og udråb 
dem, de deler lange dage med, og som de ikke har været væk fra. Knusene gives ikke 
når de møder hinanden om morgenen eller skilles om eftermiddagen. De gives i lø-
bet af dagen. Anledningen til knusene må være nogle andre. 

Knusene kan næppe forstås som en handling efter afstand mellem kroppe 
over tid. Afstanden mangler – som modstand mod tætheden i knusene. Måske er det 
ikke forholdet mellem afstand og tæthed som disse knus gøres i forhold til, måske er 
det snarere eftertragtethed, og dét at knusene giver mulighed for at udvide sin egen 
krop, at forstørre den. Hver enkelt kan bruge en anden krop til at blive større og bli-
ve til en mere betydningsfuld krop. Med knusene kan kollektive vi–subjekter gøres. 
Knusene er en synlig handling, som har tilskuere. Men det kræver en anden krop at 
gøre en sådan forstørrelse. Det forekommer acceptabelt og legitimt at inddrage andre 
kroppe, og på den måde gøre de andre kroppe også til sin. Derfor er det heller ikke 
ligegyldigt hvem man forstørrer sig med. Og Bibi forstørrer sig ved hjælp af Sofie, 
Louise, Anna eller Yasmin. 
 
 
BEVÆGELSER UD AF RUMMET 
I interviewsituationen med Bibi var det vanskeligt at fastholde et fokus på klassens 
indbyrdes relationer. Forsøgte jeg at tale om Bibis med-elever, gled Bibi efter kort tid 
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over til at fortælle om sit liv uden for skolen. Forsøgte jeg at trække samtalen tilbage 
til skolen og klassen, bevægede fortællingerne sig ad andre veje ud af klassen. Det 
forekom mig at være et halvdårligt interview, som ikke samlede sig om noget og for-
blev ufokuseret. Interviewet skulle imidlertid vise sig at indeholde mere og andet 
end løse tråde og veje væk fra det, der var mit fokus. Interviewet med Bibi er én lang 
opvisning af, hvordan spor trækkes og tråde gøres betydningsfulde, og en visning af 
hvordan sådanne spor kan vise sig på andre måder end forventet. Mit fokus var klas-
sen, og Bibi og hendes med-elever dér. Når Bibi bevægede sig ud af klassen, opfatte-
de jeg det som et fokusskift og et skift af kontekst. Det, jeg ikke så, var at Bibi flettede 
kontekster sammen ved hjælp af relationer. Ganske vist omhandler flere af Bibis hi-
storier begivenheder, aktører og handlinger uden for skolens konkrete rum, men ak-
tørerne er relateret til skolen, ligesom handlingerne har betydning for relationerne i 
skolen32

Bibi beretter lidt tøvende om hvem der hører sammen med hvem. At Sofie og Louise 
er bedste veninder, og altid går sammen. At Anna og Yasmin over de seneste måne-
der har fundet sammen efter Katja er gået ud af klassen (Bibi 94-119). På spørgsmålet 
om hvor hun så selv hører til, svarer Bibi: 

. Bibi lavede relationer andre steder og på andre måder end jeg forventede, 
og som jeg i første omgang var blind for og ikke greb betydningerne af. Heldigvis 
talte Bibi vedholdende og længe, og heldigvis måtte jeg lytte interviewet igennem 
flere gange. Jeg lærte mig at lytte til Bibi, og til hendes forskelssætninger og betyd-
ningstilskrivninger. Bibi insisterede på at blive til, ikke bare i relation til sine med-
elever i klassen, som de udformede sig på skolens territorium, men også i relation til 
andre elever fra andre klasser, også uden for skolens territorium. Så jeg lytter til Bibi, 
som fortæller om sine med-elever, og som altså også fortæller sig ud af klassen. 

 
”Det er forskelligt. Somme tider er det med Camilla og Theresa og somme tider med Louise 
og Sofie og Yasmin og Anna.” (122-25).  
”Jeg er på besøg, for eksempel ovre hos Yasmin, så bagefter hos Sofie og Louise, og så bagef-

ter over ved basket. Vi skiftes”. (Bibi 504-6)  

 
Når jeg spørger, hvordan hun så ved hvor hun hører til henne hvornår, er det at Bibi 
inddrager andre aktører. Hun formulerer det således:  
 
”Men jeg har også nogle andre venner her på skolen. […] en der hedder Gülsum, og en der 
hedder Lulu og en der hedder Sharim.” (Bibi 126-31).  

                                                 
32 Bibi gør herved opmærksom på flere forhold: i) de metodologiske problemer i at afgrænse 
kontekster for rigidt; ii) at forskellige kontekster kan specificere eller udtrykke forskellige for-
ventninger (som også er hvad Højlunds studier viser (Højlund 2002); iii) at et statisk begreb 
om kontekst udelukker os fra en bestemt kundskab (som også er McDermotts understregning 
af kontekstbegrebet (McDermott (1993) 1996). 
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Min indgang er som sagt skolen, så jeg spørger videre hvilke klasser de nævnte ven-
ner går i. Det står ikke helt klart for Bibi, så hun tøver da hun siger at de vist nok går 
i femte. ”Vi bor jo i samme gård” forklarer hun. Jeg søger at holde fokus på skolen og 
elevernes indbyrdes relationer dér, hvor Bibi bliver nødt til at bevæge sig ud af sko-
lerummet for at kunne forklare mig, hvordan relationerne hænger sammen. De børn 
hun deler gård med derhjemme, er også hendes med-elever i skolen. Gülsum, Lulu 
og Sharim er dem Bibi plejer at spille basket sammen med. Blot forstår hun dem ikke 
først og fremmest som med-elever, men som dem hun ”deler gård med”. Det Bibi 
trækker frem som det karakteristiske for hendes relationer med disse aktører er deres 
fælles bosted. Bibi etablerer relationer på tværs af de enheder som skolen opdeler 
klasser i og som ellers er forbundet med en vis familiaritet (Anderson 2000). Relatio-
nerne henviser vedholdende både til skolen – men ikke til klassen – og til gården 
derhjemme33

I interviewet bevæger jeg igen samtalen tilbage til klassen. I timerne er Bibi 
nok mest sammen med Camilla og Theresa fortæller hun. Bibi opfatter Camilla som 
en af de seje. Vi er i færd med at indkredse, hvordan Bibi kan forklare sig selv. Jeg 
undersøger om Bibi mener, at hun er samme slags som Camilla. Bibi svarer: 

. 

 
”Noget. Somme tider er jeg den samme slags som Camilla og somme tider er jeg det samme 
som Sofie og Louise. 
J: Så du er begge dele? 
B: Ja. 
J: Er du så samme slags som Yasmin? 
B: Lidt når vi skal spille basketbold. Men siden Anna hun kom her altså [siden] hun var 
sammen med Yasmin ikke også, så gad hun [Yasmin] ikke mere spille basket bold. Nu er det 
kun somme tider at hun kommer.” (Bibi 247-255). 

 
Bibi undviger entydige beskrivelser af at hun enten er som den ene enklave eller som 
den anden enklave. Til trods for spørgsmålenes karakter, som ville gøre det let for 
hende at svare enten-eller, så fastholder hun, at hun bevæger sig mellem enklaverne. 
En fælleshed med Yasmin undviges også, og gøres til et spørgsmål om hvorvidt de 
momentant interesserer sig for samme aktivitet. Aktivitet ser ud til at være centralt 
for Bibis opfattelse af fællesheder. Som det også er det i Camilla-Theresas forskels-
sætninger til Sofie og Louise, hvor de fastholder at aktiviteterne – at løbe og lege eller 
at stå og tale – er de afgørende forskelle mellem de to enklaver. Aktivitetsforskellen 
mellem de to enklaver gøres til et permanent træk, som gensidigt fremhæves som det 
                                                 
33 Skolen organiserer efter alder i klasser. De jævnaldrende deler klasse med hinanden, og de 
øvrige elever er enten store eller små i forhold til hinanden. Organiseringen af børn i klasser 
understreger alder som relevant betydning, og det er også dét Bibi ser bort fra. 
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afgørende. Aktiviteten gøres i Bibis forståelse af sig selv i forhold til Yasmin imidler-
tid til en momentan afgørelse og til et midlertidigt træk, som hun viser har forandret 
sig over tid. Forandringen fremhæves frem for aktiviteten, hvor det omvendte er til-
fældet i forskelssætningen mellem Camilla-Theresa og Sofie-Louise.  

Bibi er kommet ind i klassen i 4. klasse. Hun fortæller om hvordan det er fo-
regået, og opsummerer at  
 
”nu hvor jeg har set de andre, de synes det er spændende at være sammen, og det synes jeg 
også, nu hvor jeg har prøvet det. 
J: hvem vil du gerne være sammen med? 
B: altså af pigerne? Alle sammen. 
J: alle sammen? 
B: jeg vil ikke bare være uvenner med den anden og gode venner med den” (Bibi 986-94). 

 
Bibi tager stilling til, at der i klassen er enklaver som dominerer i deres fortællinger 
om hvordan man som med-elev agerer i forhold til dem. Med mange forskellige ma-
nøvrer lykkes det Bibi at undvige at blive omsluttet af både enklaverne og bestem-
melserne om hvordan man agerer i forhold til entydighedsfordringerne. Bibi undgår 
at placere sig entydigt i den ene enklave frem for den anden. Det gør hun ved at ud-
vælge aktivitet eller påklædning som et parameter, og så aldrig helt at opfylde krite-
riet. Hun går til og fra aktiviteterne, hun ser på drenge med Camilla og Theresa, men 
hun deler ikke deres forelskelse. Eller hun går i de samme bukser som Camilla, men 
ikke den samme top. Hun gør ikke helt som de andre i klassen, men denne anderle-
des gøren diskvalificerer hende ikke til deltagelse. Den kvalificerer hende interessant 
nok til at deltage i flere enklaver, til netop at kunne komme på besøg og at bevæge 
sig rundt.  
 
 
FLERE SKIFT 
Bibi forklarer ovenfor bevægelighederne med formuleringen ’vi skifter’. Bibi frem-
hæver, at det ikke altid er på samme måde. Enklaverne kan have flere eller færre 
medlemmer. Men det er ikke hvem som helst, der bevæger sig, og slet ikke alle be-
væger sig. De fleste af eleverne er fikseret i bestemte relationer og enklaver. Det er 
Bibi der flytter sig, og det er hende, der – som hun formulerer det – ”er på besøg” i 
enklaverne. Bibi besøger de andre hjemme i deres enklaver. Henholdsvis Camilla-
Theresa og Sofie-Louise og Anna og Yasmin modtager besøget hjemme hos sig selv. 
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Bibi er muligvis en lille smule hjemme i de forskellige enklaver, men hun hører ikke 
mere til i den ene frem for den anden, ser hendes fortælling ud til at udtrykke34

Bibi går ind i en nærmere afsøgning af, hvori hendes lighed eller fælleshed 
med Camilla-Theresa består, eller sagt på en anden måde: Hun uddyber, hvilke fæl-
lesheder der gøres i de forskellige enklaver. I disse uddybelser bliver det synligt 
hvorledes Bibi opererer med plurale vi’er. Hun deler et ’vi’ med fx Camilla og There-
sa, som hun beskriver i det følgende, men i løbet af fortællingen alterneres ’vi’et’ fra 
en omfattelse af de tre – Camilla, Theresa og Bibi – til et ’de’ – Camilla og Theresa. 
Bibi fortæller om Camilla og Theresas praksis med i spisepausen at bevæge sig ud af 
klassen for at se på de store drenge, som jeg har diskuteret i kapitel 3 og 4. Forklarin-
gen går  

.  

 
”så går vi tre altid uden for […] og kigger ind igennem 8.’s vinduer [der er vinduer i alle døre 
indtil klasseværelserne] […] fordi Camilla hun er helt forelsket i en der hedder Mohammed, 
den samme som Theresa.” (Bibi 510-16).  
 
De tre bevæger sig ud, fordi de to er forelskede i den samme. Bibi er inkluderet i be-
vægelsen hen mod drengene, men ikke i forelskelsen. Hun har sin egen viser det sig, 
men det er en hemmelighed. Camilla og Theresa kan også ”tages” hjem til Bibi. Det 
hjem har et sted, hjem i Bibis gård. Den gård som Bibi vedholdende taler sig hen 
imod. Gården er fysisk og territorialt afgrænset. Dér i gården kigger de på fyre. På 
spørgsmålet ”hvem kigger I efter?” lyder svaret: 
 
”Altså hvis Mohammed er der, så kigger de efter ham. Ellers også så sidder vi bare og snak-
ker sammen sådan og kigger efter, men altså ser efter dem alle sammen” (Bibi 550-53)  
 
Alterneringen fra ’vi-tre’ til ’de’ sker over en fortælling om at se på drenge. Drenge i 
skolen, og drenge i gården derhjemme. Nogle af drengene er de samme, ligesom 
nogle af forelskelserne deles og ser ud til at være del af det kollektive vi-subjekt som 
Camilla og Theresa gør med hinanden. Dét ’vi’ er Bibi ikke del af. Bibi har sin egen 
forelskelse, men hverken den eller de to andres fælles forelskelse eller kollektive vi-
subjekt forhindrer Bibi i af og til at være på besøg. Besøgene finder sted, og ’vi’et’ al-
terneres til et ’de’ og tilbage til et ’vi’ igen.  

Jeg har ovenfor vist, hvordan Bibi med henvisning til aktivitet eller tøj kan 
bevæge sig ud og ind af de forskellige enklaver. Bukserne er måske de samme som 
Camillas og Theresas, mens toppene ikke nødvendigvis er af samme slags. Det for-

                                                 
34 Ida Wentzel Winther undersøger i sin ph.d.-afhandling, hvorledes forestillinger om hjem og 
hjemlighed kan tænkes på den ene side at være foranderligt, og på den anden side også at 
være knyttet til sted (Winther in prep). Dén problemstilling er parallel hertil. 
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tæller Bibi om. Ét stykke tøj er imidlertid helt sikkert altid at finde på Bibi, og ikke på 
Camilla og Theresa. Undtagen i gymnastiktimerne bærer Bibi et tørklæde som dæk-
ker hendes hår. Dette tørklæde om ansigtet på feminint kropsmærkede, ofte med sort 
kropsmærke, har i dansk sammenhæng udviklet sig til et stigma. Tørklædet er kom-
met til at konnotere ’muslimsk’. I mit materiale er en af de aktører, der bevæger sig 
på tværs af entydighedsfordringerne interessant nok den aktør i klassen, som bærer 
tørklædet. Er tørklædet ligegyldigt og uden betydning, eller er tørklædet om Bibis 
ansigt den rekvisit, der gør det muligt for hende at bevæge sig mellem enklaverne? 
Og er det tørklædet, der gør det muligt for hendes med-elever at lade hende bevæge 
sig og komme ’på besøg’, som hun kalder det? En sådan fortolkning går kontra den 
dominerende entitetsfortælling, som jeg indledte afhandlingen med, og som specifikt 
henviser til ’tørklædepiger’ som en af de grupper, der adskiller sig og holder sig for 
sig selv, og hvor tørklædet opfattes som et artefakt der fastholder. Måske har aktører 
med dette allerede betydningssatte tørklæde om ansigtet også andre bevægelsesmu-
ligheder? 
 
 
UDE OG HJEMME 
Det er skolerelationer der trækkes med hjem i gården, eller relationer fra gården der 
trækkes med ind i skolen. Fra Bibis klasse er der ingen andre piger der bor i ejen-
dommene ud til samme gård. Det gør flere af pigerne fra de andre klasser. Camilla 
og Theresa trækkes som nævnt ind i den kontekst som gården udgør. Omvendt har 
Bibi aldrig været hjemme hos Camilla eller Theresa. Eller hos Sofie.  
 
”Jeg ved ikke engang hvor de bor”. Men Camilla og Theresa ”kommer jo sommetider over i 
vores gård og så sidder vi og taler sammen og…” (Bibi 1064). 

 
Gården har et navn, Uraniavej. ’Uraniavej’ henviser til nogle bestemte beboelsesejen-
domme, på en bestemt vej, i en bestemt bydel. Flere af klassens elever bor i disse 
ejendomme, Bibi er den eneste feminint kropsmærkede, mens flere af klassens ma-
skulint kropsmærkede aktører bor der. Mange af beboerne er kropsmærket sort. Det 
er Bibi også. Og det er de elever hun etablerer relationer med mellem skolen og går-
den også35

                                                 
35 Uraniavej er blevet til et begreb på denne skole. ”Det er der hvorfra vi rekrutterer en stor 
del af vores tosprogede elever”, som skoleinspektøren formulerer det. 

. Især Camilla trækkes med ind i gården. Hun trækkes derind i Bibis be-
retninger om relationer, beretninger som fortæller om hændelser hvor Camilla er 
med i gården. Camilla deler imidlertid ikke kropsfarve med de øvrige aktører dér. 
Igennem Bibis fortællinger om sig selv er det, hvad hun har lyst til, der styrer. Når 
Bibi fortæller om relationer og forklarer disse, så markerer hun individer, hun mar-
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kerer ikke kategorier. Hun fortæller fx ikke om Gülsum og Sharim, at de også går 
med tørklæde eller at de er født i Libanon. Hun fortæller heller ikke om Camilla, at 
hun er hvid og går med korte strop T-shirts og viser mave. Hun fortæller, som jeg 
har vist tidligere, om aktiviteter og individer. Den eneste synlige sproglige marke-
ring af etnisk andethed er navnene på de piger fra gården som Bibi omtaler. De hed-
der Gülsum og Sharim. Det er tydeligt at de navne ikke er danske navne, heller ikke 
engelske eller tyske. Navnene er den eneste markering af andethed, og en markering 
som Bibi sprogligt ikke kan komme udenom, hvis hun vil omtale sine venner. Nav-
nene er synlige, og er på den måde er markering på linie med kropsmærkninger køn 
og hudfarve. Bibis eget navn er derimod vanskeligere at spore etnisk tilhørsforhold 
i36

Denne gang er det på min foranledning, at spørgsmålet om markering af 
hudfarve rejses. Camilla trækkes ind i et fællesskab, hvor hun ikke har samme hud-
farve som størstedelen af de andre. Bibi bevæger sig mellem enklaver i klassen, hvor 
hudfarve ikke ser ud til at markeres. I det fællesskab som Bibi deltager i hjemme i 
gården ser aktørerne ud til at dele såvel kønskropsmærke som hudfarve. Bibi ser ud 
til at trække på et fællesskab som består af aktører med anden etnisk baggrund end 
dansk, mens hun i klassen deltager i enklaver, som har aktører der er såvel etnisk 
danske som etnisk andre. Måske kan Camilla trækkes med hjem i gården, fordi Bibi  
- ligesom i sin beretning – lader bevægelserne gå fra skolen og til gården, og den an-
den vej. Skolen og gården har med hinanden at gøre, uanset hudfarve. Og måske kan 
Camilla for sin del trækkes med, fordi der ikke kun i skolen men også i Bibis gård 
befinder sig de attraktive store sorte drenge.  

.  

 
 
KOLLEKTIVE VI-SUBJEKTER 
Bibis position må forstås i forhold til hendes engagement i relationerne uden for 
klassen. Kan Bibis beretninger om gården og forbindelseslinierne mellem gården og 
elever på skolen forstås sådan, at Bibi finder sig selv som en af dem mellem gården og 
skolen? Måske indgår Bibi i et kollektivt vi-subjekt i disse relationer, og ikke i relati-
on til sine med-elever i klassen? Måske er det forholdet mellem denne dedikation 
som placeres i andre relationer uden for klassen, og hendes position inde i klassen som 
frisætter hende til at bevæge sig og i konteksten at bevæge sig på tværs af enklaver?  

Det ville være meningsløst at omtale Bibi som trickster per se, men det kunne 
være meningsfuldt at forstå tricksteren som en figur eller kategori, som enkeltaktører 
kan bevæge sig ind og ud af, og fra tid til anden befolke. I denne kontekst træder Bibi 

                                                 
36 ’Bibi’ er, som alle andre navne i afhandlingen, et synonym. Bibis eget navn kan genkendes 
som såvel et dansk navn som et arabisk. Bibi er en gengivelse af, at hendes navn ikke entydigt 
kan fæstnes nationalt.  
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ind og befolker kategorien i forhold til disse andre konkrete aktører, hvoraf hoved-
parten indgår i andre kollektive vi-subjekter. Det består i en eksklusiv bekenden sig 
til hinanden, i en tilegnelse til hinanden. Dedikationen forhindrer dem øjensynligt i 
at bevæge sig frit omkring, fordi de gøres i forhold til hinanden og binder sig i hin-
anden. Det betyder ikke, at de ikke kan forandre sig, men at de trækker på betydnin-
ger som besidder en vis træghed. De kollektive vi-subjekter kan komme til at essen-
tialisere hvem aktørerne er. Det betyder ikke at aktørerne ikke kan forandre sig, men 
at ikke alle kan skifte. Når Bibi bevæger sig mellem kollektive vi-subjekter er det gi-
vetvis muligt, fordi hun ikke selv dedikerer sig til nogen af dem. Jeg rejste tidligere 
spørgsmålet hvorvidt Bibi i disse bevægelser bliver til en af dem, eller til ingen af dem.  

Bibi træder ind i tricksterfiguren, mens hun dedikerer sit fællesskab i andre 
relationer end de, der gøres i denne 6. klasse. Dét kan imidlertid ikke reduceres til at 
Bibi bare gør de vigtige relationer et andet sted end i klassen. Bibi trækker nemlig sine 
kollektive vi-subjekter med ind i bevægelserne mellem de andres fællesheder. Det 
betyder, at hun ikke blot trækker på betydninger fra klassens interne betydningssy-
stemer, men også på betydninger der viser ud af klassen, mod mulige fællesheder i 
andre kontekster37

 
.  

 
BIBI OG LINDA 
Jeg har tidligere citeret Louise for, om Bibi at fortælle, at hun ”er med i alle grupper-
ne”, mens Linda er ”for sig selv”.  Også Bibi omtaler Linda om hvem hun forklarer at 
”hun ikke helt er sammen med nogen” (Bibi 606). Det er en afgørende forskel: At hø-
re til og med i flere fællesheder, eller ikke at have indgang til nogen af fælleshederne. 
Og det er altså en forskel som er synlig i det sociale liv børnene imellem, en forskel 
som af børnene italesættes og begribes. Konkret forklares forskellen mellem de to 
piger af de børn, der deler skoleliv med dem som: Bibi hører til overalt, Linda hører 
ingen steder til.  
 
 
BIBI SOM TRICKSTER 
Når tricksteren som tænketeknologi kan bringe analysen af Bibi videre, er det fordi 
den anvendes som optik i forhold til de fænomener der optræder i materialet. Det er 
ikke fordi jeg konkluderer, at Bibi er trickster. Den konklusionsmulighed eksisterer 
                                                 
37 Hanne Haavind og Mette Liv Gulbrandsen finder i deres materiale en tilsvarende figur. 
Denne figur er en dreng, der bevæger sig mellem de drenge der laver ”gale ting”, og de an-
dre. De finder, at denne dreng ikke bliver ’sig selv’ af at gøre disse gale ting, hvorimod andre 
af drengene netop bliver ’sig selv’ af at gøre gale ting (Haavind på ”Workshop on gender, 
ethnicity and age in childhood and youth”, RUC, 27.-29. 11. 2002). 
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ikke, når begrundelsen for eksotiseringsstrategien er en af-essentialiseringbestræ-
belse og en bestræbelse på at undgå at objektgøre og individualisere begrundelserne. 
Konklusionsmuligheden er kun analytisk. Tænketeknologien har bragt flere forhold 
frem omkring Bibis funktioner i klassen: (i) Bibi er sammenlignelig med flere, samti-
dig med at hun vedholdende bliver til som helt særlig. (ii) Bibi ser ud til at indtage en 
position, hvor hun kan flytte sig omkring, hvor hun kan flyttes omkring.  (iii) Bibi 
andetgøres i de dele af fortællinger de består af kommentarer til hendes udseende, 
hendes udtale (iv) Bibi er fraværende i klassens dominerende fortælling om sig selv. 
(v) Bibi synliggør at der er muligheder for at bevæge og gøre anderledes end enty-
dighedsfordringerne angiver (vi) Bibi gør upåfaldende brud på etablerede regler for 
hvem der kan være sammen med hvem.  

Alle punkter vedrører tricksterfigurens særlige karakter, og kan bringe for-
ståelsen af Bibi videre og længere end blot en, der ingen steder hører til. Tænkes der i 
tricksterfiguren bliver det muligt at rumme og navngive et mønster i Bibis relationer 
til sine med-elever. I stedet for at opfatte hendes handlinger som atomiserede og 
brudte, bliver det muligt at gribe meningssammenhængene i de net af relationer og 
kontekster som Bibi indgår i. Bibis entydighed består i noget andet end de andres 
elever. Hvor de andre elever – på forskellig vis, ganske vist – entydigt placerer sig i 
enklaver, så er Bibi upåfaldende i bevægelse mellem sine med-elevers enklaver. Det er 
dét tricksteren som tænketeknologi gør det muligt at (be)gribe. 

Bibis bevægelser peger også på, at det kunne være anderledes. Hvis de kon-
krete relationer skulle forandre sig og gøres på nye måde, så ligger forandringspo-
tentialet måske i gentagelsernes forskydelsespraksisser, således forstået at i variatio-
nen over gentagelsen ligger muligheden for forandring. Det betyder, at opmærk-
somheden på gentagelsespraksissers dobbelte funktion – reproduktion og forskyd-
ning – ikke blot er en analytisk opmærksomhed værd, men også er forandringspo-
tentialet. Der skal ganske vist mange forskydninger til før de magtfulde normativite-
ter ændrer sig, men figurer som Bibi peger måske også mod en anderledes gøren, og 
derfor også mod en forandringsmulighed. 

Både et begreb om liminalitet og tricksterfiguren må altså med for at kvalifi-
cere nuancerne. Det kunne se ud som Bibi og Linda indtager samme position i klas-
sen, men i empirinære analyser bliver det muligt at begribe de to aktørers forskellig-
hed, og det bliver tillige muligt at udfordre forskellige aspekter af betydningssyste-
mernes indforståetheder. I analysen af Linda bliver det således synligt hvorledes an-
detgørelsen af Linda ikke bare sikrer klassens øvrige elever en fælleshed med hinan-
den, men også hvordan Lindas andethed normaliseres. I analysen af Bibi bliver det 
muligt at identificere betydningssystemers anvendelse af entydighedsfordringer. Det 
sker via en analyse af positioneringen af Bibi, hvor jeg viser hvorledes Bibi befinder 
sig udenfor selve klassens betydningssystem, og at Bibis særlighed består i upåfal-
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dende at være i bevægelse. Den bevægelighed går kontra entydighedsfordringernes 
art. Alligevel er det hvad hun gør. De to begreber bringer altså forskellige dele af ma-
terialet frem, ikke blot af de udvalgte aktører, men også af de kontekster de indgår i, 
og af de selvfølgelighedsfortællinger, som produceres og som naturaliserer hen-
holdsvis Linda og Bibi. 
 
 
ETNICITETSKATEGORIEN 
Jeg indledte med overvejelser over, hvorvidt der i denne klasse er flere elever der 
kan befolke kategorien trickster. Jeg nævnte to andre elever, nemlig Yosef og Abdel. 
Uden at gå i detaljerede analyser af disse elevers fortællinger og positioner, ser det 
ud til at Yosef og Abdel på tilsvarende måder at kunne høre til i flere fællesskaber. 
Den diskussion, der kunne rejse sig heraf, er en diskussion af sociale kategorier. In-
gen af de tre ser ud til at overskride den kønnede forskel. De går ikke til enklaver, 
der er kønnet forskelligt fra dem selv. Den forskel overskrides ikke, ej heller af 
trickstere38

Rasmus kunne være en mulighed. Han er den aktør som jeg i beskrivelserne 
af enklaverne, i kapitel 2, omtalte som en figur der er klædt i store hængerøvsbukser, 
med løsthængende trøjer til. Af andre i klassen omtales han som ’sin egen slags’, som 
en ’lidt mærkelig’, der ikke siger noget, eller som duksen. ’Duks’ refererer til hans 
faglige og skolemæssige præstationer. Han fortælles frem som den der er bedst til 
fagene, især matematik. Han sidder ofte for sig selv, og også han bevæger sig ud og 
ind af forskellige enklaver. Også Rasmus er en der kan være flere steder. Både fysi-
ske steder og sociale rum. På flere måder ser han ud til at ligne både Linda og Bibi. 
Det der særligt kendetegner Rasmus er at han omtaler sig selv som ’sin egen’. Han 

. Er der noget der er fælles for de tre? Yosef, Abdel og Bibi deler ikke 
samme kønskategori. De deler derimod samme etnicitetskategori. De er alle etnisk 
andre i forhold til de etnisk danske elever. Det er ikke en kategori som rejses i hver-
ken Bibis, Yosefs eller Abdels fortællinger. Når de forklarer forskelle, så hentes for-
klaringskraften ikke i etnicitet. Ej heller ligheder forklares med etnicitet. Etnicitet rej-
ser sig som et spørgsmål af materialet på et andet niveau end det, hvor eleverne selv 
omtaler etnicitet som betydende forskel; det rejser sig som spekulation over mønstre 
i relationer. Det rejses især af, at Bibi er en af dem der klarest er etnisk markeret – ved 
hjælp af sit tørklæde – og at hun også er den, der bevæger sig tydeligst. Spekulatio-
nen rejses altså af mig i min søgen. De spekulationer gør det nødvendigt at gå tilbage 
til materialet en sidste gang. Denne gang for at undersøge, om der er andre aktører 
om hvem det kan siges, at de befolker tricksterkategorien. Især for at afsøge om aktø-
rer med kropsmærket hvid skulle bevæge sig derind.  

                                                 
38 Og her kunne mod modspørgsmålet så rejses: Er bevægelsen mellem enklaver en overskri-
delse af grænsen, eller kan samme bevægelse forstås som opretholdelse af grænsen?  
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kan være flere steder, han vælges ofte til af andre aktører, der er maskulint krops-
mærket som han selv. Han vælges af flere enklaver på tværs af hudfarve krops-
mærkninger. Det er karakteristisk at valgene går fra andre aktører mod ham, og sjæl-
dent fra Rasmus mod andre. Rasmus kan klare sig selv. Som den eneste i klassen er 
han skater, og ligesom Bibi, etablerer han sit skaterfællesskab udenfor skolen, hjem-
me på vejen. Fastholdes blikket på skolens sociale struktur, så er Rasmus sin egen. 
Det adskiller ham fra klassens øvrige elever. Hvor Bibi etablerer sin entydighed i be-
vægelighed, hvor Linda positioneres mellem etablerede positioner og kategorier, og 
hvor langt de fleste af de øvrige elever etablerer ligesomhed med hinanden og bevæ-
ger sig i forhold til disse ligesomheder, der over tid har sedimenteret sig, så er Ras-
mus ikke ligesom andre. Rasmus er ligesom sig selv. Det er et ganske andet udgangs-
punkt for bevægelse. Så hvor Bibi bevæger sig på tværs af enklaverne uden en enty-
dig position i enklaverne, men i selve bevægelsen etablerer en vis entydighed, så be-
væger Rasmus sig på tværs med en entydig position, nemlig som sig selv. Rasmus 
ligner en, der kunne befolke en tricksterkategori, men ved nærmere undersøgelse po-
sitionerer han sig på samme måde som de elever der er faste medlemmer af enklaver, 
blot gør han det ikke med nogen, men med sig selv. Det er også derved at Rasmus 
adskiller sig fra Linda. I og for sig kunne de to – Linda og Rasmus – betragtes som 
hver sin ende af et kontinuum for måder ikke at tilhøre enklaver på. Linda placeres 
uden for ligesomheds-systemet og efterlades derved imellem etablerede entydighe-
der, Rasmus gør ligesomhed med sig selv og placerer sig derved inden for ligesom-
heds-systemet. Rasmus bliver til som genkendelig og anerkendelsesværdig inden for 
dette system af ligesomheder, mens Linda bliver til som ikke-genkendelig og uden 
anerkendelse. De to befolker ikke tricksterkategorien, det gør Bibi derimod. 

I kapitel 6 viste jeg, hvorledes Anna flyttede sig fra en enklave til en anden. 
Anna kunne være en anden mulig befolker af tricksterfiguren. Anna bevægede sig på 
foranledning af lærerne og deres omrokering af elevernes faste pladser. Anna lavede 
bevægelsen, og indlemmelsen i en anden kategori var momentant mulig. Men Anna 
vendte imidlertid også tilbage til en anden entydighed. Anna fandt sammen med 
Yasmin som blev ledig, da en tredje pige forlod klassen. Anna bevægede sig tilbage i 
sin gamle enklave om end med en ny prioritering og med en bevægelse, hvor Yas-
min mere entydigt fik etableret sig i enklaven. Anna aspirerer heller ikke til trickster-
kategorien. 

Jeg kan i denne nye gennemsøgning af mit materiale ikke finde noget, der 
forstyrrer læsningen af at Yosef og Abdel kunne være aktører, der kunne befolke ka-
tegorien trickster. På samme måde som Bibi etablerer de to sig med en vis entydig-
hed i deres bevægelser. Yosef bvæger sig mellem Thomas, Martin og Daniel og fod-
boldholdet. Abdel gør bevægelserne mellem Nadim, Mark, fodboldholdet og Ras-
mus. Det der karakteriserer de to er, at de bevæger sig mellem enklaver der forskels-
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sætter sig dels på hudfarve og dels på aktiviteter, hovedsagelig maskulinitetsprøven 
fodbold.  

McDermott spørger: Står kategorien indlæringsvanskelighed parat til at gribe 
et bestemt antal børn i skolen. Det spørgsmål har jeg i det foregående kapitel omfor-
muleret til kategorien ’de, der straffes’, som er en kategori som rejser sig af materia-
let. Det kunne ligge lige for at omformulere spørgsmålet én gang til: Står tricksterfi-
guren parat til at hverve elever? Dét ville imidlertid være problematisk. En sådan 
omformulering ville ikke give mening, fordi kategorien for at kunne hverve nogen 
må være virksom mellem aktører, i kontekster. Tricksterkategorien har ikke denne 
status. Det er et teoretisk begreb – en tænketeknologi, som jeg har kaldt det, eller en 
del af det blik jeg ser med, en del af analysestrategien – som jeg henter for at infor-
mere analysen og bringe den videre. Tricksterkategorien kan ikke hverve nogen. 
Spørgsmålet kunne derimod rejses på en anden måde. At være etnisk anden er en 
synlig position i skolen. Fra minoritets- og etnicitetsforskningen ved vi, at etnicitet 
ofte markeres som betydende forskel, og indgår i andetgørelser39

 

. Hvis der tages høj-
de for den kundskab, der ligger i den forskning, så kunne spørgsmålet i stedet lyde: 
Er aktører med anden etnisk baggrund end dansk tilbøjelige til at vælge tricksterfi-
guren? Svaret lyder ikke, at alle med anden etnisk baggrund befolker tricksterkatego-
rien. Svaret gives som et nyt spørgsmål: Hverver positionen ’etnisk anden’ særligt 
aktører, der upåfaldende er i bevægelse?  

 
UPÅFALDENHED 
Bibi er upåfaldende. Blandt eleverne i deres fortællinger, er hun ofte en figur de 
glemmer at omtale. Og i mine analytiske blikke har det på samme vis været muligt at 
se bort fra hende. Den upåagtethed sætter med-elevernes betydningssystemer i relief. 
Ligesom hun sætter mit forskningsdesign i relief ved at bevæge sig ud af klassen, og 
over i andre kontekster. At hun er upåfaldende gør hende imidlertid ikke uinteres-
sant. Tværtimod. Hendes bevægelighed fungerer som påmindelse om relationernes 
flygtighed og midlertidighed. Eller sagt på en anden måde: Hun peger på betyd-
ningssystemernes relativitet, på at sammenhængene måske ikke er så fuldkomne 
som hendes med-elever fortæller dem frem. Og hun peger på mulighederne for at 
det kunne være anderledes. Hun komplicerer forståelserne af, hvordan det er med 
inklusion-eksklusionsprocesser blandt børn i skolen.  

Bibi står ved forskningsstrategiens grænse – hun sætter elevernes klassifikati-
oner i relief, og mit design i relief ved i interviewene at bevæge sig ud af klassen, ud 

                                                 
39 Feltet er omfattende, men især på dansk grund og i relation til denne pointe tænker jeg på: 
Staunæs 2003; Røgilds 1995 og 2000; Hvenegård-Lassen 2002; Mørck 1998; og desuden Fergu-
son 2000; Hall 1996; Back 1996; Frosh, Phoenix &Patmann 2002). 
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af skolen. Importen af tricksterfiguren er et forsøg på alligevel at få hende med i an-
layserne – selvom hun bliver ved med at glide ud. Dermed sætter hun fokus på hvad 
forskningsdesignet kan og ikke kan, hvor langt det rækker. Hun gør det synligt, at 
mit materiale kan udsige noget om skoleliv, for de elever der køber skolens – og mit 
forskningsprojekts – præmis om, at skolen er skolen. Langt de fleste elever ser ud til 
– ikke bare at acceptere den præmis – men at leve den. Den præmis, der vedrører sko-
lelivets forudsathed om, at skolen har en indre logik og en sammenhængskraft, der 
tænker og forstår sig selv som selvstændig institution. Naturligvis er såvel lærere, 
forældre og elever vidende om at eleverne færdes i andre kredse: I SFOen, derhjem-
me, blandt forældres venner, i andre klubber og aktiviteter. Alligevel iscenesættes 
skolen som isoleret og afgrænset institution. Betydninger søges inden for samme in-
stitution.  

Når Bibi begrunder sine relationer så er det ikke med henvisning til klassens 
interne selvfølgelighedsforståelse af hvem der er hvem, og af hvem der kan være 
sammen med hvem, ses med hvem, handle sammen med hvem. Det er heller ikke 
med henvisning til 5. eller 7., at hun begrunder sine relationer. Bibi henviser til, at 
hun deler gård med dem. Det er samtidig børn som også går på samme skole, og det 
er ikke Bibi, men mig, der navngiver de nævnte som ikke bare elever, men elever fra 
henholdsvis 5. og 7. I Bibis fortælling er deres anknytning til skolen ,og deres positi-
onering på skolen tilsyneladende ikke relevant for hvad hun er i færd med at fortælle 
mig.  

Mit forskningsdesign har samme begrænsning. Det tager afsæt i skolen som 
afgrænset enhed, og tager ikke fat i relationer, der knytter an til andre institutioner 
og sammenhænge. Dermed kommer jeg til at sætte, at skolen og de indbyrdes relati-
oner der gøres dér er betydende. Det er dét Anderson viser i sit studie af skolens op-
bygning i klasser som forstår og forstås i deres indbyrdes forhold til hinanden. Det er 
vigtigt om man går i 5., 6- eller 8. Det er afgørende om man er ’lille’ eller ’stor’. Det er 
relevante henvisningsformuleringer ’8.’ Eller ’dem fra 6.’. Den logik er virksom og 
det er meningsfuldt hvem der henvises til. Men Bibi siger den alligevel imod. 
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(GEN)FIKSERINGER 
DE SIDSTE ANALYSEBEVÆGELSER 
Afhandlingen har bestået af en lang række analysebevægelser. Den første bevægelse 
bestod i en flaneur-agtig bevægelse gennem klassens rum. Her identificerede jeg det 
som både er en overfladisk betragtning over synlige grupperinger, og en selvfølgelig-
hedsfortælling om hvordan det er med denne klasse. I denne første læsning fikserede 
jeg billederne. Den fiksering måtte til for at de næste analysebevægelser kunne gøres. 
Bevægelser som er forstyrrende. Forstyrrelser kan ikke gøres uden at forstyrre noget. 
Dette noget er det første fikserede billede af enklaverne. Forstyrrelsesanalyserne ud-
gør langt størsteparten af afhandlingen. Men forstyrrelserne skal ikke være det sid-
ste.  

I afhandlingens udvikling må der (gen)fikseringer til. Derved ugyldiggøres 
ikke de forudgående forstyrrelser, men forstyrrelserne søges samlet og begrebslig-
gjort. Jeg vil derfor i denne sidste del af afhandlingen beskæftige mig med opsam-
lende diskussioner af normalitet, elevnormativitet, passendehed og intersektionalitet. 
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NORMALITET  
Igennem analyserne taler jeg om normalitet. Som indledning til dette (gen)fikserende 
kapitel skal jeg derfor samle op på spørgsmålet om normalitet. Til slut i kapitlet vil 
jeg koble spørgsmål om normalitet med normalisering.  

Det er på baggrund af metateoretisk informeret analytisk arbejde med empi-
risk materiale, at jeg forklarer normalitet som henvisningsinstans for meningsfulde 
forskelssætninger og tilblivelser. Det er en figur, der giver mening uden generelt at 
kunne indholdsbestemmes. Hvad der forekommer at være normalt afhænger af de 
involverede aktører, af den konkrete kontekst, af aktuelle magt og dominansrelatio-
ner samt af hvilke betydninger der allerede er sat i dette bestemte rum. Normalitet 
må altid situeres og kontekstualiseres for at give mening. Dér er det så til gengæld en 
vældig meningsfuld og betydningsmættet mulighed. Normalitet er en meningsfuld 
markør og henvisningsinstans i sociale kontekster, og måske netop meningsfuld der-
ved, at henvisningen ikke på forhånd er indholdssat. En vurdering af hvorvidt ’no-
get’ er normalt eller ej kan betyde så meget – fra at dette ’noget’ er særligt attraktivt, 
over at det anses for ideelt til, at det normale gælder det gennemsnitlige og jævne40

Normalitet indeholder ikke et antal givne komponenter. Jeg kan ikke ind-
holdsbestemme normalitet, og jeg kan ikke besvare spørgsmålet: Så hvad er så nor-
malt? Konklusionsmuligheden er ikke specifik, men ligger et andet sted, nemlig ana-
lytisk og metodologisk. Konklusionspotentialet har ikke konkret empirisk udsigel-
seskraft, men er ikke desto mindre empirisk begrundet. Så når jeg om normalitet 
hævder, at det er en forestilling og en fordring, der er i omløb blandt aktører, der de-
ler social kontekst med hinanden, så er det en konklusion, der er baseret på et empi-
risk studie. Det er ikke udelukkende en teoretisk spekulation.  

. 
Uanset hvilke betydninger der trækkes på, så er der tale om vurderinger. På det empi-
riske niveau er en udsigelse om normalitet normativ. Men jeg anvender også et be-
greb om normalitet, som må forholde sig til ovenstående.  

 
 
SOM ORDNINGSPRINCIP 
Normalitet kan både anskues som et ordningsprincip, der er dybt indlejret i moderne 
sociale processer, og som et begreb, der knytter an til andre centrale videnskabelige 
begrebssætninger med henblik på at etablere en forståelse af verden. Normalitet er 
delvist overlappende med begreber om det universelle, om vesten, om det civilisere-
                                                 
40 En oprydning der ofte bliver gjort i normalitetsbegrebet lyder sådan her. Normalt = gen-
nemsnitligt, det jævne; normalt = det de fleste gør/det udbredte; normalt = det generelle – i 
almindelighed; normalt = det ønskværdige, det optimale, det ideale. (se fx Holst 1978). I de to 
første ligger en implicit forestilling om, at det normale er målbart, og hertil hører – eller for-
udsættes – at det normale er udfoldet, realiseret, er levet ud. Det er altså ikke et ideal om at 
noget bestemt, et ideal, skal udfoldes, men er et spørgsmål om at måle det, der allerede er. 
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de og om majoriteten. Fælles for disse begreber er, at de alle er ledsagede af og kon-
ciperet i forhold til deres modsætning: Norm-afvigelse, universelt-partikulært, esten-
resten/de andre, civiliseret-barbarisk, majoritet-minoritet. 

Den måske mest fremherskende eksplicitte udforskning af normalitet har væ-
ret fra afvigelsens perspektiv – det vil sige, at afvigelsen, så at sige, har konstitueret 
normen. Det har traditionelt gjort sig gældende for psykiatrien, lægevidenskaben, 
kriminologien, specialpædagogikken, handicapforskningen mv. Fokus i disse fag va-
rierer – i lægevidenskaben og kriminologien drejer det sig oftest om absolutte diko-
tomier – syg-rask; sand-falsk. Kriminologien indbefatter dog også en mere moralsk 
begrebssætning, som har at gøre med det rette i Lovens forstand. Inden for special-
pædagogikken blander gennemsnitstanken sig med både en absolut og en ideel op-
fattelse af normalitet. Der er en del studier, som har et afvigelsesperspektiv (fx Han-
sen 1999; Knop 1983; Beldring 1994; Rehof 1983; Mandrup 1996, Ravnebjerg 1999, 
Hastrup 1986). De forholder sig nuanceret og på forskellig vis til forholdet mellem 
afvigelse og normalitet, men tager alle afsæt heri. 

 Normalitet vil i den forstand altid cirkulere omkring et (i historisk forstand) 
bestemt indhold, og det er dette indhold og måderne hvorpå det produceres, der kan 
studeres, uden på forhånd at have fastlagt det som den ene side af begrebsparret 
normalitet-afvigelse, eller uden på forhånd at have afgjort, hvem der er afvigere og 
hvem der er normale. Et forsøg med andre ord på at studere produktionen af det 
normale uden at være normativ.  

Imod et begreb om normalitet kunne man indvende, at det fastholder en es-
sens-tænkning, en tænkning i rigtigt og forkert, som jeg netop ønsker at forlade. Og 
at det fastholder en normativitet, som jeg ønsker at sætte spørgsmålstegn ved. Hvor-
for ser begrebet så alligevel ud til at være givtigt? Og hvorfor forekommer en præci-
sion af begrebet at være vigtig netop i denne diskussion om essenser og relationer? 
Det er muligvis, fordi det så tydeligt synliggør en essenstænkning, i stedet for at 
dække over enshedstænkningen.  Normalitet siger, så at sige, forestillingen højt, og 
gør det muligt at gøre også selve forestillingen om enshed til genstand for analyse. Jeg 
foreslår, at normalitet ikke udelukkende studeres som afvigelsens anden side, men 
ved også at undersøge normalitet som sig selv. I afhandlingen har jeg tilstræbt at gøre 
begge dele. Dels at forstå og betragte normalitet som den anden side af afvigelse og 
dels at nærme mig en indkredsning af normalitet. Det sidste bliver muligt ved hjælp 
af analyser af det markerede, det andetgjorte, som kan pege hen imod det umarkere-
de og det selvfølgeliggjorte. 

Lad mig afsøge mulighederne for at studere normalitet’ i sig selv’41

                                                 
41 Nikolas Rose argumenterer for en tilsvarende bestræbelse (Rose 2001). 

. Et bud 
kunne være en forståelse, hvor normalitet opfattes som bevægelser i et bestemt spil – 
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hvori vurderinger, der er bundet til genkendelse og anerkendelse spiller en afgøren-
de rolle. Normen indskrives i stereotypier, og er ikke noget aktører belærer hinanden 
om. Det er snarere et spørgsmål om adfærdsformer. Normalitet kan ikke bestemmes 
ved lov, men er adfærdsbestemt og viser sig i gentagelig adfærd. Det er et bevægelses-
rum snarere end en indholdsbestemmelse42

Forholdet mellem det naturaliserede, det umarkerede og det oversete kan 
formuleres på en anden måde også, nemlig som: Socialt liv er udspændt mellem en-
tydighed og variabilitet. Forholdet mellem entydighed og variabilitet forstår jeg som 
samtidigt konstituerende, hvor arten af forholdet i denne samtidige konstituering er 
rhizomatisk. Påstanden om at socialt liv er udspændt mellem entydighed og variabi-
litet befinder sig på et metateoretisk niveau, som informerer det analytiske blik og de 
producerede data. Ligesom det analytiske blik informerer tilbage til det metateoreti-
ske og til data. Levet liv informerer data. Niveauerne imellem er der udveksling. 

. Hvis normalitet er et bevægelsesrum, er 
det et argument for at studere normalitet empirisk i sociale rum, hvor relationer og 
betydningsdannelse gøres til genstand for analyse. Og for ikke blot studere normali-
tet som et disciplineringsfænomen, hvor institutioner sørger for social og kulturel 
reproduktion. Så er normalitetsopfattelser også på spil individer imellem. Det åbner 
mulighed for at begribe kompleksitet, og for at undlade at normfastsætte det norma-
le. Et sådant bud leverer et argument for at studere adfærd og interaktioner, og dér 
særligt fokusere på gentagelse, rutiner og regler for at få større viden også om norma-
litet. 

Jeg betragter således normalitet som en analytisk tilgang. Det er ikke en teore-
tisk begrebsliggørelse, men er heller ikke udelukkende empirinært. Spillet herimel-
lem gør det muligt at bevæge sig fra det rent beskrivende til et analytisk niveau. 
Tænker man normalitet som beregninger på gennemsnitlighed er det vanskeligt at 
forene med et ønske om at forstå social kompleksitet. Tænker man derimod normali-
tet som et bevægelsesrum er det på en anden måde i overensstemmelse med et ønske 
om begribe kompleksitet.  

Når jeg i det følgende taler om det passende og om passende elevhed, så for-
holder denne passendehed sig blandt andet til normalitet som det er diskuteret her.  
 
 
SÅ SKÆVT? 
Alle eleverne gør skoleliv. Og alle skolelivene er gjort i forhold til skolens imperati-
ver. Noget og nogen er bare mere passende end andet. Hvad er det Linda gør for-
kert? Hvad er det hun gør, som er så skævt, at hun fremtræder som liminal? Hvad er 
det Daniel gør så rigtigt, at han bliver til den mest passende af alle? Hvad gør Martin 
                                                 
42 En sådan bestemmelse er inspireret af Lars-Henrik Schmidts paper med titlen ”Normalite-
tens idéhistorie”, Bergen 1998. 
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til normalitetens vogter? Hvad gør Bibi til den, der befolker tricksterfiguren? Alle 
blander de komponenterne til elevhed på forskellige måder, og forvaltningen af 
komponenterne blander sig med sociale kategorier. De konkrete blandinger er meget 
forskellige.  

I mit materiale viser Linda sig som skæv i forhold til etablerede kategorier. 
Hun ser ikke ud til at gøre køn på passende vis. Hun ser ikke ud til at mobbe rigtigt. 
Hun ser ikke ud til at gøre elevhed rigtigt. Hvis nogen kategori ser ud til at gribe 
Linda, må det være ikke-ligesom. Når jeg har vist fotos af Linda til kolleger, som har 
gennemlæst foreløbige analyser, så har kommentaren ofte været ’jamen, hun ser da 
helt normal ud!’. Sådanne kommentarer synliggør, at en fortælling om Linda som 
andetgjort skaber forventninger om en krop og om brug af rekvisitter, som er ’forker-
te’  eller ikke er ’able’43

Lad mig vende (gen)fikseringen herfra. Udgør nogle aktører i en skolekon-
tekst a priori – eller a posteriori - ’den anden’? Er der nogen betydninger, der selvføl-
geligt udgrænser bestemte andre betydninger? Er andetgørelsesprocesserne kønne-
de, etnisk mærkede? 

. Om en krop og en brug af kroppen og måderne at klæde 
kroppen på, som skulle være ikke-sund, ikke-kompetent eller ’disabled’. Men Linda, 
ser for en uindviet betragter, åbenbart ikke sådan ud. Hun ser helt normal ud.  

På skolerne møder maskulint kropsmærkede elever ikke kun andre maskulint 
kropsmærkede elever, og ikke kun hvide danske børn deltager med andre hvide 
børn i undervisningen. I skolerne er der feminint og maskulint kropsmærkede ele-
ver, og der er elever, der er kropsmærket hvide og sorte. Børnene møder på mange 
måder andre slags end sig selv. Dele af kønsforskningen peger på, at der i forskellige 
uddannelsessammenhænge er etableret betydningskæder, som selvfølgeligt margi-
naliserer det feminint konnoterede (fx Søndergaaard 2002: 53). Ligesom en del mino-
ritetsforskning påpeger, hvordan andre betydningskæder marginaliserer det etnisk 
konnoterede (Frosh, Phoenix & Pattman: 2002; Diken & Laustsen 2001; Mørck1998; 
Connolly 1998; Moldenhawer 2001; Gitz-Johansen in prep; Staunæs 2003a). Positio-
nen som den etnisk eller kønnede anden kan over tid være blevet – mere eller mindre 
– til en selvfølgelig deltagelse. Men – som Søndergaard påpeger om akademia (Søn-
dergaard 2002: 54) – så er deltagelsen ikke desto mindre fortsat ’den anden’. Det dre-

                                                 
43 Bente Meyer gør opmærksom på, hvordan disability studies laver ”’ability trouble’ fordi 
den spørger til stabiliteten og autoriteten af den sunde, raske og kompetente krop, der gene-
relt fremstilles som normalen. Disability studies konfronterer os med den måde, hvorpå 
kroppe tildeles betydning, men også med den diversitet og foranderlighed som karakteriserer 
kroppens forskellige manifestationer”. Ligesom det viser mod hvordan ”samfundet er […] i 
sig selv ’handikappende’, og bygger på en determinerende og abjektgørende forestilling om 
’ableism’” (Meyer 2003: 58-59). Ableism, understreger hun, forstås som den sunde og raske 
krops ideologi. 
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jer sig om, at forskellige måder at deltage på former sig forskelligt afhængigt af om 
aktøren i udgangspunktet er markeret neutralt, eller som ’anden’. 

Jeg har valgt den tilgang, hvor jeg ikke i udgangspunktet har sat, at det er 
kønnede og etnisk mærkede forskelssætninger jeg studerer. Det betyder ikke, at jeg 
ser bort fra forskningen på disse felter, tværtimod. Med et fokus på inklusion-
eksklusionsprocesser har jeg fundet, at der bestemt er forskel på at være markeret og 
at være umarkeret. Midternormalen er umarkeret. Når Daniel fx bliver til som excel-
lencen, der ubestridt befinder sig dér i midternormalen, så øger den position også 
hans muligheder for modstand. Det demonstrerer han ved at beherske fordringerne 
til en regulativ elevnormativitet og ved fra dén beherskelse at udfordre samme nor-
mativitet, som han gør i kapitel 8, hvor han insisterer på at hjemtage den kost han 
har ødelagt. Om man befinder sig markeret eller umarkeret gør på sådanne måder 
noget ved deltagelsesmulighederne og ved positioneringsmulighederne. Det gør no-
get ved mulighederne for tilblivelse og forskelssætning. Og ved at se på inklusion-
eksklusionsprocesser finder jeg, at markeringerne af neutralitet og andethed gøres på 
en lang række forskellige måder og trækker på forskellige betydninger. Jeg viser i 
analyserne, at passende elevhed bliver til med henvisning til en lang række kompo-
nenter: Fodboldkvalifikationer, begærsretning, tårer, skoleklasser, aldershierarkier 
etc. I disse komponenter er indvævet kønnede og etnisk mærkede betydninger44

Sammenblandingerne er ikke uden magt. Når ingen feminint kropsmærkede 
elever i udgangspunktet deltager i fodbold, så er det en streg der allerede er trukket, 
og som gentages af disse konkrete elever. Og når Daniel kan blive til som passende 
elev, så er det en umarkering eller neutralisering som trækker på både kønnede og 
etnisk mærkede betydninger. Men det er også en minorisering, altså en proces hvor-
ved andre magtfuldt gøres til dem med mindre indflydelse, med mindre betydning, 
placeret i positioner med mindre anerkendelse. Genkendt som de, der er markeret 
som andre. Linda fx, eller Mark. Daniel, Linda og Mark har forskellige måder – og 
muligheder for – at orientere sig i forhold til opfattelserne og fortællingerne om hvori 
passendehed består. Linda og Mark er bundet til de samme diskurser om legitimitet 
og passendehed som Daniel og Sofie, men de er bundet til dem på andre måder og 
deres betingelser for at samle relevante elementer op er forskellige fra Daniels og So-

. 
Andetgørelserne sker ikke med henvisning til en kategori – fx køn – som en størrelse, 
der befinder sig uden for socialt liv, andetgørelserne sker snarere som kønnede og 
etniske mærkninger af daglige tilblivelser. Og de blander sig med hinanden, sådan at 
det indimellem kan være vanskeligt at udrede betydningerne. Pointen er snarere 
denne sammenblanding end en udredning til enkeltkomponenter. Det er sådanne 
sammenblandinger, der opstår et behov for at kunne omtale.  

                                                 
44 For parallelle analyser af komponenters infiltreringer med hinanden og sociale kategorier, 
se Staunæs 2003a. 
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fies. Så når Daniel bliver førstevælger til fodbold og Mark bliver sneglekeeper, så er 
den fordeling mulig, ikke kun med henvisning til konkrete boldspilskompetencer, 
men også med henvisning til de diskurser om passendehed, der er i omløb. Og når 
Yasmins bestræbelser på at komme til at sidde ved siden af Sofie ikke lykkes, som de 
gør for Louise, så er det også, fordi Yasmin er bundet til fortællingerne om passen-
dehed på andre måder end Louise. Og når Sofie igen og igen er den, der løber forrest, 
læser højt, er den centrale trøster, er det også fordi hendes binding til de gældende 
diskurser om passendehed er en anden end Lindas.  
 
 
KOMPONENTER I ELEVNORMATIVITET 
Igennem analyserne og antallet af læsninger har jeg fremanalyseret et antal kompo-
nenter i, hvad jeg har benævnt en elevnormativitet. Elevnormativitet handler om, at 
der er fordringer til hvad det vil sige at være elev, og hvad en passende elev er. Elev-
normativitet og passendehed er almene betragtninger, som også konkret manifeste-
rer sig i mere stabile udtryk. Disse stabile udtryk er både til forhandling og så stabile, 
at de fungerer ordensskabende. Lad mig vende tilbage til de komponenter, der i ana-
lyserne er dukket op. Nu for at samle de konkrete specificeringer af tilblivelsespro-
cesser og forskelssætninger, som analyserne har frembragt.  

De komponenter, der spiller sammen i en regulativ elevnormativitet er: (i) 
Fordringen om at blive, (ii) strafbarhed og overvågningsbarhed, (iii) det ubestemme-
lige forhold mellem regelbrud og straf, (iv) stedets betydning og (v) entydige bevæ-
gelsesmønstre. 

Elevnormativiteten er reguleret via institutionen, men den er konkret udlæst 
via børnenes beretninger. En anden type analyse, som fx havde baseret sig på institu-
tionsinternt materiale, interviews med lærere etc, ville sikkert have fremlæst flere og 
andre komponenter i en regulativ praksis. En beskrivelse af elevnormativitet vil altså 
ikke kunne blive fuldstændig. Regulativerne markerer sig på forskellige måder og 
dét viser sig i børnenes daglige gørelser af passendehed. 

De komponenter, der har vist sig i analyserne af børnenes forskellige måder 
at gøre skoleliv på, er både sociale kategorier som køn, etnicitet og alder og lokalt 
anerkendte forskelssætninger som det at være del af et anerkendt kollektivt vi-
subjekt (som fx Camilla-Theresa og Sofie-Louise enklaverne), som Marks tilkæmpede 
position, som Martins normalitetsvogterposition, som Adnans bortsendelse, og som 
Lindas inkluderede eksklusion. Disse forskellige gøren skoleliv ligger i forskellige 
positioner i forhold til fordringerne om en passende elevhed. Som analyserne af Linda 
fx viser, så bliver Linda til som en ikke-passende elev, hendes upassendehed er nor-
maliseret, men det bliver Linda alligevel ikke mere passende af. Derudover kan ana-
lyserne af Lindas position fremvise den ganske afgørende komponent i elevnormati-
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viteten, nemlig fordringen om at blive. Det karakteristiske er, at ingen af disse måder 
at gøre skoleliv på kan reduceres til én komponent. Fx er Bibis bevægelighed ikke 
kun etnisk mærket, Martins normalitetsvogterposition er ikke udelukkende kønnet 
og omvendt konstitueres maskulinitet i kombination med etnisk mærkning og en 
særlig strafbarhed. 

Det der gælder for de nævnte komponenter er, at de ser ud til at udgøre de 
grundlæggende forudsætninger om elevhed. Man skal blive på skolen, på bestemte 
steder til bestemte tider, man overvåges som elev, og man må forholde sig til det 
uklare forhold mellem regler og straf, og man bevæger sig i entydige mønstre. Disse 
komponenter vedrører alle elevhed, som det fordres indenfor skolens rammer. Kom-
ponenterne er fordringer til elevhed som gives af skolen. Som elev må man være til 
stede, strafbar, overvågningsparat, disponibel og parat til at håndtere regelsæt. Og 
man må gøre sig genkendelig. Fordringerne kan så opfyldes forskelligt af forskellige 
aktører. Komponenterne er blevet synlige i de passendehedskonstruktioner, som fle-
re aktører har vist. Adnan som gøres ekstrem og smides ud, Martin, der bliver nor-
malitetsvogter og ønskes abjektgjort, Bibi som upåfaldende er i bevægelse på tværs 
af etablerede fællesskaber, Linda hvis liminale position normaliseres, Mark som læ-
rer sig fodboldspillet og de maskulinitetsfordringer han forbryder sig imod, Camilla 
som kigger opad, og længes efter de store sorte drenge. Og Louise som med sine bry-
ster alligevel løber og leger.  

Komponenterne i elevhed er frembragt af analyser baseret på et inklusion-
eksklusionsperspektiv, som ikke har privilegeret bestemte sociale kategorier. Min 
påstand er, at disse komponenter har kunnet fremkomme, fordi jeg ikke i udgangs-
punktet har sat bestemte sociale kategorier som de betydningsfulde. Men de frem-
analyserede komponenter gør sig som nævnt ikke alene, men også i relation til socia-
le kategorier. Køn, etnicitet, alder blander sig med komponenterne. De tre nævnte 
kategorier er synlige kropsmarkeringer. Det kan ses. Og i analyserne er det særlig 
dem, der viser sig virksomme. Det gælder i hegemoniske maskulinitetsforestillinger, 
som i analyserne af fodbold og holddeling, i ligeså hegemoniske femininitetsforestil-
linger, som i analyserne af pigernes indbyrdes forskelssætninger, hvor især hetero-
seksualitet og begærets og lystens imperativer er synlige; og i analyserne af Linda 
som gør køn helt skævt. Det gælder forestillinger om alder, som i analyserne af hvem 
der kigger ’op’ og ’ned’ og det gælder hudfarve og sorthed og etnicitet, som i analy-
serne af, hvordan de sorte drenge er attraktive og erotiseres, og hvordan Adnan bli-
ver til som så ekstrem, at han må smides ud, og hvordan Bibi med sit tørklæde og 
hudfarvemarkering kan krydse over. 

Men det tog mig nogen tid at indse køns betydning. At køn sætter sig betyd-
ningsfuldt og markeret igennem i relation til måderne at blive passende på. Og jeg 
var i endnu længere tid fast besluttet på at det ikke kunne passe at køn gjorde så stor 
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en forskel. At det måtte være anderledes. Men også i mine analyser viste køn sig at 
slå igennem, at være betydende, ikke ligegyldigt. Køn viste sig betydningsfuldt og 
fuldt dueligt. Køn differentierer måderne elevhed kan gøres på, og køn blander sig 
stort set uanset hvad og hvem, der gør hvad45

Komponenterne og de sociale kategorier blander sig altså med hinanden. I 
kapitel 2 viste jeg de konkrete specificeringer blandt børnene. På et mere alment ni-
veau må det nu fremhæves, at sådanne enklaver trækker på de monistiske entydig-
hedsfordringer, der guider de processer og koder, som gælder mere generelt og som 
ikke er bundet i konkrete aktører.  Konkrete aktører binder sig i enklaver, som lokalt 
fungerer ordensskabende. Disse konkrete enklaver og akser er måder at håndtere mo-
nistiske fordringer om entydighed på, heri bliver nogen til som normalitetsvogtere, 
andre som upåfaldende. De processer som en sådan ordensskabelse benytter sig af er 
mere almene, og kan beskrives som monistiske entydighedsfordringer, der stiller krav 
om at bekende sig entydigt til fællesskaber og som henviser til konkrete passende-
hedsforestillinger. I den forstand sætter analyserne det midlertidige punktum dér, 
hvor den første fikseringsøvelse startede: I kønnede enklaver, som står i forhold til en 
kønnet akse af aktører.  

. Det er som om nogle af kropsmarke-
ringerne ikke kan gøres umarkerede. Hvidhed kan lades umarkeret, men det betyder 
ikke at det ikke er virksomt. Tværtimod. Maskulinitet kan lades umarkeret, men det 
er fortsat virksomt. Alder kan underkendes, men forskelssætter stadig.  

 
 
INTERSEKTIONALITET 
Jeg har igennem afhandlingen søgt efter redskaber, der kan fange betydninger som 
gøres, omgøres, vedligeholdes og afmonteres. Jeg har haft brug for redskaber, der 
kan fremanalysere betydningsprocesser og meningssystemer. Fremlæsningen af 
komponenterne i elevnormativitet og sociale kategorier aktualiserer spørgsmålet om 
intersektionalitet46

                                                 
45 Derved adskiller mine analyser sig fra Bjerrum Nielsen & Rudbergs, som viser, at skoleliv 
gøres kategorialt forskelligt afhængigt af køn (Nielsen & Rudberg 1991). 

. Intersektionalitet vedrører forskellige kategoriers infiltrering i 
hinanden. Intersektionalitet er et forsøg på at begrebsliggøre det forhold, at sociale 
kategorier eller andre komponenter blander sig med hinanden og skaber mening ved 
det. Det er forsøg på at forstå kategorier som forskels- og betydningssættende for 
deltagelsesmuligheder. Igennem arbejdet har det vist sig, hvordan aktørers gørelser i 

46 Diskussioner af et begreb om intersektionalitet har fundet sted i den nyligt etablerede 
forskningsenhed ”Subjektivering, køn og diversitet” ved Danmarks Pædagogiske Universitet, 
som ledes af Dorte Marie Søndergaard. Her arbejder især Cathrine Hasse, Malou Juelskjær, 
Dorthe Staunæs, Dorte Marie Søndergaard med afklaringer af begrebet. Bestræbelsen som 
beskrevet her er inspireret af de diskussioner, men er relateret til mit konkrete empiriske ma-
teriale. 
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dagligt liv sjældent kan begribes ved hjælp af enkeltkategorier. Og det har som oven-
for været nødvendigt at understrege umuligheden i at reducere forståelser til enkelt-
komponenters betydning. Kategorierne blander sig med hinanden på forskellige 
måder. De kan underkende hinanden, overdrive hinanden, afmontere hinanden eller 
selvfølgeliggøre hinanden. Intersektionalitet kunne være en måde at omtale sådanne 
infiltreringer på. 

Lad mig her undersøge en mulig begrebssættelse af intersektionalitet. Begre-
bet er ikke uproblematisk. Forskning i kategoriers sammenblandinger er sket over en 
årrække og er ikke nødvendigvis blevet benævnt ’intersektionalitet’. Disse arbejder 
ligger ikke desto mindre som fundament for mine forsøg her (Se især Søndergaard 
1996, Mørck 1998, Staunæs 2003a, Back 1996, Gilroy 1996). På engelsk/amerikansk er 
intersektionalitet et hverdagsbegreb. Jeg forsøger alligevel at præcisere intersektiona-
litet som et analytisk begreb. Det er naturligvis altid problematisk, når et begreb har 
såvel hverdagsbetydninger som forskningsmæssige præciseringer. Lad mig forsøge 
alligevel. Thorne har gjort opmærksom på, at en forskydning i hendes forskningsin-
teresse fra køn, social klasse og etnicitet til de måder de sociale kategorier blander sig 
på, har fundet sted, og understreger at ”what may make a difference is empirically 
open-ended”. Det er med en tilsvarende tilgang, at jeg får brug for et begreb om in-
tersektionalitet. Intersect betyder på engelsk at gennemskære eller at gennemkrydse. 
Andre har allerede tematiseret intersektionalitet. En af de centrale artikler er Collins, 
hvor intersektionalitet optræder som et politisk redskab i en identitetspolitisk og ret-
tighedsmæssig diskussion (Collins 1998). Her ser sociale kategorier som køn og etni-
citet ud til at fikseres for dernæst at adderes for at vise undertrykkelsesmekanismers 
sammensathed. Sorte kvinder undertrykkes både som kvinder og som sorte, hvorved 
der opstår en dobbeltundertrykkelse. Trippel undertrykkelse, hvis flere kategorier 
kan lægges til, så at sige. Det er en art addering af undertrykkelser på forskellige ka-
tegorier. I Collins’ arbejde – og til dels i Crenshaws  (Crenshaw 1994) – forekommer 
et begreb om intersektionalitet at være påvisninger af flere sociale kategoriers betyd-
ninger samtidigt, og en additiv logik som lader undertrykkelserne lægge sig sammen 
og blive til flere, samtidig med at de sociale kategorier fikseres, således at køn er no-
get helt bestemt, etnicitet noget helt bestemt etc. Og det er disse bestemte versioner af 
henholdsvis køn/etnicitet, der kan undertrykkes.  

En sådan anvendelse af intersektionalitet vil noget andet end det, jeg ønsker 
at fremhæve. Jeg foreslår i stedet et begreb om intersektionalitet, der ligger dels i for-
længelse af en af-essentialisering af sociale kategorier (som hos Søndergaard 1996), 
og dels sætter, at betydninger krydes, gennemskæres, infiltreres, og som snarere  er 
at genfinde i læsninger, som den May & Ferri gør af filmen ”The Sweet Hereafter”. 
Her viser de, hvordan en både-og ramme som fokuserer på køn og handicap gør det 
muligt at bevæge analyserne videre og væk fra en fortolkning af en af filmens centra-
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le personer udelukkende som offer og medlidenhedskrævende. En både-og episte-
mologi, som de kalder det, udfordrer binariteter og additive undertrykkelsesmodel-
ler (May & Ferri 2002). Andre er ude i tilsvarende ærinder, uden at anvende et be-
greb om intersektionalitet. Skeggs taler på tilsvarende vis om, at kategorier blander 
sig (Skeggs 1997: 166) og Star taler om ”listening forth […] stretching to affiliate with 
multiplicity” (Star1994: 36). Bestræbelser, som vedrører samme interesse i at gribe, 
hvordan variabilitet gøres infiltrerende ikke additivt. Jeg foreslår, at komponenternes 
indbyrdes blandinger og deres infiltreringer med sociale kategorier kan begribes og 
omtales ved hjælp af et begreb om intersektionalitet. Når Mark fx bliver til som elev, 
så er fodbold, maskulinitet, kollektive vi-subjekter, ekstraundervisning og attraktive 
andre alle sammen komponenter i hans konkrete gøren skoleliv. Og når hans positi-
on – modsat Lindas – ikke er karakteriseret ved at være en inklusion af hans eksklu-
sion, så er det også, fordi komponenterne blander sig på måder, som har en anden 
anerkendelsesgrad. Og når Camilla og Theresa bliver til det kollektive vi-subjekt, 
som jeg har vist i kapitel 3 og 4, så har det at gøre med, hvordan de blander kompo-
nenterne seksualitet, etnisk mærkning, kontrol og regulering af kroppe, bevægelse 
og lyst og hvordan de er overvågningsbare på pigetoiletterne. Det er andre blandin-
ger, som ikke kan reduceres til én komponent betydning. 

Men ligesom Collins tilgang kan forstås som bundet op i en identitetspolitisk 
bestræbelse, og derved er positioneret, så er mit ønske om eksplicit at tænke ikke-
fikserende også positioneret. Paradoksalt nok bliver Collins pointe relevant her, fordi 
min bestræbelse og positionering måske har at gøre med, at jeg er hvid, middelklas-
se, kvinde og at jeg er minoritetsforsker. Havde min faglige position været en anden, 
så ville deessentialiserings- og forstyrrelsesprojektet kunne anfægtes for ikke at tage 
etnicitet og dominansrelationer på sig. Mit ønske om at tænke infiltrering har i den 
forstand at gøre med min egen priviligering. Herfra hvor jeg står, er det muligt som 
ønske og som intention at have opløsning og destabilisering af kategorier. Mit fokus 
på inklusion-eksklusionsprocesser, og min frasigen mig et fokus på sociale kategorier 
i udgangspunktet er således muligt fra en hvid akademisk position, og fra en faglig 
position som minoritetsforsker, og ville være mindre sandsynlig fra et andet fagligt 
synspunkt – eller fra et normativt politisk synspunkt47

                                                 
47 Et illustrerende eksempel på hvordan fagposition tilsiger, hvad der kan undersøges og på 
hvilke måder kan vises ved et eksempel fra en forelæsning professor Hanne Haavind holdt på 
Københavns Universitet i efteråret 2002. Hanne Haavind er psykolog og har i sit seneste pro-
jekt bevæget sig ind på minoritetsområdet. I optakten til en analyse af 13 åriges seksuelle rela-
tioner konstaterer Hanne Haavind, at kultur kan betyde noget, men at det er noget andet hun 
beskæftiger sig med. Den bevægelse fra kultur til relationer gik hurtigt, og var mulig – i mine 
øjne – fordi hun netop er positioneret som psykolog. Antropologer og minoritetsforskere for-
søger sig med samme formulering ’kultur er ikke vigtigt, så..’ men glidningen lykkes sjældent 
uden redegørelser for hvordan kultur kan forstås, ses bort fra eller netop ikke ses bort fra.  At 

.  
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Intersektionalitet synliggør og aktualiserer imidlertid også en særlig proble-
matik. Det vokabular jeg har anvendt i denne afhandling taler om entydighedsfor-
dringer og om socialt livs variabilitet. Jeg ser aktører i socialt liv som handler mang-
foldigt og mangefacetteret, og jeg ønsker at kunne gribe den variabilitet. Samtidig ser 
jeg denne variabilitet udfolde sig i forhold til allerede etablerede betydninger, som 
jeg altså beskriver som først og fremmest karakteriseret som entydige. Uanset hvilke 
indhold – kønnet, etnisk mærket, racialiseret, nationaliseret – som de måtte trække 
på, så er det kravet om entydighed, der på tværs af deres indhold, karakteriserer 
dem. Det umulige er mangel på entydighed; det problematiske er dobbelthed, flerty-
dighed, ambivalens og variabilitet. Spændet – eller udspændthederne – ligger altså 
mellem socialt livs variabilitet og fordringernes krav om monovalens. Det er i disse 
udspændtheder, at et behov for at tale om intersektionalitet opstår. Det er behovet 
for at kunne tale om og begribe forholdet mellem fordringer og socialt liv, og hvor-
dan socialt livs variabilitet trækker på entydighedsfordringer og sedimenterede be-
tydninger samtidig med at nye betydninger udvikles. 
 
 
VIA E-DUR 
Så vidt så godt. Og lad mig herfra bevæge afklaringsbestræbelserne af intersektiona-
litetsbegrebet videre. Jeg er blevet opmærksom på, at man i bestræbelserne på at ind-
fange variabilitet kunne arbejde med en metafor fra musikken. Denne metafor skal 
forstås som en uddybelse af en forståelse af intersektionalitetsbegrebet. Man kunne 
tænke sådan her: E-dur er en grundakkord. E-dur kan forandres, gøres utydelig, al-
terneres og moduleres, så det der er karakteristisk for E-dur vanskeligt kan genken-
des. Alterneringerne kan gøres på forskellig vis, der kan opnås dissonerende kvalite-
ter, sådan at to toner støder sammen, eller der kan opstå impressionistiske svævende 
toner. Men alterneringen er stadig E-dur. 

Oversættes metaforen tilbage til mit vokabular ville det lyde: Grundakkorden 
– fx E-dur – er at forstå som en entydighedsfordring. Socialt livs variabilitet er alter-
neringer og moduleringer af grundakkorden. Metaforen bidrager med noget nyt, 
nemlig at synliggørelsen af alterneringerne muligvis kan være vanskelige at identifi-
cere, men at de fortsat forstås, genkendes og anerkendes som E-dur48

                                                                                                                                            
glidningen lykkes fra en position som psykolog og ikke som antropolog eller minoritetsfor-
sker drejer sig også om, hvor fagligheden ligger og hvor den er velkendt, og hvorfra hvilke 
spor kan trækkes.  

. Det vender 
samtidig blikket tilbage mod mit eget indgangsspørgsmål: Nemlig forholdet mellem 
sociale kategorier og socialt livs variabilitet, og præciserer, at spørgsmålet måske 

48 Etableringen af denne metafor og afklaringen af dens betydninger har jeg ikke gjort alene. 
Niels Mosumgaard har bidraget ikke bare med selve metaforen, men også med kyndige ind-
spark i afklaringen af forholdet mellem fikseringer og alternationer. 
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snarere må formuleres som et forhold, hvor socialt liv er udspændt mellem entydighed og 
variabilitet. Her kan socialt liv forstås som et forhold, der indeholder både kategorise-
ringen og den variabilitet, som samtidig gøres. Fokuseres der på processer, så gribes 
entydighedsfordringer og variabilitet, og fokuseres der på reproduktion og sedimen-
tering, så er det ikke muligt at komme udenom en diskussion af det konkrete ind-
hold af en given fordring. 

At entydighedsfordringer skulle handle om proces er en overordnet betragt-
ning. En sådan indgang har som medkonsekvens, at bestemte typer af indhold kan 
træde frem.  Ved min vægren ved at indskyde klasse, køn, alder i processerne, pro-
duceres andre analyser – analyserne af elevnormativitet og dens komponenter. Det 
vigtigste træk ved elevnormativiteten er fordringerne om entydighed. Indholdet kan 
vise sig som køn og etnicitet, som strafbarhed og som kravet om at blive. Intersektio-
nalitet er altså blandinger af noget, der kan genkendes som henholdsvis kønnet, et-
nisk mærket, racialiseret, - uden at reducere alternationerne til essenser eller fiksere-
de kategorier. Genkendelsen knytter sig på den måde til anerkendelse. På en måde er 
fordringerne ikke omsættelige i socialt liv. De begrunder en del af trægheden, men 
de blander sig oftest med hinanden og gør socialt liv netop variabelt. Jeg får derfor 
brug for såvel fordringen som alternationen for at kunne begribe og finde det foran-
derlige og det stabile. Variabilitet foregår ikke ud i det blå, det foregår præcis i for-
hold til allerede etablerede betydninger. Derfor har jeg brug for begreber, som kan 
tage hånd om begge dele: Både den træghed, der holder igen, og de infiltreringer, 
der forandrer. Når jeg i analysen har importeret begreber som liminalitet, eksil og 
trickster er det netop, for at kunne tale om og begribe både variabilitet og entydig-
hedsfordringer.   

Skal jeg nærme mig en bestemmelse af den analytiske bevægelse som inter-
sektionalitetsbegrebet henviser til, kunne det være i en række fordringer. Sådanne 
fordringer kunne lyde: (i) kategoriernes blandinger med hinanden begribes. Denne 
blanding er ikke additiv, men er snarere en kategoriers infiltrering i og med hinan-
den. (ii) nogle forskelle betyder mere end andre, en hierarkisering af kategorier i for-
hold til hinanden fanges og det betones hvordan nogle kategorier underkender, ba-
lancerer eller kompenserer andre. (iii) der tages højde for konteksters betydning. (iv) 
ligesom der tages højde for forskellige kategorier: Sociale kategorier som fx alder, 
køn, nationalitet, social klasse, etnicitet og for andre typer af kategorier (som jeg her 
har benævnt komponenter) som elevhed, p.assendehed etc. (v) det griber, hvordan 
nogle intersektioner er varige, mens andre er flygtige49

                                                 
49 Dorthe Staunæs foreslår en skelnen mellem intersekt og interlock, hvor interlock repræsen-
terer det varige, hvor kategorier snarere låses i hinanden, og hvor intersect kunne markere 
gennemstrømningen og midlertidige påvirkninger (Staunæs 2003 (b)). 

.  Måske må der underbegre-
ber til for at angive og fange, at intersektionerne ikke sker på samme måde hver 
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gang, men at det afhænger af kontekst, aktører og de involverede kategorier. Inter-
sektionalitetsbegrebet kan således bedst beskrives som en produktiv metodologisk 
praksis, hvis kritiske dimension består i afessentialiseringsbestræbelsen. 
 
 
RHIZOME 
Jeg har ladet en metafor om E-dur uddybe forståelsen af intersektionalitetsbegrebet. 
Men jeg vil tillige vende tilbage til et begreb fra den metateoretiske fremskrivning. 
Dér lader jeg rhizomebegrebet beskrive en skabende tilblivelse, og jeg lader begrebet 
danne resonansbund for formuleringen af det metateoretiske ståsted, for måderne at 
gøre analyserne på, og for etableringen af en begrebsstrategi. Men rhizome kan bru-
ges igen. 

Det kan vise, hvordan normalitet, andethed, passende og liminalitet gør sig i 
forhold til hinanden. Undervejs i afsøgningen er flere metaforer dukket op, billeder 
af fx en fodboldbane med ’bander’, der markerer hvor banen slutter. Men de billeder 
må afvises. Afvisningerne drejer sig om, at billederne baserer sig på ’sted’ og ’territo-
rialitet’, og om en skelnen mellem henholdsvis ’indenfor’ og ’udenfor’. Sådanne me-
taforer binder de processer jeg beskriver til steder. Og sådanne metaforer forskyder 
spørgsmålene til, hvor noget befinder sig. For metaforen fanger, og kommer til at af-
gøre, hvordan spørgsmålene formuleres, og hvordan begreberne tænkes i forhold til 
hinanden. Det er imidlertid slet ikke spørgsmål om hvor noget befinder sig, der skal 
diskuteres. De samme problemer opstår hver gang: Hvordan beskrive variabilitet, 
hvordan fange at normalitet ikke er ét forhold, men gøres i relationer, når erkendel-
serne fanges i metaforer om territorialitet?  
 Rhizomebegrebet kan bruges til igen at rumme og samle min overordnede 
bestræbelse. Rhizome introducerer ikke en tanke om kontinuum, det tænker ikke i en-
ten-eller, det rummer variabilitet, det gør det muligt at medtænke sedimenterede be-
tydninger, det reducerer ikke til essenser, og etablerer ikke et entydigt forhold mellem 
matricer og levet liv. Det griber bevægelighed, fold, mangfoldighed og det griber 
forhold mellem normalitet og andethed50

 
. Om rhizome siger Deleuze & Guattari:  

“The rhizome connects any point to any other point, and its traits are not necessarily linked 
to traits of the same nature; it brings into play very different regimes of signs, and even non-
sign states. The rhizome is reducible neither to the One nor the multiple. […] It is composed 
                                                 
50 Det er ikke kun mig, der tænker i og er begrænset af rod-billeder. Deleuze kommenterer: ”It 
is odd how the tree has dominated Western reality and all of Western thought, from botany 
to biology and anatomy, but also gnosiology, theology, ontology, all of philosophy … the 
root-foundation, Grund, racine, fondement. The West has a special relation to the forest, and 
deforestation, ….. (Mille Plateaux: 18). Og senere: We are on the wrong track with all these 
geographical distributions. An impasse. “(20). 
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not of units but of dimensions, or rather directions in motion. It has neither beginning nor 
end, but always a middle from which it grows and which it overspills. […] “The rhizome op-
erates by variation, expansion, conquest, capture, offshoots. […] In contrast to centered (even 
polycentric) systems with hierarchical modes of communication and preestablished paths, the 
rhizome is an acentered, nonhierarchical, nonsignifying system without a General and with-
out an organizing memory or entral automaton, defined solely by a circulation of states. “ 
(Deleuze & Guattari (1992) 2002: 21) 
 
Hvis jeg bevæger afklaringsbestræbelserne videre fra disse tanker om midte og in-
termezzo, så bliver billederne snarere end ’steder med grænser’ til bevægelser, folder 
og til samlinger. Rhizomebegrebet kan forstås som en logik for tilføjelser, søgen, fo-
kusering, udvidelse og bevægelse. Ligesom det i bestemmelsen af intersektionalitets-
begrebet ikke er et spørgsmål om additive logikker, så er det i afhandlingens grund-
fordring heller ikke en additiv eller en subtraktiv logik, der gælder. Rhizomebegrebet 
og de rhizomatiske analysebevægelser som er gjort igennem analyserne er således 
også karakteristisk for en anvendelse af et begreb om intersektionalitet. 
 
 
+  KONTEKST  
I fordringerne til hvad der kræves for at blive en passende elev må konteksten med-
tænkes. Konteksten kan forstås som skolen, forstået som institutionen, bygningerne, 
lærerne, forældrene, forvaltningen, lovgivningen, forhandlingerne kommunalt og 
som de formuleres i Folketingets forhandlinger om, hvad skolen skal være for en 
størrelse; men konteksten er også eleverne, som udgør hinandens kontekst. Passen-
dehed forhandles med flere parter, måder at blive til som skolebarn gøres i relation 
til institutionen og i forhold til de øvrige elever. Der er altså brug for et begreb om 
kontekst som er bredt nok til ikke at reducere konteksten til enten det ene eller det 
andet. Her er der igen hjælp at hente hos McDermott, som arbejder med et dynamisk 
kontekstbegreb (McDermott 1996) Og hos Hasse som om kontekst siger:  
 
”Kontekst bliver defineret i praksis under arbejdet med specifikke analytiske problemer, snare-
re end ud fra en formel definition. Her forstår jeg således kontekst som en kulturel læreproces 
i det fysiske rum. Kontekst befinder sig på et metaniveau over forskelle, og må også læres (Ba-
teson: 1972: 166). Processen kan analytisk forstås som en fortløbende bevægelse med en ret-
ning og som en stadig mere intens kontekstualiseret indsigt, der gør det fysiske rum til en 
bestemt verden” (Hasse 2000 (a): 11).  
 
Fortællingerne om passendehed gør sig indenfor en sådan kontekstforståelse, hvor 
muligheden for en formel definition frasiges. Passendehederne etableres, vedlige-
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holdes og forandres lokalt og kontekstuelt, samtidig med at de trækker på allerede 
etablerede betydninger. For at kunne analysere disse tilblivelser detaljeret og præcist 
nok må der en skelnen til. Det er imidlertid med nogen tøven at jeg introducerer en 
sådan skelnen. Min tøven drejer sig om, at en vis determinisme måske sniger sig med 
ind. Lad mig forsøge diskussionen konkret.  

Igennem analysearbejdet har jeg fundet det utilstrækkeligt, når jeg skal for-
klare Daniels bliven til som særligt passende udelukkende som ’passendehed’, fordi 
spørgsmålet om passendehed i forhold til hvad opstår. Hvordan kan jeg begribe en 
tilbliven som mere passende end en anden uden at forholde disse tilblivelser til kon-
tekst og andre aktører? Når jeg i kapitel 8 om Daniel hævder, at han bliver til som 
den passende elev par excellence også fordi han laver ballade, så må jeg tilføje 
spørgsmålet: I forhold til hvad og hvem? Umiddelbart ser det ud til, at de straffe han 
modtager gør ham passende i forhold til hans med-elever. At straffene er de kompo-
nenter, der gør ham passende, og netop ikke for rigtig. I elev-øjne. Når det er sagt, 
bliver det muligt at rejse det næste spørgsmål: Kan institutionen have for passende 
elever, hvor ballade må til for at balancere passendeheden? Kan elementerne også 
kobles på måder som er for rigtige, for passende? Og må der derfor komponenter af 
tilsyneladende upassendehed til, for at den konkrete blanding gøres … netop pas-
sende. Så når Daniel bliver til med komponenten ’straf’, blandes den med kompo-
nenter, som gør ham passende, også fordi han er bundet til fortællingen ikke som 
andetgjort, men som umarkeret og neutral deltager. Og når Adnan med komponen-
ten ’straf’ bliver til som upassende, så blandes den med andre komponenter. Også 
fordi han er bundet til fortællingen om passendehed som andetgjort. Han er allerede 
markeret, mens Daniel er neutral. Måske er svaret på de konkrete empiriske spørgs-
mål, at passendehed i forhold til hvad ikke meningsfuldt kan belyses med en forudgå-
ende skelnen mellem fx lærere og elever, men snarere med en opmærksomhed på de 
konkrete aktørers allerede etablerede markerethed eller neutralitet. Og når svaret 
bliver til et opmærksomhedskrav snarere end en forudgående skelnen, så er det tilli-
ge begrundet i, at forskningsdesignet sætter sin egen kontekst i kraft af fokus og da-
tamaterialets art.  

I analyserne produceres kundskab om specificeret indhold af såvel førstehed 
som andethed. Førstehed er den privilegerede position, men entydighederne kan ik-
ke reduceres til at høre til i førstehed, og variabilitet til at høre til i andethed. Ikke 
kun førstehed konstituerer andethed, andethed konstituerer også førstehed. Der er 
variabilitet i førstehed, ligesom både førstehed og andethed trækker på entydigheds-
fordringer. Der er magtfulde interventioner både fra førsteheds- og andethedsposi-
tionen, men de har forskellig karakter.  Jeg kunne have placeret flere aktører – Linda, 
Bibi, Mark – i en andethedskategori uden at differentiere dem. Så var det muligvis 
blevet en rodebunke, men det ville jeg have gjort, hvis jeg havde haft udgangspunkt i 
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en slags centrum, i en midternormal. Jeg hævder i stedet, at normalitet-andethed ud-
spiller sig i en udspændthed mellem entydighed og variablitet. 

Normaliteten artikuleres ikke. Det normale er det umarkerede, det selvfølge-
lige. Normalitet kan ikke fastsættes i normer eller regler. Normalitet gøres og genta-
ges, og i gentagelserne bliver det analytisk iagttageligt. For eleverne er det muligt at 
modsige det normale. Det kræver en artikulation af det normale. Når det normale er 
artikuleret, kan det modsiges. Som det bliver af Mark, der ringer hjem til sin mor, af 
Daniel, der vil have kosten med hjem, eller af Camilla, der bliver på toiletterne, eller 
af Linda, som stirrer ind i væggen. 

Som jeg har vist, fører en normalisering ikke nødvendigvis til en inklusion i 
normaliteten, forstået som den passende elevhed. Uagtet at der, som jeg også har 
vist, er en spændvidde i den elevhed. Pointen er, at normalisering og normalitet ikke 
er samme sag. Og videre, at det ser ud til, at normalisering og inklusion er forbundet, 
som især normaliseringen af Lindas andethed synliggør. Normalisering kan altså 
fremtræde som eksklusion. Omvendt har Adnan unddraget sig normalisering, såvel 
som muligheden for at indtage en position i en passende elevhed. Lindas andethed 
normaliseres, men det betyder ikke, at hendes position indoptages i en hegemonisk 
normalitet. Tværtimod er inklusionen af hendes eksklusion en fastholdelse af eksklu-
sionen, men netop som selvfølgeliggjort eksklusion, og i den forstand normaliseret.  
Skolen normaliserer altså, og den normaliserer netop forskelligt. Pointen er at de for-
skellige måder at normalisere på alle sker i relation til en hegemonisk normalitet. 
Skolelivet gøres i relation til den hegemoniske normalitet. Der er gradsforskelle ele-
verne imellem i forhold til deres måder at forsøge at gøre passendehed på. Og det er 
disse forskellige måder, som tiltrækker sig forskellige grader af anerkendelse. Det er 
disse anerkendelsesgrader, der angiver relationen til den hegemoniske normalitet. 
Der er i den forstand et forhold mellem grader af anerkendelse og passendehed. 

 
 

TILBAGE TIL VERBER 
Jeg argumenterede i den metateoretiske fremskrivning for at verbere substantiver for 
at nærme mig en procesforståelse. Hvis de sociale kategorier omtales, ikke som sub-
stantiver, men som verber, så medfører det også en mulighed for at sætte spørgs-
målstegn ved det umarkerede, hvidhed fx, eller danskhed. Hvis race, køn, etnicitet 
gøres til verber, så ville vokabularet lyde racialisere, minorisere, kønne51

                                                 
51 Det er ikke noget jeg har fundet på. Det praktiseres af blandt andre Phoenix (når det gælder 
minoritets- og etnicitetsforskningsfeltet) (Frosh, Phoenix & Pattman 2002b) og Søndergaard 
og (når det gælder kønsforskningsfeltet) (Søndergaard 1996). 

. Det ville 
være måder at anerkende, at der er tale om processer, hvorved køn, etnicitet tilskri-



 337 

ves betydning, og om processer hvorved nogle mennesker gøres til minoriteter52

 

. 
Minorisering kunne være en måde at omtale de processer hvorved magten fordeles – 
uanset om magtfordelingen trækker på kønnede, etnisk mærkede, racialiserede eller 
socialt klassificerede betydninger. En sådan brug af begrebet henviser til en forståelse 
af minoritet som et forhold mellem minoritet og majoritet, hvor relationen forstås som 
et asymmetrisk forhold, og som et dominansforhold. Minorisering vedrører derfor 
også flere parter og de indbyrdes relationer. Derfor kan ovenstående om komponen-
ter og kategorier også opsummeres således: Køn klasses, klasse kønnes, køn etnifice-
res, etnicitet minoriseres, etnicitet kønnes ligesom elevnormativitet majoriseres og 
normaliseres. 

 
DET UUNDGÅELIGE PUNKTUM 
Jeg har igennem analyserne importeret en række begreber for at forstyrre og udfor-
dre de selvfølgelige fortællinger. Jeg har analyseret en række figurer, og jeg har tilfø-
jet læsning på læsning på læsning. Det har sikkert indimellem gjort det vanskeligt at 
læse. Den heterogenitet i begreber, figurer og læsninger forhindrer en bestemt type 
generaliseringer. Måske ligger generaliseringsmuligheden i mit projekt i læsernes 
genkendelse. Det er en del af pointen. Bestræbelsen har i høj grad været ikke at for-
tælle og genfortælle de magtfulde historier, men at se om andre tilblivelser kan for-
tælles. Ved hjælp af begreber om eksil, liminalitet, andetgjorthed og tricksterfigurer 
er andre tilblivelser blevet artikuleret og har vist hvordan elevpli afgøres i skolen. De 
tilblivelser er de anderledes historier. Samtidig viser de tilbage til nogle af de magt-
fulde historier, og gør det muligt dér at fremlæse de andre historier, der gemmer sig i 
normaliseringen og disciplineringen til det passende. Det er de historier analyserne 
består af: De anderledes historier, og så de andre historier om det, vi allerede kender 
som magtfuldt og normalt. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52 “A process of rendering people minority”,  som Avtar Brah argumenterer for.  
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METODISKE OG METODOLOGISKE OVERVEJELSER 
 
Metodologi forstår jeg som overvejelser og refleksioner over metode. Men det er me-
re end det. Det er også refleksioner over sammenhænge mellem metoder og para-
digmatiske forskningstraditioner (Søndergaard 2000). Og det er diskussioner af de 
forskellige metoders hensigtsmæssighed i forhold til den analytiske problemstilling, 
ikke mindst gyldigheds- og anvendelighedsovervejelser. Det er den type overvejelser 
jeg i afhandlingens del 4 vil fremlægge. Først redegørelser for forskningsprojektets 
forskellige komponenter, og begrundelser for deres indbyrdes sammenhæng og rela-
tioner til forskningsinteresser. Det er de metodiske og analysestrategiske overvejel-
ser. Dernæst følger overvejelser og refleksioner over disse komponenter, deres ind-
byrdes relationer og implikationer. Det er de metodologiske refleksioner. 

De kapitler jeg her benævner Metode og analysestrategier og Metodologiske re-
fleksioner har jeg placeret som afhandlingens sidste kapitler. Med denne disposition 
har jeg ønsket fremstillingsmæssigt at signalere, at der er tale om empirisk forskning. 
Den empiribårne analyse er afhandlingens centrum, og det har skullet afspejle sig i 
strukturen. En empiribåren analyse kan ikke gøres alene, men er naturligvis båret af 
metateoretiske og metodologiske refleksioner. Analysen er derfor på denne måde 
pakket ind i disse. Det metateoretiske informerer på afgørende måder analyserne, og 
står derfor som afhandlingens første kapitel. Disse sidste kapitler synliggør på andre 
måder, hvad jeg i det foregående har gjort. Som læser har man undervejs i læsningen 
af analyserne muligvis haft brug for at kende til nogle af redegørelserne. Jeg har 
imidlertid tilstræbt at skrive analyserne på måder, som ikke forudsætter et samlet 
kendskab til forskningsdesign. Hvor jeg har kunnet forudse behov for oplysninger 
om metoder, er det skrevet ind i analyserne, fx overvejelser over forholdet mellem 
interviewenes narrative og refleksive elementer. Mens andre metodologiske overve-
jelser er indfældet i den metateoretiske fremskrivning, som er afhandlingen første 
kapitel. De næste to kapitler er tænkt som ’på hvilken baggrund er det foregående 
blevet til’. 
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Afhandlingen er baseret på et kvalitativt forskningsprojekt. Det kvalitative består i en 
sensibilitet overfor materialet og særligt en sensibilitet over variabilitet. Det består i 
bestræbelserne på at gribe subjekters forståelser af sig selv og hinanden og i at gribe 
relationer mellem subjekter. Det består samlet i en bestræbelse på at begribe mod-
sætningerne i levet liv. Det kvalitative består desuden ikke mindst i at producere 
mættede og rige beskrivelser. Det kvalitative består i en søgende bevægelse hen over 
flere felter, hvor bestemmelsen af, hvad ’der kan bruges’, afgøres af de konkrete rela-
tioner til det felt, der studeres. Kvalitativ forskning trækker ikke på én disciplin og 
praktiseres i mange forskellige fag. Ligesom kvalitativ forskning ikke kan siges at 
have ét sæt af metoder eller teknikker. Dette projekt er først og fremmest drevet af en 
ambition om at udvikle kundskab på empirisk grundlag og af en fordring om at kva-
lificere metodologien. 

Jeg fokuserer på børns indbyrdes relationer i skolen. Jeg interesserer mig altså 
for aktører og relationer, og undersøgelsen befinder sig på et subjektniveau. Præcise-
ringen af dette subjektniveau kan dog ikke stå alene, det må tilføjes, at en interesse 
for subjekter ikke indebærer en ikke-interesse for institutioner, strukturer eller kon-
tekster (afhængig af positionering og tilhørende terminologi). Det er ikke ligegyldigt, 
hvor disse relationer gøres, og hvor disse aktører bliver til. Børns indbyrdes relatio-
ner gøres naturligvis i mange sammenhænge, men det er skolen, jeg har valgt at inte-
ressere mig for. Så når det er skolen, der er den kontekst, hvor indenfor børns ind-
byrdes relationer studeres, så må den kontekst også medtænkes. Det har jeg gjort ved 
at producere data som, med Allison James’ ord, er ”sensitive to structure as well as to 
social engineering interaction”.  Jeg har ikke inddraget pædagogiske planer, elevtal 
fra skolen, skolens historie, kommunalpolitiske beslutninger om skolepolitik eller 
interviews med inspektører. Jeg har beskæftiget mig med såvel subjekter, relationer 
og kontekster. Men snarere med subjekter og relationer end kontekster. 

Mine data består af fire typer: Systematiske minutobservationer, åbne obser-
vationer, sociometrisk materiale og interviews. Alt sammen produceret under et felt-
arbejde. Den sociometriske undersøgelse laver ét snit, hvor én struktur i den sociale 
gruppe kan beskrives. Denne beskrivelse suppleres med systematiske minutobserva-
tioner af kommunikationer og fysiske placeringer i klasseværelset, ligesom åbne ob-
servationer tilføjes billedet. De samme elever interviewes. Hensigten med disse fire 
indgange til samme felt er at søge at afdække inklusion-eksklusionsprocesser blandt 
børnene og med anvendelse af disse forskellige metoder at undersøge, om det der-
med bliver muligt at tegne et billede af relationerne i gruppen som mangfoldige sna-
rere end endimensionale. Ideen i arbejdet er at fokusere stramt om én idé, nemlig in-
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klusion-eksklusion, og dertil stramt om én skoleklasse. Måden at fokusere stramt på 
er at se på den samme gruppe aktører med flere forskellige blikke. 
 
 
UDVÆLGELSE AF SKOLEKLASSE 
Antropologien og minoritetsforskningen pointerer, at forskningen bør beskæftige sig 
med relationen mellem ’os’ og ’de andre’, snarere end med studier, der udelukkende 
fokuserer på ’de andre’. Den pointe er i mit projekt omsat til et studie af en klasse 
med etnisk danske og etnisk andre elever, som er såvel maskulint som feminint 
kropsmærkede. Jeg har udvalgt en skole, hvor der er i dens distrikt er forskellige bo-
ligtyper (villaer/ejerboliger, lejeboliger/socialt boligbyggeri, andelsboli-
ger/rækkehuse). Udvælgelsen er foretaget på baggrund af statistiske opgørelser over 
elevfordelinger på skoler i Københavns Kommune. Disse opgørelser fik jeg adgang 
til via Afdelingen for tosprogsudvikling, Københavns Kommune.  

Kontakten til de konkrete skoler var ikke uproblematisk. Jeg valgte vejen ’fra 
oven’. Det vil sige, at Afdelingen for tosprogsudvikling, Københavns Kommune 
henvendte sig til et antal skoler, som jeg, efter gennemgang af deres materiale, havde 
udvalgt. Efterfølgende henvendte jeg mig skriftligt til skoleinspektørerne med en 
anmodning om at få lov til at lave feltarbejde i en af skolens sjette klasser. Inspektø-
rerne henvendte sig på denne baggrund videre til et antal lærere for at høre, om de 
var interesserede. Flere afviste. Begrundelserne for afvisningerne ligner hinanden: 
Lærerne ønsker ikke at ”blive kigget over skuldrene”, de bryder sig ikke om ’det’, de 
ønsker ”fred og ro med deres børn”, eller de har haft praktikanter og trænger til at 
være alene i klassen, eller lærerne er nervøse ved at ”binde sig til et meget langt for-
løb”.  Afvisningerne vedrører væsentligst lærernes (og tilsyneladende ikke inspektø-
rernes) modstand mod og uvilje til at lukke en fremmed ind.  

Tilsagn om deltagelse fik jeg først, da jeg ændrede kontaktvejen. I stedet for 
at lade kontakten starte med en henvendelse fra Københavns Kommune, kontaktede 
jeg selv skoleinspektøren på en skole og mødte op på skolen uden forudgående afta-
le. Påvirket af antallet af afvisninger ventede jeg dér, til inspektøren var ledig, og 
præsenterede mig selv og projektet. Strategien gav pote, og inspektøren sagde ja til 
deltagelse og havde i løbet af få dage også fået tilsagn fra skolens 6. klasses lærere.  

Den første kontaktvej åbnede tilsyneladende mange muligheder for at undsi-
ge sig, sikkert fordi afvisningen ikke var rettet mod en konkret person, men var en 
henvendelse fra en kommunal instans. Hvor jeg havde overvurderet betydningen af 
den positive effekt fra det gode forhold mellem Afdelingen for tosprogsudvikling og 
kommunens skoler, så havde jeg undervurderet betydningen af min egen rolle. Jeg 
fik positivt tilsagn fra en skole, da jeg personligt mødte op og detaljeret kunne gøre 
rede for projektet, dets omfang og mine deltagelsesformer.  
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PILOTPROJEKT 
Forud for feltarbejdet gik en pilotundersøgelse på en anden skole i Københavns 
Kommune. Pilotundersøgelsen bestod af et tre ugers feltarbejde i en 6. klasse, hvor 
jeg hovedsagelig afprøvede metoder og justerede mine blikke i forhold til problem-
stillingen. Formålet med at lave en pilotundersøgelse forud for feltarbejde var pri-
mært at afprøve de forskellige metoder, og ikke mindst metodernes indbyrdes sam-
spil.  

Piloten bestod ikke udelukkende i produktion af data, men også i bearbejd-
ning af disse og tentative analyser heraf. Særligt er formålet at afprøve det metodisk 
kritiske punkt, nemlig hvordan positioner og deres bevægelighed kan iagttages og 
beskrives. Det gøres ved at afprøve, hvad der er praktisk muligt, når det gælder mi-
nutobservationer, deltagelse i undervisningen, interviews og sociometri. Mere præ-
cist havde pilotundersøgelsen til formål at afklare, (i) hvorvidt sociometri kan an-
vendes, (ii) hvorvidt baggrundsvariable bør indgå, (iii) hvilke observationer der er 
mulige, (iv) hvorvidt lærerne bør inddrages, (v) hvordan skolen som institution kan 
medtænkes, (vi) hvorvidt kombinationen af narrative og refleksive interviews funge-
rer og (vii) hvilke fag der skal indgå i feltarbejdet. 

Pilotundersøgelsen afsluttedes således ikke med selve feltarbejdet, jeg arbej-
dede de næste måneder med materialet (sociogrammer, minutobservationer og åbne 
observationer, samt interviews med elever og lærere) og med tentative analyser for 
at justere tilgangen. Pilotundersøgelsen opfatter jeg altså som en forundersøgelse og 
som en raffinering af metoder tilpasset den konkrete problemstilling. Det var en 
præcisering af mig selv som redskab og en erfaring med hvilke behov for databear-
bejdning, der ville være til disse typer af data. De data, jeg producerede under dette 
første feltarbejde, indgår ikke i analyserne i afhandlingen. De danner resonansbund 
for de interviews og observationer, jeg lavede i det andet feltarbejde, ligesom analy-
serne spiller op imod de tentative analyser fra piloten. 

Efter pilotprojektet strammede jeg fokus yderligere. I piloten interviewede jeg 
ikke blot eleverne, men også lærerne, som jeg i det hele taget etablerede en tættere 
kontakt med end i det efterfølgende feltarbejde. Formålet med at interviewe lærere i 
piloten er at afklare, om de skal inddrages i feltarbejdet snarere end, hvordan de kun-
ne inddrages. Lærerinterviews vælger jeg i feltarbejdet fra og fokuserer strammere 
og tættere på elevernes indbyrdes relationer. Det fravalg er begrundet i erkendelsen 
af det vanskelige i at fastholde et fokus på elev-elev relationer, hvis læreren også 
inddrages i undersøgelsen. Lærerne fravælges som interviewpersoner, fordi jeg i pi-
loten erfarede, at et fokus på lærerne skygger for et børneperspektiv og prioriterer en 
voksen-voksen relation, som viste sig at være kontra-produktiv. Men også fordi jeg 
erfarede, at fokus på lærerne og interviews med dem blev modtaget som et truende 
forehavende, som eksponerede dem og gjorde dem udsatte. Det skulle naturligvis 
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ikke alene udelukke, at lærere blev inddraget i undersøgelsen, men lærernes mod-
stand og blufærdighed gjorde mig opmærksom på, hvilke deltagelsesmuligheder jeg 
ville kunne få, og hvilke  metodiske og metodologiske problemer jeg ville prioritere. 

I piloten havde jeg en anden idé om ikke at arbejde alene, men at inddrage en 
fotograf i produktionen af data. Fotograf Poul Rasmussen deltog således i dele af pi-
loten, hvor han fotograferede eleverne i klassen. Han tog ikke billeder af situationer, 
som jeg havde udvalgt. Han deltog i feltarbejdet med sit kamera og fotograferede, 
hvad han så. Idéen var at producere to typer af data i samme feltarbejde og derfra 
ved hjælp af komparationsstrategier at lade materialerne befordre og udfordre hin-
anden. Der opstod flere problemer i forhold hertil. Først og fremmest måtte de to da-
tatypers betydning i forhold til hinanden afklares. Den afklaring blev særlig kompli-
ceret af, at vi blandede en akademisk form med en kunstnerisk. Det lod flere 
spørgsmål åbne: Hvilken status har billeder i forhold til interviews, observationer og 
sociometri? Er de dokumentation af mine observationer? Og hvem har afgørelsen af, 
hvad der tæller? Hvordan harmonerer billedernes gengivelse af konkrete aktører 
med mit forskningsdesigns præmis om at anonymisere de involverede? Spørgsmåle-
ne var mange, og afklaringerne lod vente på sig. De forekom os at udfordre akade-
mia – på måder som vi ganske vist ønskede og fandt passende – men de konkrete, 
metodologiske problemer var vanskelige at overkomme, især fordi de også udfor-
drede ph.d.-afhandlingens form og genkendelighed i akademia. Efter lange overve-
jelser lod jeg fotografens deltagelse være en del af pilotprojektet og undlod at ind-
drage hans arbejde i selve feltarbejdet1

 

 - de mange muligheder til trods. Samlet har 
pilotprojektet således fungeret afprøvende og forberedende i forhold til feltarbejdet 
og har i analyserne af feltarbejdsmaterialet desuden fungeret perspektiverende og 
som modsigelsesmulighed eller som påmindelse om, at ’det kunne være anderledes’. 

 
FELTARBEJDET 
Konkret er dette feltarbejde gjort på en skole i Københavns Kommune. Børnene, læ-
rerne og skolen er anonymiseret, til trods for at flere af børnene undervejs beklagede, 
at de ikke skulle optræde med eget navn. 

I løbet af feltarbejdet i en 6. klasse har jeg produceret de data, som afhandlin-
gen baserer sig på. Det er blevet til cirka 200 timers deltagelse i 6. klassens frikvarte-

                                                 
1 Denne idé er opstået på samme tid, som flere andre studier har anvendt engangskameraer. 
Udlevering af engangskameraer er en metode, som har været brugt i dele af den danske bør-
neforskning i de senere år (Staunæs 2000; Rasmussen 1999; Rasmussen & Schmidt 2002; Hviid 
2000; Winther in prep). Anvendelse af engangskameraer, hvor børn selv fotograferer, adskil-
ler sig fra denne idé. Når børn selv fotograferer, kan billederne indgå som materiale på linie 
med interviews og observationer, fordi materialet repræsenterer børnenes perspektiv. Når det 
er fotografen, der tager billederne, så er børnene afbilledet, men fra fotografens perspektiv.  
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rer og timer over tre måneder. Disse deltagelser er omsat i 143 minutobservationer, 
fordelt på 50 lektioner fordelt over fagrækken. Deltagelserne er desuden omsat i 104 
siders observationsnoter, 19 sociometriske besvarelser, som er omsat i 35 individuelle 
datablade, tre sociogrammer, tre sociomatricer samt tabeller. Derudover er det blevet 
til atten interviews, som tilsammen svarer til cirka nitten timers samtale, og som i 
transskriberet form udgør 648 siders tekst (Kvale (1994) 1997).  Sådan kunne en kvan-
tificering af mine data gøres op. Men det kan også beskrives på andre måder. 

Feltarbejdet strakte sig over to perioder. I den første periode lavede jeg ude-
lukkende observationer. I den anden periode fortsatte jeg med observationer, minut-
observationer og åbne observationer, mens jeg også – efter nogle uger – indledte de 
første interviews. De sociometriske spørgsmål var det sidste, jeg foretog mig i feltar-
bejdet. I perioden mellem de to feltarbejder opholdt jeg mig i en tomåneders periode 
i Italien for at bearbejde det empiriske materiale, jeg havde indsamlet i første periode. 
Denne mellemperiode bestod i tentative analyser af de først indsamlede data, først 
og fremmest i bearbejdninger, der fokuserede observationsarbejdet i næste periode 
og forberedte interviewene. Hensigten med at opholde mig på et ikke-kendt sted, 
uden universitetstilknytning, var at skabe anderledes betingelser for analysearbejde. 
Det viste sig produktivt på ganske mange måder. I en lille toscansk by befandt jeg 
mig i en ikke-selvfølgelige position, som viste sig på kreativ vis at befordre analyse-
arbejdet. På mange måder er den position lig antropologers feltarbejdserfaringer i 
andre kulturer, som fx Hasse og Wilken har beskrevet det i Italien eller Sjørslev i Bra-
silien (Hasse 1995; Wilken 1995; Sjørslev 1995). Men jeg var ikke på feltarbejde og var 
ikke i færd med at producere data, tværtimod havde jeg medbragt feltarbejdsmateri-
ale fra en anden kontekst. Jeg studerede mit eget materiale, mens jeg opholdt i en 
kontekst, hvor jeg var fremmed og ukendt. Jeg blev bragt i situationer og refleksio-
ner, der krydsede det felt, jeg studerede, nemlig inklusion-eksklusionsprocesser, 
mens jeg arbejdede med materiale, der gjorde det samme. Vedholdende måtte jeg 
iagttage mig selv ikke-høre til, aflæse de andres tilhør, medhør eller sammenhør, 
mens det bragte stemmer tilbage til skolegården og de børn, der ikke gik i den lokale 
skole dér, men hér. De præciseringer og eksotiseringer af mine egne blikke, der blev 
skabt under det ophold, er blevet skabt af fremmedhed og andethed.  
 
 
SOCIOMETRI 
I det følgende vil jeg redegøre for de metoder, jeg har taget i anvendelse. Diskussio-
nerne af sociometri og minutobservationer kan forekomme grundigere end diskussi-
onerne af de øvrige metoder. Det gør jeg, fordi de metoder var nye for mig, og fordi 
jeg introducerer dem til et felt, der ikke ofte kombinerer kvalitativ metode med data-
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produktionsmåder, der kan kvantificeres. Jeg har derfor fundet det passende at re-
degøre grundigere for disse metoder.  

Sociometri er en metode til at studere sociale strukturer i et afgrænset socialt 
system. Sociometri blev udbredt i 1930erne med psykiateren Jacob L. Morenos arbej-
de ”Who shall survive?” og med tidsskriftet Sociometry, som grundlagdes af Moreno. 
Sociometri er en måde at studere interindividuelle præferencer på.  Det drejer sig 
om, at hvert medlem af en undersøgelsesgruppe vælger de individer, som de ønsker 
at være sammen med i en specifik situation. Alle medlemmer af gruppen besvarer 
spørgsmålene. Data fra sociometriske undersøgelser giver således to typer af infor-
mation om de enkelte individer i gruppen. Dels giver de ‘direkte’ information om, 
hvilke andre individer i gruppen vedkommende vælger, dels giver de ‘indirekte’ for 
hvert individ i gruppen information om, hvilke andre individer i gruppen der vælger 
vedkommende. Sociometriske undersøgelser giver på denne måde muligheder for at 
karakterisere de grupper, der studeres, og det er præcis denne mulighed for at iden-
tificere individers relationer med hinanden, der over årene har medvirket til socio-
metriens udbredelse (Kindermann 1998: 55).  

Bjergstedt skelner mellem to tilgange indenfor sociometrien. De skal nævnes 
her for at præcisere mit eget arbejdes ståsted. Han skelner mellem grundforsknings-
orienteret sociometri (der interesserer sig for sociale regelmæssigheder) og anvendt 
sociometri (som her betyder med delvist terapeutisk sigte) (Bjergstedt 1963: 15). 
Sidstnævnte drejer sig om, at et af Morenos oprindelige kriterier for sociometrisk 
analyse var, at undersøgelsen direkte burde have et terapeutisk sigte, samt at delta-
gere i undersøgelserne motiveres ved løfte om omstrukturering, der følger deltager-
nes ønsker, som de udtrykkes i besvarelserne af de sociometriske spørgsmål.  

De sociometriske undersøgelser i dette arbejde er grundforskningsorienteret, 
idet jeg udelukkende inddrager metoden som en måde til at afdække bestemte meget 
konkrete dele af sociale strukturer. Generelt er der intet terapeutisk sigte i afhandlin-
gen, og i særdeleshed er der direkte taget stilling til ikke at spørge til elevernes øn-
sker for, hvordan relationerne burde være, men netop til deres oplevelser af, hvordan 
relationerne er.  

Sociometri har været en udbredt metode, hvor den anvendtes af lærere i be-
stræbelserne på at få indblik i skoleklassers sociale grupperinger, og testen motive-
redes ofte med løfte om at ændre på, hvem der sad sammen med hvem på baggrund 
af elevernes besvarelser af spørgsmål som, ’hvem kan du bedst lide i klassen’. En del 
metodebøger fra sidst i 1950erne indeholder kapitler, der beskriver sociometriens 
anvendelse med titler som ”Applying sociometric results to educational problems” 
og ”Improving social relations in the classroom” (blandt andre Gronlund: 1959). 

Metoden har været udskældt og kritiseret for at tegne et statisk og ensidigt 
billede af forhold, som er langt mere dynamiske. Og tillige for at have fungeret som 



 351 

grundlag for beslutninger om foranstaltninger, der skal ændre på givne sociale struk-
turer. Disse kritikker er relevante og berettigede. Det er således også på baggrund af 
disse, at jeg har præciseret metodens anvendelse til at være af grundforskningskarak-
ter og har ændret spørgsmålene fra ønsker for relationers rettethed til elevernes op-
levelser af relationer. 

 
 

TILLEMPET SOCIOMETRI 
Jeg har udformet spørgsmålene på en anden måde end den klassiske sociometri, 
nemlig således at eleverne spørges om, hvad de plejer at gøre, i stedet for hvad de 
ville ønske at de gjorde. Fokus i spørgsmålene er således flyttet fra præferencer til 
erfarede relationer. Det indebærer, at jeg ikke skelner mellem positive og negative 
valg, som der ellers gøres i sociometriske undersøgelser (se bl.a. Jensen & Sigsgaard: 
1961), og som bliver centrale parametre i klassiske sociometriske undersøgelser.  

Eleverne svarer på tre valgaspekter, der refererer til konkrete situationer. I 
denne undersøgelse drejer det sig om valgaspekterne: ’Hvem plejer du at være sam-
men med i frikvartererne’, ’hvem plejer du at sidde ved siden af’, ’hvem plejer du at 
arbejde sammen med’. Disse tre valgaspekter er udvalgt for at gøre det muligt at nu-
ancere billedet af klassens indre struktur (Bjergstedt 1963: 19-20), ligesom det ind-
skærper forsigtighed i fortolkningen af sociometrien, at der er flere valgaspekter, og 
ikke mindst at besvarelserne tegner sig forskelligt på de forskellige valgaspekter. 

Som nævnt ovenfor adskiller den anvendte sociometri i dette arbejde sig fra 
klassisk sociometri, når det gælder ’ønsker’ eller ’plejer’ dimensionen. Der er imidler-
tid en anden dimension i sociometrien, hvor jeg i højere grad lægger mig op ad den 
klassiske sociometri. Det er i spørgsmålet om gensidighed. I sociometriske undersø-
gelser får man oplysninger om, hvem hvert enkelt barn vælger, og om hvem det 
samme barn vælges af. Det er de to typer af oplysninger, som udgør det centrale i 
sociometrien. Disse oplysninger gør det tillige muligt at afgøre gensidigheden i val-
gene. Det bliver muligt at skelne mellem forskellige niveauer af gensidighed.  
 
 
SOCIOGRAMMER OG SOCIOMATRICER 
Når de sociometriske spørgsmål er besvaret af eleverne, bearbejdes besvarelserne. 
Enkle sammenregninger af besvarelserne giver forskellige sociometriske grundvari-
abler. I denne undersøgelse gælder det: 

(i) afgivne valg 
(ii) afgivne første prioriteter 
(iii) modtagne valg 
(iv) modtagne første prioriteter 
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(v) gensidige valg på samme præferenceniveau 
(vi) gensidige valg på forskellige præferenceniveauer 

Disse data er først samordnet i sociomatricer. (a) En oversigt over alle afgivne og 
modtagne første prioriteter. (b) En samling af oplysninger på alle elevers afgivne og 
modtagne valg på hvert valgaspekt, med angivelse af samlet pointsum, antallet af 
modtagne første prioriteter samt antallet af modtagne valg. En sådan matrice er der 
således for hvert valgaspekt. Disse matricer danner grundlaget for (c) individuelle 
datablade, som er sammenkobling af afgivne og modtagne valg på alle tre aspekter 
for hver enkelt elev, samt et individualdiagram der grafisk fremstiller valgene. Disse 
matricer på alle elever danner det endelige grundlag for et sociogram om hele klas-
sen på hvert valgaspekt. Af disse er der således tre. Sociogrammet er et ’kort’ over de 
interindividuelle relationer i klassen.  

Sociometri fanger et øjebliksbillede af børns opfattelser af, hvem de plejer at 
være sammen med på udvalgte aktiviteter. Det er ikke sensitivt overfor de mere 
komplekse strukturer, der kunne gøre sig gældende i klassen. Sociogrammer og so-
ciomatricer giver således et overblik over fastfrosne strukturer i en social gruppe, de 
tegner et statisk billede. Sammen med de øvrige data udgør sociometri en vigtig in-
grediens og kan tilsammen med observationer og interviews tegne et dynamisk bil-
lede af de sociale strukturer i klassen. Sociometri kan således beskrives som den syn-
krone tilstandsbeskrivelse, den viser et resultat af inklusions-eksklusionsprocesser. 
Sociometri udgør samtidig et analytisk ståsted for den videre bearbejdning af obser-
vationer og interviews og kan ikke stå alene. Den er en slags ’diagnosticerings-
teknik’, der giver eet billede af de sociale relationer i klassen på et givet tidspunkt, på 
en given aktivitet. 

Sociogrammer viser, at en relation mellem fx Sofie og Louise er gensidig, men 
kan ikke vise, at den gensidighed også er forbundet med relationen mellem Anna og 
Yasmin, eller med Linda. Den sociale strukturs sammensathed viser sig fx, når en er 
syg. Det kan påvirke relationer andre steder i klassen, som vanskeligt kunne forud-
ses (Bisgaard 1994: 173). Sociometrien kan altså afdække simple relationer, men ikke 
komplekse strukturer. 

På de to valgaspekter (arbejde sammen med og sidde ved siden af) er der ik-
ke frit valg. Lærerne har placeret eleverne på faste pladser i klassen, og i forhold til 
disse faste placeringer flytter eleverne alligevel rundt. Eleverne svarer tilsyneladende 
forskelligt: Nogle svarer på, hvem de sidder sammen med placeret af læreren, andre 
svarer også hvem de rykker ned til, når det er muligt. Så de forskellige svar er sikkert 
også udtryk for forskellige praksisser og for forskellige opfattelser af spørgsmålet. 
Forholdene mellem eleverne i timerne er reguleret af voksne, fordi de har bestemt 
hvor og hvem eleverne skal sidde sammen med. Ikke desto mindre flytter eleverne 
rundt, bytter pladser, vælger hinanden til og fra – indenfor denne regulerede struk-
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tur. De svar, der afgives på valgaspekterne ’sidde ved siden af’ og til dels ’arbejde 
sammen med’, må således forholdes til, at svarene er afgivet inden for en reguleret 
struktur. Svarene er således ikke spontane præferencer, som Moreno oprindeligt ar-
gumenterede for, at sociometri skulle søge at indfange (Kindermann 1998: 60).  

Ganske mange af sociometriens klassiske træk har jeg i dette forskningsde-
sign altså fraveget. Det er ikke sociometri i sig selv, jeg er interesseret i at forfølge el-
ler raffinere, men derimod et forskningsdesign, der bedst muligt griber socialt livs 
variabilitet. Sociometri i kombination med observationer og interview skaber grund-
lag for at begribe, hvad der er stabilt, hvad der er foranderligt, og hvad der vedlige-
holdes af det allerede etablerede. Ligesom det med det sociometriske materiale bliver 
muligt at få øje på bestemte opmærksomhedsfelter, som kan forfølges i det videre 
analytiske arbejde. Det må være ambitionen, hvis vi ønsker at forstå levet liv. Jeg ar-
gumenterer for, at kombinationen af disse metoder gør det muligt at afsøge flere af 
disse stabiliseringer, forandringer og vedligeholdelser.  
 
 
MINUTOBSERVATIONER 
Minutobservationer er en anden metode, jeg benytter mig af. Minutobservationer er 
registreringer af, hvem der kommunikerer med hvem. Jeg har lavet minutobservati-
oner tre gange i hver undervisningstime. Med femten minutters interval registrerer 
jeg, hvem der kommunikerer med hvem. Jeg noterer, at kommunikationen finder 
sted, og om den er verbal eller non-verbal. Sådanne registreringer er det muligt at 
kvantificere, således at det kan tælles, hvor mange kommunikationer hver enkelt 
elev har haft, med hvilke kommunikationspartnere, hvem der er den foretrukne 
kommunikationspartner etc. Der er to formål med kvantificeringen: (i) at kunne tælle 
op i sig selv og (ii) at indsamle data på en måde, der er systematisk og ikke udeluk-
kende afhængig af mit subjektive blik. I disse observationer er det muligt – i sam-
mentællingerne – at få øje på forhold, som jeg ellers ikke ville have set. Fx at nogle 
elever kommunikerer en del med hinanden, uden at jeg egentlig har en opfattelse af, 
at det sker. Der er informationer at hente ikke bare i hver enkelt registrering, men 
imellem registreringerne og i optællingerne. Det er en måde at producere data på, 
som har en egen systematik. Den systematik, der ligger heri, fungerer ikke blot som 
systematik for sin egen produktion, men er som sagt tillige en måde at skærpe mit 
eget blik på. De systematiske minutobservationer er en type af datamateriale, som 
belyser afhandlingens grundlæggende spørgsmål om inklusion-eksklusionsproces-
ser. Minutobservationer laver ét snit.  

I pilotundersøgelsen eksperimenterede jeg med, hvor mange oplysninger, der 
kunne registreres. Jeg undersøgte, om der kunne etableres en notationsteknik, hvor 
kommunikationsformen kunne angives, således at det ikke blot angives, om kom-
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munikationen er verbal eller nonverbal, men at det også angives om der hviskes, 
sendes sedler, fnises, sendes blikke etc. Ligesom jeg undersøgte, hvorvidt det kunne 
registreres, hvem der initierer kommunikationen. Jeg undersøgte tillige, om kommu-
nikationens indhold kunne bestemmes. Det sidste var det letteste at opgive. Det ville 
have krævet et ganske andet udstyr, trådløse mikrofoner og flersporsbåndoptagere, 
ikke mindst flere hænder og øjne. Idéen om, at initiering af kommunikation kunne 
registreres, var problematisk derved, at det forudsætter en forestilling om, at en 
kommunikation har et begyndelsespunkt og et slutpunkt, og ikke mindst at dette er 
iagttageligt. Idéen blev opgivet. Og dét med flere begrundelser. For det første fordi 
det praktisk var umuligt at afgøre, hvem der initierer en kommunikation, og hvem 
der besvarer. Og for det andet fordi disse praktiske problemer afspejler et andet pro-
blem, nemlig et opgør med kommunikationsmodeller, som forstår kommunikation 
som bestående af tre elementer: En afsender, en modtager og et budskab. Kritikken 
drejer sig om, at modellen er for simpel, og at kommunikation reduceres til en en-
vejshandling, hvor kommunikationens bevægelighed overses. Som selvkritikken tog 
form, måtte idéen om denne type registrering opgives. Det betyder, at pilotundersø-
gelsens mange registreringskrav reduceredes til to, nemlig registreringen af at en 
kommunikation fandt sted og angivelse af kommunikationens karakter (verbal eller 
non-verbal). 

I dette forskningsdesign er de forskellige datatyper sidestillet. Det vil sige, at 
fx minutobservationer ikke underkender åbne observationer, eller at interviews ikke 
underkender minutobservationer. Dog ligger der i designet en prioritering af bestem-
te læsninger af empirisk materiale. Måden at læse på er ikke vilkårlig, den er udvalgt 
og bestemt i forhold til afhandlingens overordnede interesse. Den måde er beskrevet 
i den metateoretiske fremskrivning (kapitel 1) og kan kort gengives som abduktive 
bevægelser gennem materialet. Det indebærer, at de datatyper, som er kvantificerba-
re, og som traditionelt ville lægge op til en realistisk læsning, er underlagt den læse-
måde, som er givet af den metateoretiske fremskrivning, nemlig at udfordre og for-
styrre materialet. Derfor kan realistiske læsninger heller ikke gøres, og materiale, der 
kunne tilsige én læsning og ikke flere, underkastes det metateoretiske ståsted. Hvis 
minutobservationerne således udfordrer interviewmaterialet, betyder det ikke, at 
minutobservationerne underkender interviewmaterialet, men det giver anledning til 
at læse interviewene igen med de blikke, som minutobservationerne kan foranledige. 
Det er sådanne abduktive bevægelser, analysen består af.  

Andre har beskæftiget sig med forholdet mellem sociometriske undersøgelser 
og deltagerobservationer. Vinklen hos fx Denscombe, Szulc, Patrick & Wood er en 
lidt anden end den, jeg anlægger her, men deres konklusioner er ikke desto mindre 
interessante, fordi de ganske parallelt beskæftiger sig med de to metoder i studier af 
børns indbyrdes relationer (Denscombe et al 1993). Denscombe et al tager udgangs-
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punkt i, at forskningsresultater over årene har vist, at børn foretrækker at være sam-
men med andre børn, som er ligesom dem selv. De beskæftiger sig særligt med etni-
citet og hævder, at børn sjældent krydser etnicitetsgrænser, men vælger at være 
sammen med børn med samme hud- og hårfarve som dem selv. Denscombe et al 
gennemfører en undersøgelse af børns præferencer, hvor de benytter såvel sociome-
triske spørgsmål som deltagerobservationer. Undersøgelsen gennemførtes i to engel-
ske skoler med børn i alderen 7-11 år. Børnene klassificeredes i fem forskellige etni-
ske grupper: hvid/kristen, hindu, sikh, muslim, buddhist (Denscombe et al 1993: 
128). Sociometrien bearbejdes på to måder: kvantitativt (chi-square og Criswell In-
dex) og deskriptivt i sociomatricer. De metodiske konklusioner på undersøgelserne 
siger, at når sociometrien behandles kvantitativt, tegnes to forskellige billeder. Den 
kvantitative analyse peger mod en tendens mod in-group valg, hvorimod socio-
matricer tegner et billede af, at grupperne sjældent er etnisk ekskluderende 
(Denscombe et al 1993: 136). Sociomatricerne synliggør forskellene mellem grupper-
ne, og viser en tendens til at grupperne er mono-etniske, men at de også inkorporerer 
andre med anden etnisk baggrund. Det får den kvantitative bearbejdning ikke med. 
Deres åbne observationer fra feltarbejde viser noget mere, nemlig at børnene agerer 
langt mere komplekst og fleksibelt, end de sociometriske resultater lader ane. Ofte er 
børnene sammen med andre end dem, de har valgt i de sociometriske besvarelser, og 
ofte krydser de etnicitetsgrænser. Denscombe et al konkluderer på denne baggrund, 
at kvantitative bearbejdninger som chi-square og Criswell Index ikke kan fange 
kompleksiteten i de situationer, børnene befinder sig i i skolen. For at indfange den 
kompleksitet må kvalitative metoder til. Ligesom betydningerne af relationerne må 
undersøges, og det er dér, etnografisk metode særligt har sin berettigelse (Denscom-
be et al 1993: 141-42). Det metodologisk interessante i denne artikel er naturligvis, at 
de påpeger en regulær kontrast mellem, hvad sociometrien kan vise, og hvad delta-
gerobservationerne viser. Og hvor langt kvantitative bearbejdninger rækker i forhold 
til komplekse problemstillinger. Når jeg refererer pointerne fra deres studie her, er 
det fordi, de delvist har benyttet samme kombination af metoder, som jeg her gør 
rede for, også i relation til børn, og fordi det har bekræftet mig i vurderingen af at 
underlægge kvantificerbart materiale, der lægger op til realistiske læsninger, den me-
tateoretiske position, og ikke bearbejde mit sociometriske materiale kvantitativt, men 
udelukkende at arbejde med kvalitativ bearbejdning af dataark og sociomatricer. 
 
 
ÅBNE OBSERVATIONER 
I undervisningen foretager jeg åbne observationer, hvor jeg fokuserer på regler og ruti-
ner i klassen og brud hermed. Konkret fokuseres der på (i) elevers brud på regler, 
eventuelle irettesættelser fra læreren og andre elevers reaktioner på bruddet og på 



 356 

irettesættelsen, og (ii) hvilke aktiviteter rutiniseres blandt eleverne. Det drejer sig om 
at indfange, hvordan de oplever deres egne og hinandens positioner og 
(vel)tilpassethed. Og at skærpe min egen opmærksomhed på regler og rutiner i klas-
sen, og hvordan der brydes hermed. Hensigten er at indfange, hvad det betyder for 
børnene, snarere end at vise, hvordan skolen reproducerer allerede eksisterende for-
skelle. Jeg fokuserer altså ikke på udvalgte elever og følger ikke enkelte børn, men 
mit blik guides snarere af relationer i forhold til brud på regler og rutiniseringer 
(Emerson, Fretz & Shaw: 1995). 

Lærerens irettesættelse er et teknisk greb til systematisk at indfange de lidt 
vanskeligere størrelser ‘regler’ og ‘rutiner’. Irettesættelser er ikke i sig selv interessan-
te. Ideen er at indfange, hvilke regler der brydes, hvordan de brydes, og hvordan an-
dre elever reagerer på bruddet. Det kunne fx være reglen om, at man ikke må have 
tyggegummi i timerne. En del elever tygger tyggegummi alligevel, nogle gange med-
fører det en irettesættelse fra læreren. Nogle gange vil en sådan irettesættelse ind-
bringe anerkendelse fra bestemte andre elever og ligegyldighed fra andre. Andre 
gange vil samme irettesættelse og de andres reaktion herpå bringe ydmygelse. 

Fokus på regler er en måde at inddrage institutionelle praksisser i materialet 
også. I observationernes anvendelse af fokuspunkter søger jeg at tage højde for, at 
den hændelse, jeg overværer, ikke nødvendigvis tager sin begyndelse, når jeg ser 
den. Konkrete hændelser har ofte en længere historie for de implicerede. Ofte har en 
hændelse en begyndelse før forskerens indtræden, og ofte vil den finde sin fortsæt-
telse, efter vi har forladt stedet. De forskellige begyndelser og afslutninger er det 
vanskeligt at tage højde for i observationsnoter, men jeg forsøger at tage højde herfor 
i spørgsmål til episoderne ved at spørge til elevernes versioner af historierne, og ved 
eksplicit at sørge for at versionerne ikke nødvendigvis starter dér, hvor jeg træder 
ind. Og i analyserne af episoderne ved en opmærksomhed på, at sammenhænge kan 
være usynlige, også fordi begyndelserne kan variere. Det er ikke blot et spørgsmål 
om, at man som udefrakommende ikke har adgang til al viden, men i lige så høj grad 
et spørgsmål om opmærksom på dét udsnit, man som feltarbejder har etableret med 
begyndelse og slutning med ens egen indtræden i en social sammenhæng. 

Frikvartersobservationer. Ud over at deltage i 6. klassens undervisning er jeg i 
skolegården i frikvartererne. Her er mit primære fokus, hvem der er sammen med 
hvem om hvilke aktiviteter. Og jeg forholder mig til spørgsmål som: Hvordan gør 
man sig synlig? Hvordan gør man sig åben for andre? Sekundært, regler og rutiner i 
skolegården. Det betyder: Hvem der står hvor i skolegården, om nogle ’har’ bestemte 
steder, om andre indtager hele skolegårdens rum. Om bestemte aktiviteter er bundet 
til bestemte børn og bestemte steder, fx basket, som nogle bestemte elever spiller og 
til gengæld aldrig sætter deres ben på fodboldbanen, og andre, der aldrig spiller 
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hverken basket eller fodbold, men til gengæld kan være tilskuere og på den måde 
kan komme begge steder.  
 
 
INTERVIEWETS NARRATIVE OG REFLEKSIVE ELEMENTER 
Kvalitative interviews forstår jeg som et konstruktionssted for kundskab, som noget 
der skabes interrelationelt (Søndergaard 2000; Kvale 1997). Og kundskab er derfor 
heller ikke noget, der af feltarbejderen kan samles op ude i felten. Det produceres i 
fællesskab til lejligheden.  

Når aktører bliver til, så er den tilblivelse en konstant refleksiv proces. Det er 
den refleksive proces, jeg griber til, når jeg laver interview, som indeholder både nar-
rative og refleksive elementer. Og det er den refleksive proces, jeg, så at sige, forstør-
rer i interviewene. Interviewene er en vigtig del af materialet. Jeg ønsker ikke blot at 
se, hvad eleverne gør, men tillige at inddrage deres egen tænkning om deres gøren i 
det sociale rum, som skolen også er. Når jeg vil have både gøren og sigen med, er det 
ikke for undersøge, hvorvidt der er overensstemmelse mellem, hvad de siger, og 
hvad de gør. Det er derimod for at kunne tegne et fyldigt – ikke fyldestgørende – 
men et fyldigere billede af det sociale liv, der foregår i denne klasse. Interviewene er 
en blanding af narrative og refleksive interviews.  Det er kvalitative interviews med 
en forberedt interviewguide. Spørgsmålene drejer sig om elevernes opfattelse af klas-
sens sammensætning og deres viden om klassen og dens historie. Det drejer sig om 
grupperinger i klassen og den enkelte elevs refleksioner herover. En blanding af nar-
rativt og refleksivt betyder, at jeg lægger vægt på elevernes viden om deres egen so-
ciale sammenhæng. Tilgangen adskiller sig – ikke radikalt, men dog – fra livsform-
sinterviews (Andenæs 1991) og kvalitative forskningsinterviews (Kvale 1997; Fog 
1997). Narrativerne bliver anderledes af, at der lægges vægt på det refleksive, og det 
narrative er med, fordi samtalerne ikke kan være ren refleksion. Jeg hævder, at denne 
kombination af og opmærksomhed på forholdet mellem narrative og refleksive ele-
menter producerer fortællinger, der adskiller sig fra de, der kan produceres, hvis 
man følger anvisninger om fx altid at spørge konkret, ikke at spørge til holdninger og 
selvforståelser etc (Kvale 1997). Jeg insisterer på at forudsætte de to. 

Interviewene ligger efter en længere periode med observationer, sådan at ob-
servationerne kan indgå i interviewene, men primært fordi det er min erfaring, at 
man kan spørge børn om deres hverdag og få meningsfulde svar, især hvis man ikke 
træder ind som en fremmed, og det er det første, man foretager sig. Det betyder, at 
observationerne har selvstændig status som data, og at min tilstedeværelse, mens jeg 
laver observationerne, samtidig fungerer som forudsætning for senere at kunne lave 
interviewene. Interviewenes selvstændige funktion er at spørge til børnenes opfattel-
ser af det, der sker. Der er noget, der ikke kan ses, noget der ikke er iagttageligt, og 
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det ’noget’ kan måske indfanges i interviews. Det handler om opfattelser, selvforstå-
else, betydningsproduktion, opfattelse af de andre, af klassen.  

De interviews, jeg har gennemført, har været styret af en spørgeguide. Spør-
geguiden er blevet til som en oversættelse af en teoretisk guide. Det vil sige, at jeg 
først har samlet projektets forskningsspørgsmål, og siden har om- og oversat disse 
spørgsmål til en interviewguide. En oversættelse af et forskningsspørgsmål til inter-
viewspørgsmål lyder fx, ”hvilke inklusion-eksklusionsprocesser gøres blandt børne-
ne?”, til ”hvem er du sammen med i frikvarteret?”, og ”hvordan kan det være, at I 
aldrig er sammen med x?”. Formålet er tofold. Dels at sikre, at forskningsspørgsmå-
lene bliver belyst og reflekteret, og at der sker en operationalisering, hvor det sikres, 
at spørgsmålene egner sig til interviewsituationen, således at interviewet konkret 
ville kunne fungere socialt, og at akademiske formuleringer ikke forstyrrer forståel-
ser og samtale. Spørgeguiden har imidlertid ikke sat en bestemt progression for in-
terviewene. Interviewene forløber på måder, som er forskellige afhængigt af, hvem 
der interviewes, og hvordan interviewet udvikler sig. Spørgeguiden har altså ikke 
karakter af standardformat, men udgør rammen for, hvad interviewene vedrører. 
Det er netop en oversættelse af forskningsspørgsmålene, og derfor er forskningsinte-
ressen også ganske synlig undervejs i dataproduktionen. Jeg spørger til hverdagser-
faringer, rutiner, gentagelser etc, men samtidig også til episoder, som kan foldes ud i 
fortællinger. Tillige spørger jeg til børnenes overvejelser over og forståelser af disse 
hverdagserfaringer og udfoldede episoder. Det er, hvad jeg benævner henholdsvis 
de narrative og refleksive elementer. 

 
 

INTERVIEWSITUATIONEN 
I interviewsituationen indgår to personer, interviewpersonen og intervieweren. For-
holdet imellem de to er ulige, eller hvad Kvale kalder ”en afgjort magtasymmetri” 
(Kvale 1997: 131), eller Fog omtaler som ”en bestemt slags social situation […] med 
eksplicitte og implicitte kontrakter” (Fog 1997: 59). Det er interviewets præmis, hvor 
jeg opfatter det som interviewerens opgave og ansvar, at interviewet gennemføres, 
og at det gennemføres opmærksomt og lyttende. En af forudsætningerne for, at in-
terviewet kan forløbe lyttende, er, at der i udgangspunktet er enighed om – eller for-
ståelse for – hvad interviewet går ud på, og hvorfor det gennemføres. Jeg ser det som 
interviewerens opgave at gøre forudsætningerne klare og ligeledes at gøre klart, 
hvilke emner der skal tales om, således at interviewpersonen aktivt kan deltage og 
aktivt har mulighed for at afvise at deltage i dele af interviewet.  

Konkret indleder jeg de fleste af interviewene med at konstatere, at jeg har 
deltaget i skolelivet i nogle måneder, og at jeg nu gerne vil have børnenes ord og for-
klaringer om skolelivet. Konkret forekommer det mig at være meningsfuldt for de 
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fleste af børnene. Jeg spørger ikke til biografiske data – især da det er min erfaring, at 
spørgsmål af den type skaber uro om, hvad interviewet drejer sig om – i dette forsk-
ningsprojekt har jeg sjældent spurgt til biografiske data, også fordi projektet fokuse-
rer på klassen snarere end på enkelte aktører og deres biografier. Jeg har prioriteret, 
at det ved starten af interviewene hver gang var klart, at interviewet vedrører skole-
liv og dette konkrete barns erfaringer med sit skoleliv, sin deltagelse og sine med-
elevers deltagelsesformer.  

Så meget kan der gøres, og så meget bør der gøres. Men så er der alt det, der 
ikke kan tages højde for. Jeg kan gøre rede for den aktuelle aktivitet og den konkrete 
kontekst og bestræbe mig på en vis enighed med interviewpersonen om, hvad situa-
tionen går ud på. En vis klarhed i hvert fald. Jeg kan fx søge at undslippe de positio-
ner, der potentielt kunne gribe mig i skolerummet. Alligevel bliver jeg i nogle inter-
views fanget i en opfattelse af mig som en, der ønsker et bestemt svar. Ligesom der i 
bestemte undervisningssituationer er rigtige og forkerte svar. Uoverensstemmelser 
mellem forforståelser er et forhold, det er vanskeligt at tage højde for. Over for bør-
nene omtaler jeg begivenheden som et interview. For disse børn er det første gang, de 
deltager i den type interview, måske første gang de deltager i interview overhovedet. 
De færreste har sandsynligvis billeder af, hvad det vil sige, og flere er da også tøven-
de overfor, hvad der skal foregå. Interview betyder for dem måske journalistinter-
view, som jo konnoterer helt forskelligt fra, hvad jeg tilsigter. På tilsvarende vis kan 
bestemte betydninger være knyttet til båndoptager og mikrofon. Jeg medbringer en 
Sony båndoptager i walkmanstørrelse med en ekstern mikrofon, der kan hæftes på 
tøjet eller stå på bordet. For flere af børnene er det fremmed at skulle optages og at 
have en mikrofon tæt på sig. Hvis de vælger at have mikrofonen på tøjet, skal jeg læ-
ne mig mod dem og røre ved dem. For nogle ser det ud til at forekomme dem beha-
geligt, for andre virker det skræmmende. Flere er interesserede i det tekniske, i 
hvordan båndoptageren virker, hvilke batterier jeg bruger til mikrofonen, hvad den 
koster etc. I de tilfælde skaber det en forbindelse mellem os, som virker som positivt 
afsæt for interviewet. For andre ser teknikken ud til at være fremmedgørende, og i de 
tilfælde ville en ikke-fiks lille båndoptager måske have været at foretrække, som også 
Lisanne Wilken gør opmærksom på i en artikel om et feltarbejde, hvor hun optog alle 
interviews på ”My First Sony”, som er en farvestrålende båndoptager til små børn 
med store røde, gule og blå knapper. Hendes argument er, at den havde ”en forbløf-
fende afvæbnende indflydelse på folk” (Wilken 1995:160).  

Der er naturligvis langt flere eksempler på forforståelser og uoverensstem-
melser mellem forforståelser, som der ikke kan tages højde for, alene fordi jeg ikke 
har kendskab til børnenes forståelser og konnotationer af ’forskning’, ’bog’, ’anony-
mitet’, ’interview’ etc. Pointen her er at medtænke, at sådanne forforståelser påvirker 
interviewsituationen og derfor også det empiriske materiale. Og at vedkende mig, at 
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de er udenfor min kontrol. Det jeg fra den erkendelse kan gøre er – som beskrevet 
ovenfor – at gøre den konkrete situation så klar som muligt. 
 
 
INTERVIEWETS (EGEN)ART 
Interviewene er forløbet først og fremmest ved hjælp af uddybende og opfølgende 
spørgsmål. Jeg er opmærksom på, at ganske mange metodebøger anbefaler netop 
dette – at spørge videre og videre (fx Kvale 1997: 137). Kvale skelner mellem forskel-
lige spørgsmålstyper, fx opfølgende, sonderende og specificerende. Det er en ud-
mærket præcisering, men i de konkrete interviewsituationer og i forberedelserne af 
dem har jeg snarere end spørgsmålenes karakter lagt vægt på min egen rolle som 
modtagende, relaterende, reflekterende, uddybende, spørgende, lyttende. Den posi-
tion indebærer, at det bliver muligt for interviewpersonen at dele sine tvivl og mod-
satrettede oplevelser, eller sagt på en anden måde: Det gør det muligt for interview-
personen ikke at ensrette sig selv og fremstille sig selv som fri for modsætninger. Når 
jeg er interesseret i socialt livs variabilitet, er det afgørende, at interviewpersonerne i 
interviewsituationen ikke finder yderligere anledning til at gøre forestillinger, over-
bevisninger, oplevelser entydige. Tværtimod producerer vi sammen mere righoldigt 
materiale, hvis der i interviewsituationen er mulighed for overvejelse, refleksion, un-
dren og for fortællinger, som kan modsige eller udfordre hinanden. Det kræver, at 
det er klart for interviewpersonen, hvad situationen drejer sig om, og at vedkom-
mende accepterer muligheden for at fortælle flere versioner af en historie. Når jeg 
andetsteds gør rede for, hvordan nogle interviews er bedre end andre, drejer det sig 
også om, hvorvidt det står klart for eleverne, hvorfor de deltager, og med hvad de 
deltager, og dernæst om de accepterer muligheden for ikke at præsentere færdige og 
rigtige svar. I alle interviews har jeg bestræbt mig på at skabe situationer, hvor kon-
trakten så at sige er klar (Fog 1997: 203). Ligesom jeg har tilstræbt at deltage på må-
der som beskrevet ovenfor. Det er imidlertid også sådan, at modtagende og lyttende 
deltagelse ikke har samme udtryk i alle situationer. At være lyttende over for nogle 
må gøres på andre måder end over for andre. Det er ikke mystisk, men fordrer tilste-
deværelse. Det er imidlertid ikke altid, det lykkes. Der er nogle børn, jeg lytter bedre 
til end andre, der er nogle børn, der hurtigt fanger og accepterer interviewsituatio-
nen og hensigten med den, og som udnytter mulighederne for at undersøge klassens 
og deres egene sociale relationer. Det producerer den slags data, som jeg er tilfreds 
med, og som trods mange læsninger bliver ved med at have nye lag i sig. Fra sådan-
ne situationer går interviewpersonen såvel som intervieweren ofte tilfredse derfra. 
Det var en god oplevelse. Og så er der de interviews, hvor begrundelsen for situatio-
nen ikke kommer til at stå klart for interviewpersonen, og hvor lytning og deltagelse 
producerer korte sætninger, som afsluttes med søgende spørgsmål om, hvorvidt det 
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var det svar, jeg ville høre. Derimellem er der de interviews, hvor vi ikke misforstod 
hinanden, hvor stemningen var god og det lykkedes at producere mættede data.  

De mindre vellykkede interviews er interessante i en metodologisk diskussi-
on, først og fremmest fordi de synliggør, hvad det er, der får en interviewsituation til 
at lykkes. Og det, der bliver særligt synligt i analyser af disse interviews, er, at diffe-
rentieret modtagelse ser ud til at spille en afgørende rolle for interviewets forløb og 
for datas kvalitet. Med differentieret modtagelse mener jeg en sensibilitet over for 
såvel forskellige individer som over for forskellige stemninger. Her er det interview-
eren, der er instrumentet2

Justeringerne af mig selv som instrument har jeg naturligvis foretaget løben-
de. Dels ved at have interviewet børn over en årrække i projekter med beslægtede 
problemstillinger, og dels i dette forskningsprojekt med denne konkrete problemstil-
ling, hvor pilotundersøgelsen (både produktionen af data og de tentative analyser) 
havde til formål at afklare, hvad og hvordan der kunne spørges, og hvordan mine 
deltagelsesmåder kunne raffineres og tilpasses forskningsdesignet. Den raffinering er 
gjort ikke mindst i arbejdet med interviews, der siden har forekommet ubrugelige. 
Forarbejdet og justeringen har været omfattende og har gjort det muligt at producere 
datamateriale, som i vidt omfang er mættet.  

. Nærhed og empati er forudsætningerne for differentieret 
modtagelse. Justeringen af instrumentet består i denne modtagelse, i en anerkendelse 
af, at det er modtagelse, der bevæger samtalen.  

Det må tilføjes, at hvad der i interviewsituationen og umiddelbart efter kan 
forekomme at være særligt vellykkede interviews, kan vise sig i analyserne at have 
en anden karakter. Det betyder, at mættede data kan forekomme at være de inter-
views, som beretter mest nuanceret og kompliceret om socialt liv. Og at de data, der 
forekommer mindre mættede, er de, der mindre nuanceret gør rede for selvfølgelige 
forståelser af det sociale liv. I analysearbejdet kan disse data imidlertid være ander-
ledes værdifulde. Hver enkelt interview analyseres, men det er samtidig også inter-

                                                 
2 Jeg er opmærksom på, at betegnelsen ’instrument’ kan konnotere instrumentalitet. Pointen 
er en anden. Jeg ønsker en anerkendelse af, at intervieweren er en social aktør, er subjekt i 
situationen på linie med interviewpersonen. Og det er netop en opmærksomhed på deltagel-
se, der kan gøre det muligt at forme og differentiere deltagelsesformerne. Når jeg vælger at 
omtale intervieweren som instrument, er det for at pointere muligheden for at tilpasse, juste-
re, stemme deltagelsesformerne. Det er opmærksomheden på, at det ikke er en samtale, hvor 
to parter deltager på lige fod. Det er en samtale, som den ene part sætter i stand, og som ved-
kommende har en hensigt med og et ønske om at producere noget bestemt. Det bestemte er 
afhængigt af, hvordan interviewpersonen deltager, men rettetheden er intervieweren.  Inter-
vieweren som instrument er en understregning af mulighederne for at præcisere sine egne 
deltagelsesmuligheder og ikke en instrumentalisering af egen figur. Eller som Fog udtrykker 
det: ”Det materiale der kommer ud af interviewprocessen [afhænger af] hvorledes forskeren 
som interviewer har kunnet forholde sig til sit tema, til sig selv og til sin interviewperson” (Fog 
1997: 129). 
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viewene, som tilsammen udgør det empiriske materiale og delene heraf, der spiller 
sammen med hinanden. Hvis et interview således kan identificere det sociale fælles-
skabs selvfølgelighedsfortælling, så er det uundværligt, men det vil ofte forekomme 
at være et af de mindre vellykkede interviews. Et interview, som udelukkende ud-
fordrer sig selv, kan meningsfuldt analyseres i forhold til dominerende selvfølgelig-
hedsfortællinger, som interviewet i sig selv måske ikke identificerer. Datas mættet-
hed kan altså ikke afgøres alene i relation til interviewsituationen og graden af dens 
vellykkethed, men også i relation til de øvrige data. 
 
 
COMPUTERBASERET DATABEARBEJDNING 
Forskningsansøgninger skrives på pc’ere, interviewguides formuleres ved tastaturet, 
de indledende analyser gøres dér, og jeg skriver afhandlingen hér ved skærmen. Jeg 
kunne ikke gennemføre mit forskningsprojekt uden teknologiske hjælpemidler. Sam-
tidig er der en vis skepsis og uro ved at lade computere assistere forskningsarbejdet 
på andre måder. Der insisteres på at klippe og klistre i observationsnoter, interview-
udskrifter, feltrapporter og så videre. Vi vil have fingrene i vores data, som nogle 
formulerer det. Eller analysearbejde må gøres ”by hand” (Fielding & Lee 1998: 1). 
Sådanne formuleringer henviser til kvalitativ forsknings selvforståelse af at være 
langt nede i data og at blive fortrolig med data. Og dertil hører også en opfattelse af, 
at det er kvantitativ forskning, der benytter computerbaserede databearbejdnings-
programmer. Noget kvalitativ forskning ser sig selv i modsætning til kvantitativ 
forskning og insisterer på, at de to på databearbejdningsprincipper adskiller sig fra 
hinanden. En af indvendingerne er, at hvis datamateriale bearbejdes elektronisk, gø-
res analyse til en ensrettet proces. Dette ses som modsætning til, at analysearbejdet 
allerede indledes i dataproduktionen. Optimister fokuserer på mulighederne for at 
gøre kvalitative analyser mere systematiske og gennemsigtige, mens de bekymrede 
frygter fremmedgørelse fra data (Kelle 1998: 9). Programmerne er imidlertid langt fra 
så lineære, som modstandere mener. Af tilhængere fremføres synspunktet  
 
”Code-and-retrieve programs – even the weakest of them – are a quantum leap forward from 
the olds scissors-and-paper approach: They are more systematic, more thorough, less likely to 
miss things, more flexible, and much, much faster” (Weitzman 1996: 18)  
 
Jeg er enig i, at analysearbejdets udstrækning ikke kan afgrænses, og at det påbe-
gyndes med de første data; men jeg er uenig i, at involveringen af et computerpro-
gram skaber en sådan skelnen. Der er over de senere år udviklet en række computer-
baserede databearbejdningsprogrammer, som kan støtte, skærpe, forbedre – og i 
nogles øjne forvirre, fordreje, forsimple – analysearbejdet. Jeg mener, det er en un-
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dersøgelse værd, hvori computeretbaseret databearbejdning består, og jeg undersøg-
te derfor på et tidligt tidspunkt i forskningsprocessen dette marked.  

Samlet omtales programmer til bearbejdning af kvalitative data som CAQ-
DAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software). De største og mest 
udbredte programmer til kvalitativ databearbejdning er NUD*IST og ATLAS/ti og 
The Ethnograph. De tre programmer baserer sig på tekst, altså skriftligt materiale. 
Det vil sige, at observationsnoter og interviewudskrifter ligger til grund og er det, 
der arbejdes med. Principperne i programmerne er, at materialet kodes. Et ordnings-
program, så at sige (Kelle 1998). Mulighederne er ved hjælp af disse koder at syste-
matisere og arbejde med materialet. CAQDAS er måder at håndtere større data-
mængder på, og det er en måde at gennemføre systematiske analyser. I hvert forsk-
ningstilfælde må det afgøres, hvorvidt et givet program kan bruges. Det må afgøres, 
ikke bare om programmet vil lette databearbejdning, men naturligvis også om det er 
passende og i overensstemmelse med et metateoretisk og metodologisk ståsted. Det 
må afgøres konkret og situeret, og som Kelle konstaterer 
 
”[…] until now there have been no serious and intensive investigations of the relationship 
between single methodological approaches and computer-aided methods” (Kelle 1998: 10).  
 
Det er altså nyt land, der betrædes, og der er få arbejder at referere til. Kelle er et af 
de grundigere studier af, hvordan CAQDAS er blevet brugt og hvilke erfaringer, der 
er gjort med computerbaseret dataanalyse. Blandt andet bygger bogen på fokus-
gruppeinterviews med forskere, der har arbejdet med forskellige programmer. Min 
vurdering i forhold til mit ph.d.-projekt var, at et computerbaseret databearbejd-
ningsprogram ville skærpe den systematik, jeg igennem afhandlingen argumenterer 
for som en skærpelse af mit eget analytiske blik. I den forstand ville det ikke stride 
imod det metodologiske ståsted. Tværtimod. Det er først og fremmest systematikken, 
jeg ønskede at skærpe, og som jeg mente at finde redskaber til.  

Jeg valgte at arbejde med et lyd- og billedbaseret dataprogram til bearbejd-
ning af kvalitative data, Qualitative Media Analyzer (QMA). At det er et lydbaseret 
program betyder, at man arbejder auditivt, og man ikke transskriberer, men arbejder 
direkte med interviewene, som de er optaget. Det er altså lydsekvenser, der kodes. 
Den arbejdsproces minder om klippe- og redigeringsprocessen i en filmproduktion. 
Programmets styrke er ikke kvantificering, men derimod bearbejdning af data og 
nærheden til data. Programmet er danskproduceret og er en videreudvikling af Kva-
litativ Interview Terapianalyse (KIT), der er udviklet på Center for metodeudvikling, 
Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. KIT har været brugt siden 1994 og har 
således været testet og anvendt af flere forskere (se blandt andre Pedersen, Bayer & 
Middelboe: 2000). KIT var DOS-baseret, og QMA er en Windows-baseret videreud-
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vikling heraf. Jeg valgte altså at arbejde med et program, som adskiller sig fra de øv-
rige databearbejdningsprogrammer ved at være lydbaseret.  

Konkret er interviewene optaget på kassettebånd, som siden er lagt ind på 
computeren som MP3 filer. Hvert interview har sin egen fil, som QMA henviser til3

QMA er baseret på en grounded theory tænkning, der er tilføjet den systema-
tik, der ligger i programmets principper om kodning og scoring. Programmet er 
åbent, mens det er koderne, der begrænser materialet. Grundidéen i QMA er kod-
ning og scoring. Kodning er benævnelsen, scoring er udvælgelsen af lydsekvenser 
med tilhørende benævnelse. Lydsekvenser udvælges, markeres og navngives med en 
bestemt kode. Koderne kan være teoretisk generet, eller de kan være generet af ar-
bejdet med materialet (se fx Sivesind 1996). Fordelen ved kodning og scoring – ikke 
bare i dette program, men i det hele taget – er mulighederne for at hente tekst frem, 
som relaterer til udvalgte temaer og for at finde mønstre i materialet (Richards & Ri-
chards 1994; Sivesind 1996). Code-and-retrieve programmes omtales de som 
(Weitzman 1995; Richards & Richards 1994). Scoringerne i QMA optræder som selv-
stændige lydfiler, som er placeret under hvert kodeord. Det er muligt at knytte nota-
ter til hver scoring, hvor der fx kan angives foreløbige transskriptioner eller kom-
mentarer til indholdet. 

. 
Det betyder, at jeg i gennemlytningerne af interviewene ikke skal spole, men kan an-
give tidskoder eller med curseren bevæge mig i materialet, så udvalgte passager hur-
tigt kan genfindes. Det forudsætter præcise tidskoder i transskriptionerne, og det be-
tyder, at jeg i gennemlæsninger af transskriptionerne hurtigt kan genfinde de rele-
vante lydsekvenser og dermed vende tilbage til de båndede samtaler og undgå at 
betragte transskriptionerne som de faste empiriske data, som Kvale kalder det (Kvale 
1997: 163).  

Kodningen kan gøres mere induktiv ved at generere koder undervejs, efter-
hånden som materialet bearbejdes. Mens der i den anden yderpol er mulighed for at 
arbejde rent deduktivt og i udgangspunktet at opstille koder. Det giver en vis fleksi-
bilitet i forhold til anvendelse af programmet, derved at det ikke i programmets sy-
stematik ligger en fordring om en bestemt tilgang.  

Om grounded theory og computerbaseret dataanalyse siger Kelle:  
 

”In fact there are many domains where computer-aided methods are particularly useful for a 
research strategy in this tradition [grounded theory]. But grounded theory and computer-
aided qualitative analysis also share some very problematic aspects, as Lonkila points out: 
both overemphasize coding and in doing so neglect other forms of textual analysis, especially 
the kind of fine-grained analysis employed in discourse analysis. And in both cases the re-
                                                 
3 Der er altså en del praktisk organisering, der skal være iorden. Computerkapacitet, kopie-
ring af materiale, lagring etc. 
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searcher runs the risk of losing contact with the data by concentrating too much on his or her 
concepts as opposed to interpretively analysing the data” (Kelle 1998: 10).  
 
Pointen er, at fokuseringen på kodning overser den løbende analyseproces. I mit eget 
arbejde med programmet blev jeg opmærksom på et paradoks, der opstår ved at for-
binde grounded theory med computeren. At arbejde med computerbaseret databear-
bejdning fremtvinger en operationalisering, der gør det muligt systematisk at kode et 
datamateriale. Det er pointen, styrken og hele idéen. Den type operationalisering 
stemmer imidlertid ikke umiddelbart overens med, hvad jeg tidligere har benævnt 
en empiribåren analysestrategi, hvor begreber løbende importeres. Det viste sig uen-
delig vanskeligt at forbinde computerprogrammets systematiseringskrav med den 
empiribårne analysestrategi. En analysestrategi, som trækker på diskursanalyse og 
derfor også deler de problemer, Kelle beskriver ovenfor. Konkret drejer det sig om, at 
den kvalitative forskningsproces’ ikke-linearitet ikke blev tilgodeset, men blev sat til 
side til fordel for kravet om kategorier og systematik. At arbejde abduktivt forekom 
efterhånden vanskeligere og vanskeligere med programmet QMA alene. Eller som 
det formuleres andetsteds om QMAs forgænger KIT:  
 
”En af ulemperne via arbejdet med KIT er, at forskeren arbejder via programmets logik og 
derfor i høj grad arbejder på dets præmisser” (Pedersen, Bayer, Middelboe 2000: 13). 
 
Det er denne præmissætning, der gør, at kravet om systematik kommer til at virke 
kontra intensionen om at arbejde abduktivt og følge forskningsprocessens ikke-
linearitet. 

Konkret består det problematiske med kategorisering og scoring i at finde ni-
veauet mellem det helt empirinære og det abstrakte. En kategori beskriver intet, hvis 
den ikke hæver sig over empirien, og den får på den anden side intet med, hvis den 
er for abstrakt. De kategorier, det vil være meningsfuldt at arbejde med, ses ikke bare 
i materialet, de tænkes og sandsynliggøres. Konstruktionen af det analytiske objekt 
drejer sig om at afgøre, hvad vi vil vide mere om, og hvad der kan glide ud af fokus, 
som det lyder i Hastrups formulering (Hastrup 1999). Tilsvarende gælder for kon-
struktionen af koder og kategorier. Sådanne beslutninger er metateoretisk og meto-
dologisk informeret og tænkes i forhold til det empiriske materiale. Eksempler på 
meget empirinære koder ville være børnenes benævnelser af hinanden, fx ’poptøs’, 
’stille’ og ’sneglekeeper’. Det problematiske ville have været at score materialet på 
disse benævnelser, fordi scoringen ikke ville adskille sig fra det empiriske materiale. 

En anden problematik ved etablering af koder vedrører hvert udsagns mange 
niveauer. Fx kan en drengs fortælling om pigernes relationer i klassen både vedrøre 
hans konkrete forståelse af pigerne som fx kæledægger, den kan vedrøre hans relati-
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on til disse og forståelse af disse piger, ligesom samme udsagn kan berette om hans 
egen forståelse af sig selv i et socialt system og overhovedet kan gøre opmærksom 
på, at han som maskulint kropsmærket har indsigt i de feminint kropsmærkedes re-
lationer. 

At udvælgelsen af QMA stemte overens med et metateoretisk begrundet be-
hov for systematisering, viste sig altså alligevel at blive sagt imod af samme metateo-
retiske udgangspunkt og dets fordring om abduktion og tilgodeseelse af forsknings-
processens ikke-linearitet. Dét, at programmet er lydbaseret, er dets fordel, derved at 
det springer en tidskrævende transskription over, men det er samtidig dér, et pro-
blem opstår. For at arbejde systematisk bliver der behov for tekst. Hvad, der siges 
hvordan, er afgørende, og det er programmets styrke, at man arbejder med data, som 
ikke er transskriberede. Det er imidlertid samtidig programmets svaghed, fordi det 
må huskes, hvad der siges. Og fordi det talte må indgå som tekst i afhandlingen, som 
i sig selv er tekst. Så transformationen må ske, bare på andre måder og på andre tids-
punkter. Det tages der i programmets design og idé ikke højde for. Det blev pro-
grammets akilleshæl i mit tilfælde: At transformationen fra tale til tekst måtte finde 
sted, selv om det var præcis, hvad programmets undsagde sig, nemlig transskriptio-
nen. Jeg måtte altså overveje, hvordan den transformation kunne ske, og på hvilket 
tidspunkt i analyseprocessen det ville være hensigtsmæssigt. Jeg blev nødt til at gøre 
noget mere og andet, end programmet i sig selv gav mulighed for.  
 
 
TRANSSKRIPTION 
Jeg valgte at lade alle interviews transskribere og at lade disse transskriptioner refe-
rere til tidskoderne i de lagrede lydfiler. Det betyder, at jeg havde tekst at arbejde 
med, og at jeg samtidig gjorde det muligt hurtigt og nemt at finde de relevante lyd-
sekvenser og dér at arbejde med programmets funktioner. Det betyder, at jeg ikke i 
fuld udstrækning har benyttet mig af programmets muligheder. Fra at være et kod-
nings- og scoringssystem er QMA i mit tilfælde blevet til et avanceret henvisnings-, 
afspilnings- og lagringssystem. Den vigtigste funktion, som QMA i mit forsknings-
projekt har haft, har været sikringen af nærheden til de båndede samtaler. Det er ikke 
ualmindeligt, at analyserne gøres i forhold til det transskriberede materiale. Når det 
med QMA og koblingen mellem transskriptioner og programmets tidskoder har væ-
ret så enkelt at finde relevante lydsekvenser, har det indebåret, at jeg i analysearbej-
det ikke bare har arbejdet med de transskriberede interviews, men har lyttet hele og 
dele af interviewene igennem flere gange. Det betyder også, at faldgruberne med 
hensyn  til transskriptioners reliabilitet og validitet har kunnet minimeres, fordi jeg 
vedholdende er vendt tilbage til samtalerne (Kvale 1997: 163). Dels er alle interviews 
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i deres fulde længde lyttet igennem, før transskriptionerne påbegyndtes, dels har 
analysearbejdet vedholdende båret mig tilbage til lydsekvenserne.  

Jeg har valgt at lade samtalerne udskrive så nøjagtigt som muligt, fordi ele-
vernes specifikke formuleringer er af betydning i analyserne af inklusion-
eksklusionsprocesser. En studentermedhjælp har udskrevet efter en skriftlig vejled-
ning, der angiver principperne for udskrivningen af interviews. Tre interviews har 
jeg selv udskrevet, før principperne for udskrifterne udfærdigedes. Studentermed-
hjælperen har således fået skriftlige instruktioner om transskriptionsmåder og formå-
let med at transskribere på netop disse måder4

Transskriptionerne er således en transformation af den levede samtale mel-
lem det pågældende barn og mig, og disse bliver til en skriftlig fremstilling, der ikke 
lever op til en skriftlig teksts krav om sammenhæng, men som heller ikke længere 
bare er en mundtlig samtale. Det er en konstruktion, etableret til denne forskningslej-
lighed. Kvale gør opmærksom på, at transskriptioner er såvel dekontekstualiserede 
samtaler som detemporaliserede.  

. De instrukser, som har guidet trans-
skriptionsarbejdet, er udarbejdet specifikt til dette forskningsprojekt. Principperne er 
udarbejdet på baggrund af tidligere erfaringer med interviews og transskription, 
hvor jeg denne gang har prioriteret en transskriptionsform, der ikke er så detaljeret, 
som de forskellige principper for udskrifter, der bruges til lingvistisk analyse. En de-
taljeringsgrad, der angiver pauserings længde, afbrydelser, tryk eller intonation er 
ikke relevant for mine analyser. Det er derimod relevant, at der ikke afviges fra tale-
sprogsformuleringer. Det er relevant at markere, hvor der er tale om opremsninger, 
tøven og pausering (uden angivelse af varighed). Derfor er transskriptionen foretaget 
som fortløbende sætninger og ikke stillet op som et partitur. I forhold til transskripti-
oner, der skal bruges til lingvistisk analyse, er udskrifterne således simple, mens de i 
forhold til transskriptioner, der anvendes til sociologisk analyse, er mere detaljerede. 
Detaljeringsgraden er, som det fremgår, afgjort af det konkrete forskningsdesign og 
en bestemmelse af, hvilke informationer jeg i analysen ville have brug for. Alle trans-
skriptioner har jeg efterfølgende lyttet igennem og rettet dér, hvor udskriveren enten 
har været i tvivl om, hvad der er blevet sagt, eller hvor jeg hører noget andet end ud-
skriveren.  

 
”Ordene i udskrifterne antager en fasthed, der ikke var tilsigtet i den umiddelbare samtale-
kontekst. Samtalestrømmen og dens åbne betydningshorisont er erstattet af den fikserede, sta-
bile, skrevne tekst” (Kvale 1997: 168).  
 

                                                 
4 Se transskriptionsinstrukser i bilag. 
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Det er netop, hvad der sker i den transformation, og det er, hvad jeg søger at tage 
højde for i de bestandige tilbagevendelser til de mundtlige samtaler. Samtidig ønsker 
jeg at understrege et andet forhold, nemlig behovet for den fiksering, som teksten 
laver. Det er i dén fiksering, at analyserne kan frembringe andre betydningsmønstre 
end de, der måtte vise sig i den umiddelbare ufikserede samtale. Transskriptionen er 
netop en transformation, men er også en nødvendig fiksering for analysearbejdet. 
Uden den ville de betydningsmønstre og sammenhænge, der viser sig i materialet 
vanskeligt kunne identificeres. I analysearbejdet er der altså behov for såvel den sta-
dige tilbagevenden til den mundtlige samtale og de bevægelser, der ligger heri, som 
for den fiksering, som transskriptionen udgør. Det er også derfor, at QMAs lydbase-
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var tilstrækkeligt. Transskriptionen måtte tilføjes. Jeg insisterer altså på transskripti-
onens nødvendighed og funktion i analysearbejdet, men bestræber mig samtidig på 
ikke at overse de problemer, der ligger i den fastholdelse af en mundtlig samtale, 
som transskriptionerne er. Hvis jeg skal nærme mig en forståelse af, hvori nogle af 
reduktionerne består, så kan følgende afrunde forståelsen: 
 
 ”[De talte ord] er ikke beregnet på at blive gentaget, de flyder i tiden og flyder væk med tiden. 
Men i båndoptageren bliver den flygtige karakter ophævet, og ordene bliver opbevaret” (Fog 
1997: 129).  
Og videre om transskriptionen af disse optagelser ”når den båndoptagede samtale bliver 
skrevet ud, kommer vi endnu et skridt bort fra det fælles lydlige rum, som vi var i, mens vi 
talte sammen.” (Fog 1997: 130).  
 
Det er nærheden til den lydlige samtale, som QMA tilstræber. Og det gør en forskel i 
analysearbejdet, om der udelukkende arbejdes med den tekstlige gengivelse af sam-
talen, eller om der også arbejdes med gengivelsen af det fælles lydlige rum. At arbej-
de med lydgengivelser bringer naturligvis ikke samtalen til live, og det ændrer ikke 
ved, at ord er fastholdt og gøres til genstand for analyse. Men det bringer det lydlige 
rum nærmere, og det gør en forskel for analysearbejdet. 
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ANALYSESTRATEGIER: VEJENE DERHEN  
I det foregående har jeg beskrevet metoderne, forskningsdesign og forholdsvist de-
taljeret berettet om, hvordan de forskellige datatyper er blevet produceret. I det føl-
gende vil jeg udfolde, hvorledes læsningerne af materialet er gjort. Læsningernes 
tilblivelser har jeg i analysekapitlerne gjort løbende rede for. Og jeg har i kapitel 1 
beskrevet, hvordan jeg for at indfange den systematik, der trods det flydende og kao-
tiske alligevel kan iagttages over tid, har søgt metoder og blikke, der indfanger og 
beskriver såvel relationers sammensathed, deres fluktuation og forandring som rela-
tioners etablering og bestandighed. Det, jeg her vil gøre, er samlet at beskrive læs-
ningerne og deres ræsonnementer. 

Materialet er læst, gennemlyttet, delvist lyttet, læst i uddrag et uendeligt an-
tal gange. Det er den resonansbund, som de konkrete analyser er gjort i forhold til. I 
forbindelse med afklaringen af brug af CAQDAS blev det klart, at jeg ikke ville kode 
mit materiale, og jeg måtte gøre databearbejdningen på andre måder. Jeg har således 
produceret flere lag af bearbejdninger af data. Disse lag har suppleret hinanden og 
har gjort det muligt at bevæge mig på kryds og tværs i materialet og at forfølge be-
tydninger, der ikke i udgangspunktet viste sig betydningsfulde.  

De forskellige lag af bearbejdninger er blevet til på baggrund af følgende. (i) 
Af permanens analyser af det sociometriske materiale. (ii) Af brud på permanens i 
det sociometriske materiale. (iii) Af optællinger af minutobservationer. (iv) Systema-
tiske gennemlæsninger af interviewene, hvor særligt den omtalte kataloglæsning og 
typologifremskrivning har været central. (v) Af gentagne gennemsøgninger på tværs 
af datatyper for gentagelsespraksisser. Gennemsøgningen i materialet for gentagel-
sespraksisser har været med et blik for praksisser, der etablerer og vedligeholder de 
billeder, jeg ved hjælp af katalogen og typologierne har fundet i materialet. 

Lad mig uddybe punkt (iv), som har været det mest omfattende, og som i sig 
selv består af flerlags-bearbejdninger. I alle interviewudskrifter er understreget, 
kommenteret, noteret og så videre. Det er ét lag, hvor der kommenteres direkte i det 
empiriske materiale. Dernæst er der udarbejdet en emneoversigt over, hvilke emner 
hver elev berører i interviews. Det betyder, at jeg i analysearbejdet kan konsultere 
den oversigt for at finde rundt i interviewmaterialet. Det er et andet lag. Det næste 
lag er en systematisk læsning af interviewmaterialet, hvor jeg har søgt efter elevernes 
egne typologier. Disse typologier er blevet til en katalog, som beskrevet i den meta-
teoretiske fremskrivning. Formålet med en sådan katalog er at finde frem til de 
fremherskende selvfølgelighedsfortællinger i materialet. Katalogen består af en note-
ring af elevernes omtaler af type, orienteringsretning, værdisætning, udsiger og den, 
det sagte udsiges om. Som beskrevet i kapitel 1 vedrører disse de tre grundkategori-
er: tilblivelser, forskelssætninger og dominans. Katalogen er omfattende og rummer 
elevernes omtaler af hinanden. Efter denne første notering er katalogen kommet 
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igennem yderligere bearbejdninger. Først en samling af de typer og orienteringsret-
ninger, der omtales af eleverne i mit materiale. Den samling er dernæst systematise-
ret i en oversigt, som blot er en samling af beskrivelserne. Det er et fjerde lag. I gen-
nemlæsningen blev det tydeligt, at de typer og orienteringsretninger, der omtales 
vedrører aktiviteter som fx fodbold eller basket; rettetheder, som angiver om man inte-
resserer sig særligt for bestemte andre; positioner, som angiver en aktørs anerkendel-
sesgrad; relationernes art, som vedrører aktørers relationer til andre; slags er beskrivel-
ser af typer som skater, duks, dygtig, stræber, den nuttede; egenskaber er beskrivelser, 
hvor nogen tillægges egenskaber som snobbet, doven, flittig, sød eller irriterende; 
fysisk placering eromtaler af, hvor de pågældende befinder sig i skolerummet – ved 
lågen, ved banen, på biblioteket. Denne systematisering af katalogen er rent deskrip-
tiv og opererer med børnenes egne omtaler af hinanden. Den griber udelukkende de 
forskelle, som eleverne selv får øje på og italesætter. Hvad der lades umarkeret af 
eleverne, forbliver usynligt i denne katalog. Katalogen er altså rent deskriptiv og får 
ikke det med, der lades umarkeret, usagt og som kunne bringes frem i analyseøje-
med. Det kommer senere, først må elevernes deskriptioner af sig selv og hinanden 
frem for at bringe materialet i spil. 

I denne sidste systematik er typerne – i modsætning til katalogen – blevet løs-
revet fra konkrete aktører. På dette niveau forekommer mængden af kategorier at 
være overvældende. Løsrevet fra de konkrete situationer forekommer mulighederne 
for, hvem man kan blive til, at være uendelige. Når kategorierne således er løsrevet, 
fortæller de i sig selv ikke meget om mønstre i klassens indbyrdes relationer. Den 
slags løsrivelser fra sin sammenhæng har naturligvis sine begrænsninger. Det er 
imidlertid muligt via katalogen at vende tilbage til interviewene for at opsøge hvor, 
af hvem og hvordan typerne udsiges. Men der er også potentialer i denne systema-
tiks løsrivelse fra sin udsigelsesbaggrund. Mulighederne ligger i at søge efter møn-
stre, der ikke er bestemt af, hvem der taler og af de typer, der udsiges noget om. Det 
betyder, at det bliver muligt at gruppere fx ’slags’ med ’relationernes art’ og ’rettet-
hed’, og derved spørge på tværs af materialet,  fx at rejse spørgsmålet ’Er det muligt 
at kombinere kategorien ’dukset’ med kategorien ’at spille fodbold’?’ og ’Kan man 
kombinere kategorien ’underlig’ med at ’gå op i mode’ og at ’have hemmeligheder’?’ 
På dette analytiske niveau søger jeg altså at finde mulige mønstre i materialet, som 
ikke er en gengivelse af elevernes beskrivelser i mit empiriske materiale, men som er 
solidarisk med det beskrivende niveau. Spørgsmålene må altså stilles fra et analytisk, 
ikke-empinært niveau, og spørgsmålene må besvares henvendt til det empiriske ma-
teriale, solidarisk med det.  

Disse systematikker ligger til grund for den etablerede selvfølgelighedsfor-
tælling (kapitel 2), men guider tillige det videre analysearbejde. De guider, derved at 
det etablerer klassens selvfølgelighedsfortælling, og derved at det er en systematik 
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og ordning af materialet, som viste sig værdifuld også i de senere analysefaser. Den 
første fiksering er en åbning for den efterfølgende analyse, herefter og oven på disse 
lag af materiale og bearbejdninger ligger flere læsninger af det empiriske materiale. 
Som endnu en måde at angive retninger for analysearbejdet har jeg som nævnt ar-
bejdet med eksotiserings- og normaliseringsstrategier. Begrebsimporten er måder at 
bryde og udfordre de kulturelle indforståetheder, og det er krydsninger af de øvrige 
systematiseringer af materialet – permanens og brudlæsninger af de forskellige data-
typer, af laganalyser af interviewmaterialet. Analysestrategierne er ikke fastlagte ru-
ter, men er de veje igennem materialet, der viser sig. De forskellige analysestrategier 
supplerer og udfordrer således hinanden, og bidrager til produktionen af, hvad jeg 
om lidt kalder gode nok analyser. 

Den analytiske systematik i bearbejdningen af mit datamateriale er informe-
ret af den metateoretiske fremskrivning og af materialet, eller rettere i krydsningen 
mellem det metateoretiske og materialet. De præsenterede læsninger i analysekapit-
lerne udgør ikke alle læsninger. Men læsningerne er heller ikke vilkårlige. Det bety-
der, at når jeg om Daniel i kapitel 8 hævder, at han bliver til som den særligt passen-
de elev, så kunne det ikke lige så godt have været sagt om Yosef eller Rasmus, fordi 
materialet er analyseret netop for positioner og relationer i relation til den metateore-
tiske fremskrivnings grundkategorier og udspændtheder. Det er ikke sådan, at jeg 
om analysen kan hævde, at den står uimodsagt. Et krav om uimodsagthed ville stå 
kontra hele afhandlingens pointe om læsning af og efter ambivalenser, alternative 
fortællinger og paradokser. Det er derimod sådan, at læsningerne analytisk må være 
gjort tilstrækkeligt mange gange, have gjort tilstrækkelig mange bevægelser til, at de 
kan hævdes at være mættede.  

Dorte Marie Søndergaard præciserer det således:  
 
”Noget korrekt snit kan vi ikke diskutere os frem til. Det man i stedet kan sige, er at snittene 
her er gode nok. Gode nok til hvad? Jo, gode nok til at fungere som udgangspunkt for interes-
sante analyser. Man kunne have lavet snit, som ville have indsnævret eller begrænset vores 
muligheder for at ’se’. Man kunne have valgt at gå ind mellem fænomener på en måde, som 
ikke i nogen særlig grad havde givet os mulighed for at fremvise konstruktionerne på nye må-
der, men som i stedet havde overladt os til den kulturelle tænknings indforståetheder i en 
grad, så vi egentlig ikke havde fået nye perspektiver eller nye tænkemåder med ud igen. Tænk 
for eksempel på et snit, der havde gået mellem arbejdsliv, privatliv og fritid. Et sådant snit 
ville have været så nært på ganske almindelige måder at skelne mellem fænomener på i vores 
kultur, at det ikke i sig selv havde bidraget til arbejdet med at finde nye og anderledes perspek-
tiver. Det kunne meget nemt have ført til genfortælling af kultur på kulturens egne præmisser 
– ikke særlig morsomt” (Søndergaard 1996: 26). 
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Det er sådanne gode nok snit, jeg har tilstræbt at etablere for analysen. Snittene er be-
skrevet i den metateoretiske fremstilling og igen her i sidste kapitel. Det interessante 
her er ikke kun snittene, som nu er etableret, men analyserne. Jeg er interesseret i at 
producere gode nok analyser. Hvis det, der karakteriserer et godt nok snit, er, at det gør 
det muligt at udvikle analyser, der vender op og ned på de indforståede konstrukti-
oner, så kunne kriteriet for gode nok analyser være, at de overrasker, at de kaster lys 
ind fra andre vinkler, sådan at skolelivet betragtes og fortælles på måder, som ud-
fordrer den givne tænknings indforståethed, dels i form af den entitetsfortælling, jeg 
omtalte sidst i kapitel 1, og dels i de fremanalyserede selvfølgelighedsfortællinger. 
Om gode nok analyser må det kræves, at de fremviser konstruktioner på nye måder, 
ved at udfordre det givne.  
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MIN EGEN FORSKELSSÆTNING SOM FORSKER 
Jeg omtaler den del af mit arbejde, som vedrører dataproduktion for feltarbejde. Med 
feltarbejde refererer jeg til en bestemt forståelse af, hvad det vil sige at producere da-
ta. Blandt antropologer betragtes feltarbejde som en grundsten i antropologisk forsk-
ning (Hastrup 1989; Gulløv & Højlund 2003). ’Feltarbejde’ dækker over flere forskel-
lige metoder og måder at producere data på, og langt flere forskere og fag end antro-
pologer trækker på antropologisk metode. At metoden er antropologisk, og at den 
kan trækkes på, henleder opmærksomheden på, at metoden ikke er én, og at den må 
relateres til de konkrete studier og til det konkrete forskningsprojekts metateoretiske 
udgangspunkt. Metoden vil således forskubbe sig afhængigt af, hvem der anvender 
den. Noget refererer den dog til. Feltarbejde forstår jeg som en forskningsstrategi. En 
forskningsstrategi, som det er hensigtsmæssigt at tage i anvendelse, når formålet er 
at afdække og vise, hvordan aktører og kontekster er relateret til hinanden, og hvor-
dan betydningsdannelse gør sig. Et feltarbejde kan have varighed fra nogle måneder 
til flere års deltagelse i et felt. I feltarbejdet har jeg observeret og deltaget, med tryk 
på begge dele: deltager og observation (se Hasse for denne pointe; Hasse 2000:). Og 
jeg har deltaget på måder, jeg har taget stilling til, men jeg har også deltaget på må-
der og præmisser, som jeg ikke selv har sat, og som jeg ikke har haft indflydelse på. 
Et feltarbejde drejer sig om tilstedeværelse i et felt, hvor man søger at opnå kendskab 
til sociale relationer, praksisser og diskurser5

En af grundkategorierne har jeg i den metateoretiske fremskrivning benævnt 
forskelssætning. Min tilstedeværelse i klassen, blandt børnene, producerer også for-
skel. Jeg har ingen forestilling om, at min deltagelse i 6. klassen har været som en flue 
på væggen. Den fordring udspringer af en anden forskningstradition og henter næ-
ring fra andre forestillinger om feltarbejde og deltagelse end dem, jeg trækker på. 
Alligevel er det relevant her at gøre opmærksom på, hvad jeg ikke gør. Relevansen 
opstår, fordi forestillingen om, at man kan deltage som ’flue på væggen’, er udbredt 
og stærk, og fordi de tilhørende overvejelser gælder, hvordan man kan gøre sig 
usynlig, og hvordan man kan få øje på ’det sande’. Jeg har mødt spørgsmålene om 
fluen og sandheden ganske mange gange undervejs i mit arbejde – før feltarbejdet, 

. Feltarbejde forstår jeg som en overord-
net betegnelse for måden at være til stede i et felt på og som ramme for anvendelse af 
flere metoder. Sociometri, observation og interviews er altså bedrevet indenfor felt-
arbejdets rammer. De følgende overvejelser gælder det feltarbejde og de efterfølgen-
de analysebevægelser.  

                                                 
5 Jeg undlader at diskutere udviklingen i forståelsen af feltarbejdet fra tilstedeværelse og erfa-
ring (feltarbejderens) mod fortolkning og behovet for informanter, dialog og fortolkning (som 
flere har gjort rede for, blandt andre Friedman 1995). Jeg begrænser mig til en diskussion af 
den aktuelle forståelse af feltarbejde, som den repræsenteres af danske antropologer som Ha-
strup, Hasse, Gulløv og Højlund i forhold til mit konkrete forskningsprojekt.  
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under selve feltarbejdet og efterfølgende, når jeg har diskuteret projektet med andre. 
Ikke mindst har spørgsmålene rejst sig, når jeg har undervist i metodologi. Derfor er 
det relevant her at gøre det klart. Jeg forestiller mig ikke, at jeg kan træde ind i en 6. 
klasse og i måneder deltage i undervisning og frikvarterer som ’flue på væggen’. Det, 
jeg forestiller mig, er tværtimod, at jeg træder ind i klassen som synlig deltager, at jeg 
over for elever og lærere redegør for min deltagelse, og at jeg løbende reviderer og 
håndterer netop synligheden. Det gør en forskel, at jeg er til stede i klasseværelset. 
De forskelle, det måtte gøre, er ikke altid til at sætte navn på, og bevidstheden om 
påvirkningen drejer sig om, på hvilke måder jeg med min tilstedeværelse og mine 
aktiviteter påvirker det eksisterende. Ikke om at kunne forudse påvirkningerne, og 
ikke om nødvendigvis at kunne benævne de konkrete påvirkninger. Mens jeg gjorde 
mit arbejde, blev der imidlertid også kastet blikke på mig og mine aktiviteter, og der 
blev kastet blikke på mine blikke. Der viste sig at være mange slags blikke.  

I forlængelse heraf ligger erkendelsen af, at jeg som forsker på feltarbejde i 
skolen ikke passer ind i de eksisterende positioner. Som voksen i klasseværelset og 
på gangene viste der sig for børnene to mulige positioner: ”Er du ny lærer?” og ”Er 
du vikar?”. I skolegården blev de tilgængelige positioner derudover: ”Er du mor?” 
og ”Er du gårdvagt?”. Det var børnenes spørgsmål. Dér på skolen er jeg ikke lærer, 
jeg er ikke mor, jeg er ikke vikar. Men jeg er positioneret som voksen. Og jeg er 
sammen med børnene. I timerne sidder jeg ved deres borde, sammen med dem. I fri-
kvartererne er jeg ude i skolegården, og ikke på lærerværelset. Lærerne spørger også. 
”Det er koldt udenfor, skal du ikke med ind og have en kop kaffe?” Der står ingen 
positioner parat til at omslutte mig og til at forklare mit virke og min tilstedeværelse. 
Jeg er sammen med børnene, men jeg er ikke barn. Jeg er voksen, men er ikke sam-
men med de andre voksne. Jeg iagttager, tager noter, spørger. Sådan gør hverken 
børn eller voksne på skolen. Så hvad er jeg så? En anden slags voksen? En anden 
slags barn? Noget midt imellem? Helt sikkert noget ingen ved, hvad de skal kalde. 
Den position og de overvejelser, der knytter sig hertil, er langt fra enestående, men er 
del af ethvert feltarbejde, og overvejelserne er derfor også del af de metodologiske 
refleksioner, som er centrale i især antropologien. Det er så at sige en tredje position, 
jeg som forsker indtager, og i dette konkrete feltarbejde udfylder (Hastrup 1988; Høj-
lund 19986

For at kunne iagttage og siden spørge til sociale relationer fandt jeg det vig-
tigt, at jeg ikke blev forbundet med lærerrollen og den autoritet, det oprør eller den 
konformitet, der måtte knytte sig hertil

).  

7

                                                 
6 I dette paper rejser Højlund det relevante spørgsmål: Is it fair to be a non-specified person?  

. Jeg ønskede at kommunikere med børnene 

7 Marie Falstrøm og Barbro Johansson har gjort opmærksom på, at børn i deres undersøgelse 
kom til at opfatte intervieweren som lærer, og at disse lærer-forventede-svar synliggjorde fo-
restillingen om, at de som forskere ønsker andre svar end dem, lærere får (paper præsenteret 
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uden en fiksering af relationerne i elev-lærer forholdet. Til en vis grad lykkedes det 
ikke at være lærer. Jeg hjalp ikke med lektierne, jeg greb ikke ind i konflikter, jeg for-
hindrede ikke slagsmål, og jeg tyssede ikke, når de snakkede, eller bad dem spytte 
tyggegummiet ud. Men jeg var heller ikke elev, jeg spillede ikke fodbold og hoppede 
ikke i elastik. Jeg iagttog og spurgte, og jeg forblev uidentificeret og unavngiven. Det 
skabte en vis uro. Og spørgsmålet: ”Hvad er du” besvaredes tilsyneladende aldrig 
rigtigt tilfredsstillende. Når børn fra andre klasser spurgte, svarede 6. klasses elever-
ne af og til for mig. De svarede ”hun er en forfatter”, eller ”hun skriver en bog om os, 
kun os, kun 6. klasse”. Og de yngre elever så uforstående og mystificerede på de an-
dre. Men der skete et skred. Det, som i begyndelsen var uigenkendeligt – min funkti-
on på skolen – blev efterhånden til noget, der kunne genkendes og genfortælles, som 
’det Jette laver’. For de involverede, vel at mærke. For skolens øvrige elever forblev 
jeg tilsyneladende uidentificerbar, men dog accepteret i skolegården og på skolens 
gange, og hvor jeg ellers mødte dem. De hilste på mig og vidste, at jeg var der, men 
fortsatte med at spørge, hvorvidt jeg var gårdvagt eller mor.  

For lærerne var der også uro. En uro, der udfordrede de eksisterende katego-
rier. Nogle lærere beklagede direkte, at jeg ikke irettesatte børnene, når de vippede 
på stolene, fordi den ikke-handling satte spørgsmålstegn ved deres autoritet som 
voksne og som lærere. Og selv om jeg ikke delte lærer-kategori med dem, så var vi 
begge voksne. Så min ikke-indgriben i børnenes aktiviteter var samtidig en indgriben 
i lærernes autoritet. Disse dobbeltheder og den uro er eksempler på indtagelserne af 
en ikke-navngiven tredje position. 
 
 
MULIGE OG UMULIGE POSITIONER 
Vi indtager positioner. Og der står allerede etablerede positioner med etablerede ka-
tegoribestemmelser parat til at gribe os, når vi træder ind i felten. Som jeg har vist 
ovenfor fx kategorien ’lærer’ eller ’gårdvagt’. Men ikke alle positioner lader sig ud-
fylde af forskeren, nogle positioner kan indtages, andre ikke. Når feltarbejdet foregår 
blandt børn, og forskeren er voksen, så rejser det nogle bestemte problemstillinger. 
Nogle børneforskere løser denne positionering ved at placere sig så tæt på børnene 
som muligt (Højlund 2002; Hviid 2001; Kousholt in prep; Staunæs 2003). Min bestræ-
belse var at undslippe dels de tilgængelige voksenkategorier og dels de mulige bør-
nekategorier. Og at insistere på at placere mig imellem disse parate kategorier. Men 
det er ikke sikkert, at det er lykkedes. Det er sikkert, at flere af de børn, der ikke var 
involveret i mit feltarbejde, fortsat forstod mig som en ny vikar. Det er sikkert, at fle-

                                                                                                                                            
på Postgraduate conference: Methodological questions in the social study of children, Univer-
sity of Hull, september 1998). 
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re af børnene selv efter flere måneders feltarbejde var usikre ved, hvem jeg var. Og 
det er sikkert, at flere af lærerne var utilpasse ved min tilstedeværelse.  

I forhold til den kontekst og de mennesker, der deltager i feltarbejdet, er den-
ne fastholden på ikke-etablerede og velkendte positioner på mange måder urimelig. 
Var jeg trådt ind i en velkendt position, så kunne min gøren dér have skabt vrede, 
uro, latter eller andre reaktioner, men det ville være min gøren i forhold til positio-
ner, der for feltet var velkendte. Når jeg insisterer på ikke at lade mig hverve af disse 
allerede etablerede positioner, så insisterer jeg også på uroen, og jeg tillader ubehaget 
ved det ikke-velkendte at omgærde min position. Beslutningen om ubehagets tilste-
deværelse er min, men ubehaget er sandsynligvis størst hos de andre.  

Diskussionen må fortsætte lidt endnu, for lader jeg den stoppe her, så med-
tænkes ikke muligheden for, at positioner, som jeg ikke har kendskab til, kunne gribe 
mig uden min medviden. Eller for at de øvrige aktører udfordrer min hensigt om ik-
ke at lade mig hverve af etablerede positioner. Vi kan have et ønske om at reducere 
påvirkningerne af vores tilstedeværelse. At tale hen over at vores deltagelse i de fæl-
lesskaber, vi studerer, påvirker de øvrige tilstedeværende. Ganske vist vænner de 
fleste sig over tid til vores tilstedeværelse, og det er ofte, hvad der fremhæves i be-
skrivelser af feltarbejder: At efter lidt indledende tvivl om vores rolle, så affandt 
dem, vi studerer, sig med vores tilstedeværelse. Vi mindsker betydningerne af vores 
tilstedeværelse. Måske fordi det er vanskeligt at gennemskue og overse, hvilke kon-
sekvenser vores tilstedeværelse foranlediger, og hvilke betydninger vores tilstedevæ-
relse (med)producerer. Men der er noget, vi ikke ved om feltet. De positioner, der 
står parat til at gribe os, er ikke nødvendigvis synlige for os. Men de kan vise sig for 
os i glimt. Når Rasmus viser, at han forventer, at jeg afleverer mine optegnelser og 
noter til viceinspektøren, og derfor undgår mig og mine spørgsmål. Når Linda un-
drer sig over, om jeg kommer fra ’kommunen’, når Anna vil vide om jeg fortæller 
Karen, hvad hun siger. I det hele taget er der en del mistænksomhed og forventnin-
ger om, at oplysninger bringes videre – til lærere, til inspektøren. Det kræver mange 
fortællinger og mange overbevisninger om, at hvad, de fortæller mig, ikke går til an-
dre instanser, eller at oplysninger ikke gives videre. Sådanne reaktioner med for-
ventninger om ikke-fortrolighed, om spionage eller mission er ikke særegne for mit 
feltarbejde, men kan genfindes i andre (se fx Hasse 2000 (a): 89 eller Spradley 1979: 
26). Og det er sådanne mistænksomheder, der kan være med til at afdække, hvilke 
konkrete positioner, vi kan hverves af. I disse tilfælde fx at stå i ledtog med lærerne 
eller at være en myndighed. Med andre ord at jeg kunne være en, der udøver magt.  

Da jeg først indledte feltarbejdet, var jeg gravid. Det kunne endnu ikke ses, 
og jeg undlod at fortælle både lærere og elever om graviditeten. Senere i feltarbejdet 
blev det selvfølgelig synligere. Det var Louise, som først opdagede det. Maven var 
ikke meget stor, da hun tog mod til sig og spurgte, om jeg mon ikke skulle have et 
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barn. Da jeg bekræftede det, gjaldede nyheden videre blandt pigerne. I sidste del af 
feltarbejdet var jeg højgravid, og det var i den periode, jeg lavede interviewene. Det 
betød tydeligvis noget for flere af eleverne. For flere af pigerne var det et emne: Bar-
nets køn blev diskuteret, dets navn og deres erfaringer med små børn blev luftet. Det 
gjaldt især Anna, Yasmin, Bibi, Louise og Sofie. Min synlige graviditet var en anled-
ning til fysisk at nærme sig mig for at mærke på maven og mulige bevægelser. Den 
sidste måned af mit feltarbejde har Anna dagligt mærket efter liv på maven. Den in-
teresse har betydet, at andre piger har tilsluttet sig, men også at andre piger har 
vendt ryggen til for ikke at deltage i den type kontakt med mig. For størstedelen har 
det betydet, at maven tiltrak sig pigernes opmærksomhed og gav os noget at samles 
om, som ikke bare handlede om dem, men også om mig. Min graviditet blev til det 
sted, vi i sidste del af feltarbejde mødtes, og hvorfra vi talte videre om deres skoleliv. 
Til gengæld indebar denne pigernes interesse, at det kunne være vanskeligt at bevæ-
ge sig væk fra pigerne og at komme over til drengene. En højgravid mave blev så ty-
deligt et anliggende for de feminint kropsmærkede. Og i samme bevægelse et ikke-
anliggende for de maskulint kropsmærkede. Undtagen for de 15-16 årige drenge fra 
9. klasse, som jeg – heldigvis – ikke skulle interviewe. Det viste sig, at de til sidst ikke 
kunne se mig gå forbi uden at rødme og uden højlydte spekulationer over, hvordan 
jeg mon var blevet gravid. Jeg fortolker deres reaktioner sådan, at maven var et så 
evident udtryk for seksualitet, at det ikke var til at have med at gøre. Når jeg skriver, 
at jeg ”heldigvis” ikke skulle interviewe disse drenge, så er det fordi, deres reaktio-
ner forekom mig så følelsesbetonede, at det ville have været vanskeligt at overkom-
me eller overvinde reaktioner som modstand. Jeg ville sandsynligvis have haft van-
skeligt ved at kommunikere med dem. Drengene i 6. klasse forekom mig af og til at 
gentage disse reaktioner, Nadim var særligt følsom over for mavens synlighed. I for-
hold til klassens drenge blev maven først og fremmest et anliggende ved pigernes 
overvældende interesse og besværet ved at flytte mig væk fra interessen. Drengenes 
interesse var minimal og kom i den forstand først og fremmest til at være reaktioner 
på henholdsvis pigernes interesse og de større drenges utilpashed ved mig.  

Der er ingen tvivl om, at feltarbejdet ville være forløbet anderledes, hvis jeg 
ikke havde været gravid. I forhold til nogle af drengene lukkede mavens synlighed 
for nogle kontakter, for andre så den ikke ud til at genere, nærmest som om de så hen 
over eller forbi maven. I forhold til pigerne skabte maven ganske vist en bestemt 
kontakt, men det lukkede ganske sikkert også for andre typer af kontakt, som kunne 
have været opstået, hvis ikke maven havde angivet en vis retning for kommunikati-
onerne. Maven har betydet noget. I andre kontekster ville en synlig graviditet havde 
haft andre konnotationer. Tina Gudrun Jensen laver feltarbejde i Brasilien, mens hun 
er gravid og reflekterer således over dette forhold.  
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”I believe that my pregnancy to a high degree eased my way into the field among traditional-
ists, who insisted on taking care of me, helping me around. Being pregnant was a ‘transla-
tion’ of myself that tallied with the conceptions of fertility, motherhood, and the continuation 
of the lineage that are so central for the Orisa tradition” (Jensen 2002: 37-8).  
 
Hvor Jensen altså erfarer sin graviditet som en lettere vej ind i det fællesskab hun øn-
sker adgang til, så erfarede jeg, at min graviditet vanskeligt kunne finde oversættel-
ser til noget velkendt blandt børnene. Eller snarere: Jeg oversættes ikke, men forstås i 
foruroligende kategorier, som for nogle drenges vedkommende ser ud til at vedrøre 
seksualitet. Det gør mig tilsyneladende farlig. Og for nogle pigers vedkommende til 
en slags dukke, der kunne berøres. Og derfor genkendelig som noget, de måske selv 
engang skal. Begge forståelser lukker snarere end åbner for min deltagelse. Hvor Jen-
sen blev ”eased” af sin graviditet, så lod en graviditet i en dansk skolekontekst til at 
besvære og forstyrre deltagelsesmulighederne.  

Mit køn, mit kropstegn har haft betydning for, hvordan jeg kunne deltage. 
Der er bestemte fordele ved at dele køn med klassens piger. Men når jeg i mit arbejde 
interesserer mig for hele klassen, og ikke for på forhånd afgrænsede grupper, så har 
det konsekvenser, hvis jeg opholder mig mere sammen med nogle end med andre. 
Jeg bevægede mig omkring, også ud af samtaler – ikke af hensyn til den samtale jeg 
deltog i, men af hensyn til de blikke, der hvilede på mig fra ikke-deltagere, og den 
betydning, der fulgte af, hvor længe og hvordan jeg interagerede med konkrete ele-
ver. Havde jeg opholdt mig længe sammen med Anna og Yasmin, kunne det – lige-
som for eleverne indbyres – også for mig være vanskeligt at bevæge mig over til Ca-
milla og Natalia. Jeg erfarede, at jeg lod mig opsluge af samtalerne, og at denne op-
slugthed som regel producerede interessante samtaler, mens samme opslugthed også 
producerede modstand fra andre, der ikke deltog. Ville jeg ikke afskrive mig fra mu-
ligheden for at nærme mig flere elever i klassen, så måtte jeg bevæge mig rundt og 
ikke opholde mig for længe hos enkelte. Jeg måtte ikke falde for til fristelsen til at 
blive omsluttet og inkluderet i fællesskaber, fordi denne inklusion tydeligvis eksklu-
dere mig fra andre fællesskaber. Så jeg holdt mig i bevægelse.  
 
 
FORSKERSUBJEKTETS EKSKLUSION OG MARGINALISERING 
På uforudsigelige måder blev problemstillingen inklusion-eksklusionsprocesser rele-
vant for min egen deltagelse i felten. Jeg var der for at studere elevernes inklusion-
eksklusionspraksisser med hinanden, men min deltagelse i felten kom også til at 
producere en positionering af mig selv. Det er i sig selv naturligvis ikke overrasken-
de. Vi indtager, tildeles, forhandler også de positioner, vi kan indtage som forskere i 
felten (Hasse 2000 (a); Hastrup 1989; Sjørslev 1995). Som forskere er vi ikke sat uden-
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for denne sociale logik. Sjørslev beskriver fx, hvordan hendes første noter fra et felt-
arbejde i Bahia i Brasilien handler om ikke bare at være feltarbejder, men om at være 
fremmed.  
 
”Besynderligt at være etnograf i en fremmed kultur og gerne ville studere de anderledes. Man 
er selv anderledes” (Sjørslev 1995: 21).  
 
Det er sådanne positioner, jeg skriver videre fra i det følgende. Jeg har beskrevet 
konkrete aktørers eksklusion, liminale position, tricksterpositionering etc, ligesom 
jeg har beskrevet den metateoretiske position, jeg selv befinder mig i som liminal. 
Liminal derved, at jeg ikke entydigt bekender mig til en teori som fx poststruktura-
lisme, en Foucault-tænkning, eller til en Bourdieu-inspireret refleksiv sociologi. Li-
minaliteten vedrører denne in-between teoretiske position, som er karakteriseret som 
både-og og hverken-eller. Den metateoretiske in-betweenhed kan bedst beskrives 
som interdisciplinær, overskridende og empirinær. I skolen produceres og afvikledes 
en anden eksklusion, nemlig den, at jeg ikke hørte til nogen steder. At være uspecifi-
ceret er også for feltarbejderen at være ude af førsteheden, og positioneret i en an-
dethed. Men hvad jeg ikke havde forudset var, at denne marginalisering ville påvir-
ke mig. Efter nogen tid fik jeg lyst til selvfølgeligt at bevæge mig rundt, jeg fik lyst til 
at høre sammen med nogen, og jeg fik lyst til ikke at være en aktør, der vedholdende 
kunne udfordres og spørges til. Jeg kunne så være gået med lærerne på lærerværelset 
i frikvartererne, eller jeg kunne have spillet fodbold med drengene, eller jeg kunne 
have snakket med Camilla og Theresa eller være gået med Sofie og Louise på skole-
biblioteket. Jeg oplevede ønsket om at komme ind i varmen. Så mens jeg studerede 
inklusion-eksklusionsprocesser, marginaliseredes jeg selv som feltarbejder som ikke 
placérbar, uden for grupperne, ikke til at forstå, uigenkendelig – både for elever og 
lærere. Jeg forsøgte mig med at fastholde forskningsdesignet og dets idé om at for-
blive denne non-specificerede aktør (Højlund 1998). Men det havde en pris. Dels i 
forhold til de øvrige aktører, hvor en entydig tilknytning som nævnt forblev uafkla-
ret. Dels for mig selv, fordi det ’kostede noget’ ikke at bevæge mig ud af denne uspe-
cificerede position. Det er ikke sikkert, at jeg ville kunne være kommet ud af den, 
men det er sikkert, at jeg følte trang til at bevæge mig væk. At være uspecificeret og 
ikke-genkendelig betyder også at være uden anerkendelse. Det betyder at være i en 
spænding (spænding i betydningen ’tension’, og ikke i betydningen ’spændende’). 
Det var min subjektivt erfarede position i felten. Spændingen var varig, og dens ene-
ste ophørsmulighed så ud til at være etablering af en entydig og genkendelig positi-
on, som var ligesom nogle andre. Den erfaring producerede ikke blot den omtalte 
spænding, men også en forståelse for, hvordan det subjektivt kan erfares at befinde 
sig i de forskellige andetgørelser. Jeg blev bibragt – ikke bare en andethedsoplevelse 
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– men en oplevelse med at være andetgjort i den helt samme kontekst og i forhold til 
de helt konkret samme aktører som Camilla, Daniel, Linda og Mark handlede og le-
vede i. Det gjorde en forskel i mine analyser af førsteheds- og andethedsproduktio-
ner, at jeg havde erfaret at være uspecificeret blandt netop disse aktører. Det betyder 
ikke, at jeg dermed etablerede en solidaritet med det andetgjorte, men det betyder, at 
jeg gjorde læsningerne af mit materiale fra et andet sted end et, der ikke kendte til 
andetgjorte positioneringsmuligheder.  
 
 
FORBLØFFELSE 
Mens jeg var i gang med feltarbejdet læste jeg Kirsten Hastrups bog om forbløffelse 
(Hastrup 1992; og Gulløv 1999: 12). Det fik mig til – på daværende tidspunkt – at 
formulere mine egne feltarbejdsforbløffelser. Hastrup forstår forbløffelser som  
 
”den særlige form for overraskelse, der stammer fra erfaringen af kulturelle forskelle. Det er 
en erfaring, der har givet anledning til en særlig videnskab” (Hastrup 1992: 7).  
 
Det er en professionel forbløffelse, siger hun. Nogle af mine forbløffelser relaterer sig 
til iagttagelser af elevernes indbyrdes relationer. Forbløffelserne formulerede jeg un-
der feltarbejdet som: (i) Klasselivet er kaotisk. (ii) Det ser ud. som om konstellatio-
nerne skifter, når eleverne får nye pladser. De fysiske pladser i lokalet er afgørende 
for, hvad det er muligt at gøre, og muligt at iagttage. (iii) Grupperinger på køn er ty-
delige og overskrides alligevel hele tiden. (iv) Hver gang jeg tror at have iagttaget, at 
bestemte grænser gælder, så er det straks anderledes. Faktisk ser disse overskridelser 
ud til at ske så vedholdende og systematisk, at det ser ud til at være reglen, at gruppe-
ringerne brydes.  

Disse forbløffelser er indgået i det analytiske arbejde med det empiriske ma-
teriale. Men der var andre forbløffelser, også. Forbløffelser som snarere har metodo-
logisk karakter. Jeg noterede: Det er forbløffende hvor (i) trættende og kedeligt, det 
er at sidde i et klasseværelse, og hvor (ii) nemt det er at miste fokus i observationer-
ne. Disse forbløffelser er indrømmelser. Når jeg insisterer på en forskningsstrategi, 
der forstyrrer entiteter og selvfølgelighedsfortællinger, så må samme forstyrrelses-
princip gælde min egen forskningsproces. Forskningsprocessen er en anden selvføl-
gelighedsfortælling, der kan forskubbes. Og som må præsenteres med de brud på 
selvfølgelighed og linearitet, som den rummer. Det er begrundelsen for at medtage 
disse forbløffelser.  

Så lad mig dvæle lidt ved indholdet af forbløffelserne. Det er ganske vist sjovt 
at være på feltarbejde, men det er også kedeligt. Heldigvis er jeg ikke den eneste, der 
har kedet mig under feltarbejde, men man må lede lidt for finde nogen, som vedken-
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der sig kedsomheden. Inger Sjørslev er en af dem, der gør en dyd af at beskrive det 
ikke-komfortable, det ikke-lineære og springene fra et umiddelbart oplevelsesplan og 
til et reflekterende (Sjørslev 1989; Sjørslev 1995). Når det gælder feltarbejde i skolen 
er det lidt anderledes, fordi det er på skolebænken, at kedsomheden indfinder sig. 
Det er i institutionen, at det bliver kedeligt og langvarigt. Det kan være kedeligt at gå i 
skole, og det kan være kedeligt at vende tilbage til skolen for at bedrive feltarbejde8

Den anden forbløffelse vedrører fokusskift. At lave feltarbejde er at befinde 
sig imellem mennesker, som er i færd med deres liv. Jeg studerede ikke alt, hvad der 
foregik i dette levede liv på skolen. Jeg udvalgte, hvad jeg ville fokusere på. Den ud-
vælgelse opfatter jeg som nødvendig i forhold til de overordnede forskningsspørgs-
mål og afgørende for at kunne producere ny kundskab. Mit fokus er imidlertid ikke 
altid i overensstemmelse med, hvad der dominerer i de konkrete relationer og kon-
tekster. Mit fokus udfordres – så at sige – af andre fokuseringer og prioriteringer i 
levet liv. Den tydeligste udfordring kommer fra skolens egen logik, hvor læreren er i 
centrum. Når jeg interesserer mig for elevernes indbyrdes relationer og gør en aktiv 
seen-bort-fra læreren, så modsiges jeg af skolens logik, hvor læreren underviser og 
har – ideelt set – elevernes opmærksomhed. Den fysiske indretning af klasseværelset, 
hvor elevernes borde står på rækker med retning mod lærerens bord, og tavlen un-
derstreger den logik, der tilsiger et fokus på læreren. Det er den logik, jeg modsiges 
af, når jeg fokuserer på elevernes indbyrdes relationer. Først placerede jeg mig bagest 
i klassen for ikke at have elevernes blikke på mig. Det betød imidlertid, at mit eget 
blik gled væk fra eleverne og hen til læreren, som jo netop påkaldte sig opmærksom-
heden, også min. Jeg flyttede mig op foran i klassen, sådan at jeg forhindrede mig 
selv i at iagttage læreren. Det krævede en del opmærksomhed og flere tiltag, før jeg 
fik etableret et sikkert blik for elevernes indbyrdes relationer, som ikke uden videre 
lod sig forstyrre af skolelogikken. Naturligvis har jeg i observationerne også set læ-
rerne, jeg har hørt dem. Men de har ikke været genstand for min specifikke interesse. 
Faktisk har det været en anstrengelse at holde øjnene og opmærksomheden væk fra 
lærerne. Med stor selvfølgelighed tager lærerne klasseværelset. Så jeg har tvunget 
blikket væk fra lærerne og har principielt kun interesseret mig for lærerne, når deres 
ytringer eller handlinger greb ind i børnenes indbyrdes relationer. Principielt, fordi 
det i skolens virvar kan være vanskeligt at afgøre hvilke handlinger, der er hvad. Ik-

. 
Feltarbejde er produktivt, men det er også forbundet med frustrationer og fortvivlel-
se, som i sig selv kan forekomme uproduktivt, men som i reflekteret form bidrager 
med forståelser. 

                                                 
8 Professor Staf Callewaert har under et forskerkursus (Nyere sociologiske teorier, november 
1998) nævnt kedsomheden ved klasserumsforskning, men jeg har ikke set overvejelser over 
dette på skrift fra hans hånd.  
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ke desto mindre var det princippet, jeg etablerede som overordnet retning for feltar-
bejdet.  
 
 
BØRNS MODSTAND MOD AT DELTAGE 
Det er ikke lige til at gennemføre et børneperspektiv. Man må have tilladelse til at 
nærme sig børn. Ligesom man indhenter tilladelser fra andre grupper, når de indgår 
i forskningsprojekter. Det påfaldende er imidlertid, at de mennesker, der skal give 
tilladelse til, at jeg gennemfører et feltarbejde på skolen, ikke er børn, men voksne. 
Skoleinspektøren gav først sin tilladelse til, at jeg henvendte mig til lærerne, og siden 
sin anbefaling af projektet. Lærerne gav dernæst deres tilladelse til, at jeg opholdt 
mig i klassen i deres timer. Forældrene gav dernæst deres tilladelse til, at jeg inter-
viewede deres børn, og til sidst, da jeg var igennem de forskellige voksnes kontrol, 
kunne jeg præsentere mig for børnene og bede om deres tilladelse. Informeret sam-
tykke står centralt i de fleste metodebøger, og det forekommer indlysende, at  de im-
plicerede må give deres tilladelse til at deltage, før et forskningsprojekt kan gennem-
føres. Jeg havde af alle institutionens formelle instanser fået lov til at opholde mig på 
skolen, så børnenes eventuelle indsigelser var uden megen indflydelse. Det eneste 
sted, børnene havde mulighed for at gøre indsigelser, var ved deltagelse i interviews. 
Dér kunne de være modvillige eller nægte at være med9

Informeret samtykke er tillige noget, der ikke kan afgøres én gang for alle. In-
formeret samtykke forstår jeg både som et indgangsritual og som en forhandlet- og 
forhandlingsproces. Min tilstedeværelse tillades nogle dage i nogle interaktioner, af-
vises andre dage i samme aktiviteter, mens jeg andre gange igen inviteres til at delta-
ge i uforudsete interaktioner. Disse in- og eksklusioner af mig er sådanne fortsatte 
forhandlinger om samtykke. Flere børn var tydeligvis ubehageligt til mode ved at 
blive iagttaget, andre så ud til at være veltilpasse ved min tilstedeværelse. Men fælles 
for dem var en betingelse, nemlig at andre voksne i samråd med mig havde besluttet, 
at jeg måtte være dér midt iblandt dem. De gjorde modstand på forskellige måder. 
Nogle ved at undgå mit blik og flytte sig væk, når jeg kom. Andre ved at sætte 
spørgsmålstegn ved min loyalitet, andre igen ved at afvise at lade sig interviewe. 

. Så meget for et børneper-
spektiv, der alligevel er pakket ind i voksnes beslutninger om hvem, der må bedrive 
hvilken forskning iblandt dem.  

Er et børneperspektiv et særligt kritisk perspektiv? Det kritiske består i min 
afhandling i en seen-bort-fra et eksplicit voksenperspektiv. Og netop dette perspek-
tiv kunne være et eksempel på en kritisk stillingtagen, som over tid bevæger sig mod 

                                                 
9 Samtidig må det medtænkes, at informeret samtykke ikke kun drejer sig om retten til at sige 
nej, men for så vidt også om retten til at sige ja. Også retten til at sige ja til at deltage, selv om 
voksne har sagt nej. 
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doxa. Måske har det perspektiv allerede forskudt sig fra en kritisk position til en 
mainstreamposition, som ikke i sig selv rummer et kritisk potentiale. Mit eget forslag 
består i at fastholde et selvfølgelighedsudfordrende perspektiv. Det består først og 
fremmest i en seen-bort-fra et voksenperspektiv, hvor en ’going native’ med børnene 
forhindres af en understregning af solidaritet med data, frem for med konkrete børn. 
Samtidig består det i en opmærksomhed på ikke at fortælle børn frem som helte eller 
sandhedsvidner og voksne som kontrollanter eller løgnere om børnelivet. Desuden 
består et børneperspektiv i en analytisk skelnen mellem individuelle børn, børn i fler-
tal og barndom og barndomme. Det individuelle barn er medlem af grupper af flere 
børn, ligesom det har sin barndom. I disse konkrete studier møder vi konkrete børn, 
som også samtidig er del af flere ’børn’, og som for tiden er i den livsfase, der be-
nævnes ’barndommen’. Et børneperspektiv betyder ikke, at det i dette projekt er 
børns stemmer, der taler, ligesom det heller ikke betyder et perspektiv, som sikrer fx 
en god barndom. Det konkrete børneperspektiv må begrænses – det må situeres og 
kontekstualiseres, hvilket jeg gør løbende i analyserne. Et børneperspektiv forstår jeg 
således først og fremmest som et analytisk perspektiv, som ikke kan reduceres til et 
spørgsmål om datas karakter og dernæst også som et metodologisk perspektiv. 
 
 
SKÆRPELSE AF FORSKERBLIKKET 
På flere måder og mange forskellige tidspunkter i forskningsprocessen har jeg haft 
brug for at skærpe mit blik. Det har jeg ikke altid kunnet gøre alene. Jeg har lavet 
feltarbejde i det samfund, jeg selv lever i. I en institution jeg selv er socialiseret i. Jeg 
kunne være taget til Ny Guinea for at skærpe mit eget blik for selvfølgeligheder i det 
danske uddannelsessystem. Det gjorde jeg imidlertid ikke, og jeg har været nødt til at 
opfinde andre måder at eksotisere og skærpe mit eget blik på10

 

. Gordon et al gør op-
mærksom på en skærpelse af analyseblikket, som de har opnået ved at lave forsk-
ning, der bevæger sig på tværs af kulturer. De har studeret skoler i såvel England 
som Finland og formulerer deres erkendelse herom således:  

”In comparing our data and experiences, we have constantly been sensitised to taken-for-
granted processes in schools” (Gordon et al 2000: 193).  
 
Andre overvejelser er gjort over feltarbejde i andre kulturer og dertil har været knyt-
tet overvejelser over feltarbejderens deltagelse etc (Hastrup 1989; 1992). Over de se-
neste 15 år er der imidlertid sket en forskydning, således at flere antropologer bedri-

                                                 
10 Sent i arbejdet blev jeg opmærksom på Dorte Marie Søndergaards overvejelser over frem-
medgørelsesstrategier. Og dér blev strategierne i høj grad bekræftet som relevante, og lod sig 
yderligere raffinere (Søndergaard 2000). 
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ver feltarbejde i egen kultur (Steen 1993, Preis 1998; Hasse 2000 (a), Mørck 1998; Gul-
løv 1999). Det knytter der sig nye metodologiske overvejelser til. De overvejelser 
vedrører blandt andet feltarbejderens eget selvfølgelige kendskab til og deltagelse i 
samfundet og muligheder for at fremmedgøre sit eget blik.  

En anden måde at skærpe blikket på er ved at skabe former for fremmedgø-
relse ved et konstant internt komparativt blik, som afsøger det, der ’ikke passer’. En 
fortsat ugyldiggørelse af tolkninger, der sikrer, at indvendinger mod bestemte for-
tolkninger tages op. Ugyldiggørelse som strategi drejer sig altså ikke om at nærme sig 
en ’sand’ fortolkning af en given episode, men tværtimod om at producere flere læs-
ninger.  

En tredje måde at skærpe blikket på er at skabe fokuseringer. Jeg arbejdede 
med regler og rutiner i klassen, og brud hermed. Konkret har jeg fokuseret på elevers 
brud på regler, eventuelle irettesættelser fra læreren og andre elevers reaktioner på 
bruddet og på irettesættelsen samt på hvilke aktiviteter, der rutiniseres blandt ele-
verne. Det drejer sig om at indfange, hvordan eleverne oplever deres egne og hinan-
dens positioner og (vel)tilpassethed. Og at skærpe min egen opmærksomhed på reg-
ler og rutiner i klassen, og hvordan der brydes hermed. Hensigten er at indfange, 
hvad det betyder for børnene, snarere end at se vise, hvordan skolen reproducerer 
allerede eksisterende forskelle.  

En fjerde måde at skærpe blikket på er ved eksplicit at søge efter, hvad der 
bringes tavst. Hertil hører også en opmærksomhed på ikke at tage det artikulerede 
for givet eller som udtryk for, ’hvordan det i virkeligheden er’.  

I feltarbejdet arbejdede jeg med endnu en skærpelse, nemlig forskellen på 
min tilstedeværelse og nærvær i henholdsvis observationer og interviews. Min rolle i 
de to situationer måtte gøres tydelig for mig selv. Jeg var interesseret i at producere 
et så rigt datamateriale som muligt. Men deltog jeg for indlevende i frikvarterer fx, så 
forstyrredes, hvad jeg var interesseret i at vide mere om, nemlig inklusion-
eksklusionsprocesser, fordi jeg fx blev part i en sag. Det kunne der ganske vist have 
været en interessant metodologisk diskussion i, men i mit tilfælde ikke en pointe i 
forhold til dataproduktion. I observationsarbejdet måtte jeg etablere en vis afstand og 
en vis dumhed for ikke at forstyrre handlinger og momenter, hvor jeg ikke var inte-
resseret i at være part. Det betød blandt andet at producere systematiske observatio-
ner. I interviews ville en sådan afstand, dumhed og systematik sandsynligvis have 
vist sig kontra-produktiv. I interviewsituationerne måtte jeg altså være til stede, være 
nærværende, spørgende og empatisk (Fog 1997: 35-46; 227). Blev jeg for systematisk i 
interviewsituationerne, fik jeg ingenting at vide og mistede samtidig mit eget nær-
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vær. For at producere righoldige data måtte jeg altså skelne mellem afstand og empa-
ti i forhold til feltarbejdets forskellige tilgange11

 
.  

 
FORSKERPOSITION(ER) 
Hvordan vi producerer kundskab afhænger af, hvad vi ønsker at vide mere om, og 
hvordan vi forstår det, vi vil vide mere om. Lad mig samle de forudgående ansatser i 
en beskrivelse af min forskerposition. 

Børnene opfatter jeg som deltagere og som medproducenter af data, hvor de 
også kan forstås som informanter (se desuden Kampmann 1998; Gulløv & Højlund 
2003). De er deltagere med hinanden i det skoleliv, de lever sammen. Ligesom de er 
deltagere i dataproduktionen. At omtale børnene som deltagere er en måde at under-
strege aktørperspektivet på. At omtale børnene som informanter trækker på en an-
tropologisk forskningstradition. ’Informant’ kan lyde som en objektgørelse af aktø-
ren, der af forskeren aftvinges informationer. Den diskussion af informantrollen har 
været en del af antropologiens diskusssion af feltarbejde, hvor opfattelsen og brugen 
af informanter har ændret sig over tid fra ’fortæl-om-din-kultur’ til en geninvestering 
i at forstå aktører som handlende. Spradley argumenterer for ikke at blande forskel-
lige forståelser af individer sammen i interviewsituationen: 

 
”At least three roles that contrast with informant are used in the social sciences: subject, re-
spondent, and actor. Sometimes, within the context of a single project, the same individual 
will act as subject, actor, respondent, and informant. In order not to confuse these roles, let’s 
look at their most important differences” (Spradley 1979: 29).  
 
Hvor Spradley vil reducere den deltagende til informant, opfatter jeg den deltagende 
også som informant.  Men netop også som deltager, aktør, subjekt. Og at denne fler-
fold er muligheder for at producere righoldige data. Det er betingelsen i feltarbejde. 

I stedet for et perspektiv, hvor jeg som forsker gør mig solidarisk med børn, 
foreslår jeg at flytte fokus fra de konkrete børn til de data, der produceres sammen 
med børnene. Det betyder, at jeg som forsker er forpligtet på mit materiale, frem for 
på konkrete børn. Jeg opfatter det som min forpligtelse at producere kundskab, som 
er solidarisk med de aktører, der studeres, men opfatter det ikke som min forpligtel-
se at reproducere informanternes synspunkter eller opfattelser. Tværtimod betragter 

                                                 
11 Eva Gulløv og Susanne Højlund argumenterer for noget tilsvarende i deres bog om feltar-
bejde blandt børn, hvor de gør rede for behovet for refleksivt at håndtere balancen mellem 
nærhed og distance. Deres diskussion baserer sig på erkendelsen af, at man som feltarbejder 
selv er del af empiriens tilblivelse, og at det klassiske ideal om distance til undersøgelsesob-
jektet umuligt kan opretholdes i etnografisk arbejde (Gulløv & Højlund 2003: 23). 
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jeg den forskningsmæssige mulighed som en forpligtelse til at forstå mere om det 
sociale rum og dets relationer, end hver enkelt involveret aktør måtte kunne gøre. 
Bestræbelsen er altså at producere en kundskab, der analytisk samler og udfordrer 
eksisterende opfattelser på feltet. De eksisterende opfattelser forstår jeg som såvel de 
involverede aktørers som commonsense betragtninger om skole- og børnefeltet og 
som eksisterende videnskabelige kundskaber. Forskerpositionen opfatter jeg således 
som privilegeret i den forstand, at det er muligt at tænke sammenhænge, der poten-
tielt kan bevæge sig ud over commonsense viden og til at begribe, også hvad de in-
volverede aktører ikke forstår.  

Data produceres i levet liv blandt mennesker, med forskeren som central ak-
tør. Heri ligger også en anerkendelse af forskerens rolle og indblanding. Data er pro-
duceret i levet liv, men data er ikke levet liv. Det levede liv datagøres, så at sige. Heri 
ligger også en opfattelse af, at forskere må vedgå sig ansvaret for det overordnede 
perspektiv og derfor også for konklusionsmulighederne. Dén position kan kun for-
skeren indtage. Det er min afhandling, som andre ikke – og slet ikke de involverede 
børn – kan tages til indtægt for eller holdes ansvarlige for. De kan inddrages i projek-
tet, også på måder som udfordrer mit perspektiv, ligesom de kan sætte spørgsmåls-
tegn på steder, jeg ikke ville kunne forudse. At påtage sig ansvaret for perspektivet 
er således ikke lig med fuldstændig kontrol, ej heller med en realistisk tilgang. Gøres 
solidaritet til et spørgsmål om data frem for konkrete aktører, så bliver det muligt at 
gribe relationer til både aktører og forskningsprojekt. Det er denne dobbelte forplig-
telse, jeg har ønsket at understrege. Jeg har ønsket at forpligte mig på bevægelserne 
gennem data og på perspektivet, som det er beskrevet i de tre udspændtheder i ka-
pitlet om den metateoretiske fremskrivning. Og ikke mindst på det jeg beskriver som 
selvfølgelighedsopbrud. Perspektivet har været blikket for det urolige, for grænsefi-
gurerne og for forstyrrelserne af det taget-for-givne.  
 



 389 



 390 



 391 

RESUMÉ AF AFHANDLINGEN 
 
Klasser med etnisk danske og etniske andre børn består af fire adskilte grupper: to-
sprogede piger, danske piger, tosprogede drenge og danske drenge. Således lyder 
den dominerende fortælling. Fortællingen ledsages ofte af en gestikulation, hvor ar-
mene lægges over kors, så der dannes fire felter. I de fire felter placeres børnene. De 
fire grupper har ikke noget med hinanden at gøre. De arbejder ikke sammen, de le-
ger ikke sammen. De lever adskilt fra hinanden, i samme klasse. Det er køn, der for-
skelssætter, og det er etnicitet, der forskelssætter. I dén fortælling. Det er den fortæl-
ling jeg med denne afhandling forsøger at forstyrre.  

Jeg forsøger at bryde selvfølgelighederne op og anvender, til dette formål, en 
analysestrategi, hvor begreber importeres for at eksotisere og fremmedgøre det, der 
tages for givet. De begreber, der importeres er liminalitet, eksil og trickster.  

Metodisk betyder det et forskningsdesign, som stramt fokuserer på inklusion-
eksklusionsprocesser blandt børn i skolen, og at jeg kaster flere forskellige blikke 
herpå, for at producere et så fyldigt datamateriale som muligt.  

Den empiribårne analyse er afhandlingens centrum. Denne analyse kan ikke 
gøres alene, men er også etableret via såvel metateoretiske som metodologiske rel-
feksioner. Analyserne er derfor pakket ind i disse. Afhandlingens struktur afspejler 
dette: Først de metateoretiske overvejelser og til sidst de metodologiske. Derimellem 
ligger analyserne.  

Den metateoretiske fremskrivning består af tre grundkategorier: Tilblivelser, 
forskelssætning og dominans. Og tillige af tre udspændtheder, der benævnes: 
’Træghed og forandring’, ’det allerede og det endnu-ikke’ samt ’individualitet og 
fællesskab’. Den metateoretiske fremskrivning hænger sammen med afhandlingens 
tværfaglige karakter. Det tværfaglige udgøres både af denne afhandlings forsknings-
felt og af min faglige baggrund, som er gjort af ikke-enkeltfaglige fag. Analyserne 
afbrydes undervejs af teoretiske ekskurser, som informerer analyserne og søger at  
bringe dem videre. 

Afhandlingen er baseret på et feltarbejde udført i en 6. klasse, og et børneper-
spektiv er priviligeret. Det producerede datamateriale består af observationer og in-
terviews med alle klassens elever. Dertil kommer minutobservationer af kommuni-
kationer i klassen og tillempede sociometriske besvarelser.  

Analyserne er gjort i flere bevægelser. Først etableres en beskrivelse af den 
konkrete klasses selvfølgelighedsfortælling om sig selv. Her beskrives klassen i en-
klaver. Dernæst følger flere læsninger, som er forstyrrelser af den selvfølgeligheds-
fortælling. Hvert kapitel tager afsæt i en fortættet beskrivelse fra feltarbejdet – det 
kan være en daglig tilbagevendende begivenhed som spisepausen eller holddeling til 
fodbold, eller det kan være en episode, som har vist sig betydningsfuld i forståelsen 
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af børnenes indbyrdes tilblivelser, som da klassen får ’nye pladser’. Et komplekst bil-
lede af skoleliv tegner sig heraf. Analyserne afsluttes med en (gen)fiksering, hvor 
analysebevægelserne søges samlet i diskussioner af normalitet, elevnormativitet, 
passendehed og intersektionalitet. 
 I analyserne finder jeg, at en elevnormativitet, forstået som en regulativ prak-
sis, sætter sig igennem. En elevnormativitet som sætter rammerne for,  hvordan man 
kan blive til som elev. Igennem analyserne kan et antal komponenter i denne lokalt 
forankrede elevnormativitet benævnes.  

De komponenter, der spiller sammen i den regulative elevnormativitet, der 
har vist sig i materialet, benævner jeg: (i) Fordringen om at blive (tilstedeværelse), (ii) 
strafbarhed og overvågningsbarhed, (iii) det ubestemmelige forhold mellem regel-
brud og straf, (iv) stedets betydning og (v) entydige bevægelsesmønstre. Komponen-
terne ser ud til at udgøre de grundlæggende forudsætninger for elevhed, men ingen 
af elvernes forskellige måder at gøre skoleliv på kan reduceres til én komponent.  
Som elev må man være tilstede, strafbar, overvågningsparat, disponibel og parat til 
at håndtere regelsæt. Og man må gøre sig genkendelig. Man skal blive på skolen, på 
bestemte steder til bestemte tider, man overvåges som elev, og man må forholde sig 
til et uklart forhold mellem skolens regler for adfærd og færdsel og de straffe der kan 
følge et regelbrud, ligesom det viser sig at de fleste aktører bevæger sig i entydige 
mønstre. Gennem analyser af såvel de elever, der fremtræder som helt normale, det 
vil sige de umarkerede; og de elever, der på forskellig vis bliver til som de usædvan-
lige, det vil sige de markerede, bliver det synligt, at fordringerne opfyldes på ganske 
forskellige måder. De fremanalyserede komponenter gør sig ikke alene, men også i 
relation til sociale kategorier. Køn, etnicitet og alder blander sig med komponenter-
ne. De tre nævnte kategorier er synlige kropsmarkeringer. Det kan ses. Og i analy-
serne er det særlig dem, der viser sig virksomme. 

Når de forskellige måder at gøre skoleliv på ikke kan reduceres til én kom-
ponent, bliver det nødvendigt at kunne omtale, hvordan komponenterne forholder 
sig til hinanden.  Jeg foreslår, at de forskellige kategoriers infiltrering i hinanden om-
tales som intersektionalitet. Intersektionalitet er et forsøg på at begrebsliggøre det 
forhold, at sociale kategorier eller andre komponenter blander sig med hinanden og 
skaber mening ved det.  

 
 
 



 393 

ENGLISH SUMMARY 
 
School classes with Danish and ethnic minority children consist of four separate 
groups: ethnic minority girls, ethnic minority boys, Danish girls, and Danish boys. 
This is the dominant narrative. The narrative is often accompanied by gesticulation, 
where arms are crossed to form four squares. The children are placed in these 
squares and they are assumed not to work together, not to play together, but to live 
separate lives. In that narrative, that is.  

The thesis attempts to disrupt and challenge this established narrative by 
means of an analytical strategy where concepts are imported in order to exoticize and 
‘alienate’ the taken-for-granted. The concepts imported are liminality, exile, and 
trickster. 
 Methodically, this involves a research design that focuses strictly on processes 
of inclusion and exclusion among school children. The analyses are based on empiri-
cal data established through metatheoretical and methodological reflections. The 
structure of the thesis reflects this focus upon empirical data and analysis. The first 
part of the thesis consists of metatheoretical considerations and the final part is de-
voted to methodological considerations. The analyses form the bulk of the thesis. 
 The extrapolation of the metatheory consists of three categories, namely be-
coming, demarcation, and dominance, and of three conditions: inertia and change, 
the already and the not-yet, individuality and community. The metatheoretical posi-
tion reflects the interdisciplinarity of the approach. This interdisciplinarity is re-
flected in both the area of research and in my background in minority studies. The 
analyses are punctuated by theoretical intertexts that inform the analyses. 
 The thesis is based on fieldwork in a 6th grade class and a child perspective is 
foregrounded. The data material produced consists of observations and interviews 
with the pupils, observations of classroom communication and sociometric data. 
 The analyses proceed in several analytical moves. First, a description of the 
class’s established narrative about itself is provided. In this description the class is 
described in enclaves. Then follow a number of readings that disrupt this established 
narrative. Every chapter takes its point of departure in a thick description from the 
fieldwork, such as, for instance, lunch break, picking football teams, or changing 
seats in class. A complex picture of school life emerges. The analysis concludes with 
a discussion of terms such as normality, normativity of pupil identity, 
(in)appropriatedness, and intersectionality of social components and categories. 
 Normativity of pupil identity is defined as a regulative practice where a 
number of components interact: (i) requirement of presence, (ii) punishability and 
surveillability, (iii) the indefinable relationship between breaking the rules and pun-
ishment, (iv) the importance of location, and (v) unambiguous patterns of movement. 
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These components seem to constitute pupilness, but none of the various ways of be-
coming a pupil can be reduced to only one component. As a pupil you must be both 
present, at the right place at the right time, punishable, surveillable, and capable of 
coping with the implicit and explicit rules of school life. Furthermore, you have to be 
recognizable.  

By analyzing both so-called ‘normal’ pupilness, the unmarked children, and 
othered pupilness, the marked children, it becomes apparent that the requirements 
can be met in various ways. Furthermore, the components intersect with gender, 
ethnicity, and age, and these are represented by visible bodily markers. This visibility 
forms an active part of daily school life. Intersectionality is the term I suggest to cap-
ture the intertwining of social categories and components. Intersectionality is a way 
of comprehending the ways in which categories play a part in meaning-making 
processes. 
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POINTSYSTEM FOR SOCIOGRAMMER: 
 
Til sociomatricerne er anvendt et pointsystem. En førsteprioritet tæller 3 point. En 
anden prioritet tæller 2 point, og en tredje prioritet tæller 1 point. Dette lidt omvend-
te system må til for at kunne tælle pointsum på hver enkelt elev. På grundlag af dette 
kan beregnes, hvad de forskellige prioriteringer beløber sig til i point:  

gensidig 1. prioritet  = 6 point 
 gensidig 1./2. prioritet = 5 point 
 gensidig 2. prioritet = 4 point 
 gensidig 1./3. prioritet = 4 point 
 gensidig 2./3. prioritet = 3 point 
 gensidig 3. prioritet = 2 point 
 ikke gensidige valg = fra 3 – 1 point 

 
 
 
 
 
signaturer: 
fed pil, med udfyldte pile:   gensidig 1. prioritet (6) 
 
pil, uden udfyldte pile:       gensidig 1./2. prioritet (5) og gensidig 2. prioritet (4) 
 
stiplet pil, uden udfyldte pile: < ------- > gensidig 1./3. prioritet (4), gensidig 2./3. prio-
ritet (3) og gensidig 3. prioritet (2) 
 
stiplet pil, uden udfyldt pil, én vej: ----- > ikke-gensidigt valg (3-1) 
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Sociomatrice 
 
Klasse: 6. klasse 
Valgaspekt: Hvem plejer du at sidde ved siden af? 
 
 
vælger/valgte Mehmet Nadim Abdel      Rasmus Yosef Thomas Naser Daniel Mark Martin  Camilla Yasmin Louise Bibi Anna Linda Sofie Theresa pointsum 
Mehmet  (3) (2)    1             6 
Nadim (1)  [2]    (3)             6 
Abdel (1) [2]       (3)           6 
Rasmus  1 2     3            6 
Yosef   1   (3)    (2)          6 
Thomas     (1)  (2)             3 
Naser  (1) 2   (3)              6 
Daniel     1    [3] [2]          6 
Mark   (2)     [3]  1          6 
Martin   1  (3)   [2]            6 
                     
Camilla               [3]     3 
Yasmin                [3]    3 
Louise             1   2  [3]  6 
Bibi            [3]        3 
Anna             [3]       3 
Linda                    0 
Sofie             1 [3]  2    6 
Theresa            2        2 
modtagne valg 2 4 7 0 3 2 3 3 2 3  2 3 1 1 3 0 1 0  
modt 1. prio. 0 1 0 0 1 2 1 2 2 0  1 1 1 1 1 0 1 0  
pointsum 2 7 12 0 5 6 6 8 6 5  5 5 3 3 7 0 3 0  
 
 
angiver point, ikke prioritet. 
1.    prioritet = 3 point 
2.  prioritet = 2 point 
3.  prioritet = 1 point  
 
[ ] = gensidigt valg på samme præferenceniveau 
( )  = gensidigt valg på forskelligt præferenceniveau 
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Sociomatrice 
 
Klasse: 6. klasse 
Valgaspekt: Hvem plejer du at arbejde sammen med? 
 
vælger/valgte Mehmet Nadim Abdel      Rasmus Yosef Thomas Naser Daniel Mark Martin  Camilla Yasmin Louise Bibi Anna Linda Sofie Theresa pointsum 
Mehmet  (3) [2] 1                6 
Nadim (2)  [3] 1                6 
Abdel [2] [3]  1                6 
Rasmus    sigselv                 
Yosef          [3]          3 
Thomas     3  (2)             5 
Naser  2   1 (3)              6 
Daniel     1    (2) (3)          6 
Mark   3     (2)  1          6 
Martin     [3]   (2)            5 
                     
Camilla        1  2     [3]     6 
Yasmin                [3]    3 
Louise             1   2  [3]  6 
Bibi        1  2  [3]        6 
Anna             [3]       3 
Linda                    0 
Sofie             1 [3]  2    6 
Theresa            2   1     3 
modtagne valg 2 3 3 4 4 1 1 4 1 5  2 3 1 2 3 0 1 0  
modt 1. prio. 0 2 2 0 2 1 0 0 0 2  1 1 1 1 1 0 1 0  
pointsum 4 8 8 3 8 3 2 6 2 11  5 5 3 4 7 0 3 0  
 
 
angiver point, ikke prioritet. 
1.    prioritet = 3 point 
4.  prioritet = 2 point 
5.  prioritet = 1 point  
 
[ ]  = gensidigt valg på samme præferenceniveau 
( )  = gensidigt valg på forskelligt præferenceniveau 
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Sociomatrice 
 
Klasse: 6. klasse 
Valgaspekt: hvem plejer du at være sammen med i frikvartererne? 
 
vælger/valgte Mehmet Nadim Abdel      Rasmus Yosef Thomas Naser Daniel Mark Martin  Camilla Yasmin Louise Bibi Anna Linda Sofie Theresa pointsum 
Mehmet  (3) [2] [1]                6 
Nadim (2)  [3] (1)                6 
Abdel [2] [3]  (1)                6 
Rasmus [1] (2) (3)                 6 
Yosef      [3] (2)   (1)          6 
Thomas     [3]  [2]             5 
Naser   1  (3) [2]              6 
Daniel         [3] (2)          5 
Mark   1     [3]  (2)          6 
Martin     (2)   (3) (1)           6 
                     
Camilla               [1]    [3] 4 
Yasmin                [3]  1  4 
Louise                [1]   [3]  4 
Bibi            [1]       (3) 4 
Anna             [3] [1]    (2)  6 
Linda              2    3  5 
Sofie              [3]  (1)    4 
Theresa            [3]   (2)     5 
modtagne valg 3 3 5 3 3 2 2 2 2 3  2 1 3 2 3 0 4 2  
modt 1. prio. 0 2 2 0 2 1 0 2 1 0  1 1 1 1 1 0 2 2  
pointsum 5 8 10 3 8 5 4 6 4 5  4 3 6 3 5 0 9 6  
 
 
angiver point, ikke prioritet. 
1.    prioritet = 3 point 
6.  prioritet = 2 point 
7.  prioritet = 1 point  
 
 
[ ] = gensidigt valg på samme præferenceniveau 
( )  = gensidigt valg på forskelligt præferenceniveau 
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OPTÆLLING AF MINUTOBSERVATIONER (OPGJORT PÅ DE TO FELTABREJDSPERIODER, SIDESTILLET) 
 
 
elevnavn antal 

komm 
periode I 

antal 
komm 
periodeII 

køn 
periode I 

køn 
periodeII 

krydser 
sproggruppe 
periode I 

krydser 
sproggruppe 
periode II 

antal k- 
partnere 
periode I 

antal k- 
partnere 
periode 
II 

foretrukken 
kommunikations- 
partner, periode I 

foretrukken  
kommunikations- 
partner, periode II 

Mehmet 36      8 4m / 5f                3m ja, m begge køn ja, m sm køn 9 (+ ud) 3 Abdel (11) Rasmus (4) 
Nadim 44      23 7m / 2f                 5m / 3f ja, m begge køn ja 9 8 Abdel (13) Naser (8) 
Camilla 60      5 3f / 7m                 2f / 1m ja, m begge køn  ja, m sm køn 10 3 Theresa (35) Bibi (3) 
Abdel 45      20 8m / 1f                 6m / 1f ja, m begge køn ja, m begge køn 9 7 Nadim (13) Mark (7) 
Rasmus 17      7 6m 4m ja, m sm køn ja, m sm køn 6 (+ud) 4 Abdel (5) Mehmet (4) 
Yosef 58      10 6m / 2f 5m / 1f ja, m begge køn ja, m sm køn 8 (+ud) 6 Thomas (22) Thomas (4) 
Thomas 57      11 8m / 3f 3m ja, m begge køn ja, m sm køn 11 (+ud) 3 Yosef (22) Naser (6) 
Naser 72      21 7m / 2f 6m ja, m begge køn ja, m sm køn 9 (+ud) 6 Yosef (14)/ Thomas (14) Nadim (8) 
Daniel 39      14 6m /5f 3m / 1f ja, m begge køn nej 11 4 Mark (15) Martin (7) 
Mark 28      16 6m /2f 4m ja, m sm køn ja, m sm køn 8 4 Daniel (15) Abdel (7) 
Katja 14  2f  ja, m sm køn  2  Yasmin (10)  
Yasmin 12      11 2f 1m / 1f ja, m sm køn ja, m sm køn 2 2 Katja (10) Anna (10) 
Louise 35      14 3f / 2m 3f ja, m. andet køn nej 5 3 Sofie (23) Sofie (11) 
Bibi 23      12 4m / 3f 2m / 2f ja, m begge køn ja, m begge køn 7 4 Camilla (8) Theresa (7) 
Anna 42      11 6f / 1m 2f ja, m sm køn ja, m sm køn 7 (+ ud) 2 Sofie (12) Yasmin (10) 
Linda 18      5 5f / 1m 2f ja, m sm køn nej 6 2 Anna (7) Sofie (3) 
Martin 31      14 6m / 3f 7m ja, m begge køn ja, m sm køn 9 (+ud) 7 Daniel (10) Daniel (7) 
Sofie 42      17 3f / 3m 3f / 1m ja, m andet køn ja 6 4 Louise (23) Louise (11) 
Theresa 54      10 3f / 6m 1f / 1m ja, m begge køn ja, m begge køn 9 (+ud) 2 Camilla (35) Bibi (7) 
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OPTÆLLING AF MINUTOBSERVATIONER (TOTAL) 
 
 
elevnavn antal komm krydser sprog-

gruppe 
antal komm 
partnere 

foretrukken 
kommunikations- 
partner 

Mehmet 44 ja 10 (+ ud) Nadim (11) 
Abdel (11) 

Nadim 67 ja 10 Naser (18) 
Camilla 65 ja 11 Theresa (35) 
Abdel 65 ja 11 Nadim (17) 
Rasmus 24 ja 7 (+ ud) Abdel (6) 
Yosef 68 ja 9 (+ ud) Thomas (26) 
Thomas 68 ja 11 (+ ud) Yosef (26) 
Naser 93 ja 10 (+ ud) Thomas (20) 
Daniel 53 ja 12 Mark (20) 
Mark 44 ja 9 Daniel (20) 
Katja 14 ja 2 Yasmin (10) 
Yasmin 23 ja 4 Anna (10) 

Katja (10) 
Louise 49 ja 6 Sofie (34) 
Bibi 35 ja 9 Theresa (12) 
Anna 53 ja 8 (+ ud) Sofie (13) 
Linda 23 ja 6 Anna (7) 
Martin 45 ja 10 (+ ud) Daniel (17) 
Sofie 59 ja 6 Louise (34) 
Theresa 64 ja 9 (+ ud) Camilla (35) 
 
 
 
+ ud: angiver at der tales ud i klasseværelset. 
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SKOLENS NEDFÆLDEDE ORDENSREGLER  
 
(i) Cykling til skolen kan ske med forældrenes tilladelse. Cykler anbringes på 

anvist plads. Ansøgning udleveres på skolens kontor. 
(ii) Ophold op adgangsvej til bygningen samt ophold på fortovet foran skolen er 

ikke tilladt. 
(iii) Sin taske har man hos sig. Dog kan man bringe den til det lokale, hvor man 

skal være i den næste time, hvis læreren følger med, og man ikke skal højere 
op i bygningen. 

(iv) I frikvartererne er klasseværelserne aflåst, og ingen elever er inde i bygnin-
gen. 

(v) Børnehaveklasse samt 1. klasse er i frikvartererne i Lille Gård. Ved ringning 
stilles klassevis op ved halvtaget. 2. og 3. klasse er i Smalle Gård og 4.-9. klas-
se er i Store Gård. Der er fri op- og nedgang, dog således at man bruger ind-
gangen i den ende af bygningen, hvor lokalet er, samt holder til højre. Alle 
elever, der skal til idræt, stiller op langs atriets ydervæg. 

(vi) Eleverne skal afholde sig fra slagsmål og voldsom eller farlig leg. Knive og 
andre våben må under ingen omstændigheder medbringes på skolen. Ulovli-
ge knive overgives til politiet. – Toiletområderne må ikke bruges til ’varme-
stue’. 

(vii) Rygning er ikke tilladt. 
(viii) Ingen elev må forlade skolen i skoletiden uden en lærers tilladelse i hvert en-

kelt tilfælde. Der kan dog gives tilladelse til, at elever i klasserne fra og med 8. 
klasse forlader skolen i frikvartererne samt i mellemtimer. Dog må hver en-
kelt elevs forældre eller værge skriftligt tilkendegive over for skolen, at de er 
indforstået hermed. Denne tilladelse kan midlertidigt eller permanent ind-
drages, såfremt den giver anledning til vanskeligheder. 

(ix) I timerne bør overtøjet være anbragt på gangen. 
(x) Uddeling og opsætning af reklamer, propagandamateriale o.l. er ikke tilladt. 
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RETNINGSLINIER FOR TRANSSKRIPTION 
 
 
• skrifttype: courier 12 punkt 
• angiv tidskode hvert andet minut 
• skriv alt ud hvad de siger, som de siger det. Forsøg ikke at ændre talesprog til 

skriftsprog. Lav stavekontrol på udskriften, så alle ord er stavet ortografisk kor-
rekt. På den måde bliver det muligt at søge i materialet efterfølgende. 

• ny taler starter med ny linie, venstrestillet. 
• T angiver tøvelyd af hvilken som helst art 
• PPP angiver en påfaldende lang pause 
• (UF) angiver uforståeligt 
• angiv når båndet løber ud 
• regibemærkninger angives i parentes, skrevet med stort 
• brug så få punktummer som muligt, aldrig ved afslutning af replik 
• skriv alt med småt, skriv aldrig med stort. (store bogstaver er reserveret til regi-

bemærkninger, pauser og tøven). 
• skriv med linienummerering 
 
 
 
Hver transskription har følgende ’hoved’: 
Interviewer: 
Interviewperson: 
Interviewdato: 
Sted: 
Bd. nr: 
Udskriver: 
Udskriftsdato: 
1. gennemlytning: 
2. gennemlytning: 
1. kodning: 
2. kodning: 
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