
Resumé 

Afhandlingen studerer skoleliv blandt udskolingselever, som i 7. klasse begynder i nye 
skoleklasser på selvstændige overbygningsskoler. Overbygningsskoler fremanalyseres 
som en skoleorganisering, der søger at skabe attraktive ungdommelige læringslandska-
ber med regler og rammer, der er designet til unge med henblik på at skabe lyst til læring. 
Dette beskrives i afhandlingen som overbygningsskolens ungdomsgørelse, der indfanger 
hvordan overbygningsskolen bestræber sig på at ”gå med” ungdomsliv og- kultur i skole-
organiseringen. 
Afhandlingen undersøger nærmere, hvordan eleverne bliver til og ”gør” skoleklasser og 
skoleliv på (nye) måder og hvordan disse måder virker sammen med forskelssættelser og 
differentieringer, hvor eleverne adskiller og forbinder sig til hinanden. Forskelssættelser og 
differentieringer anskues og analysere som et ”arbejde”, der retter sig mod de affektive, 
materielle og rumlige dimensioner af skoleliv og elevtilblivelser. 
Et større empirisk materiale, som er produceret gennem et år på to forskellige overbyg-
ningsskoler, hvor 7. årgang er fulgt, danner grundlag for afhandlingen. Dette empiriske 
materiale gøres til genstand for teoretisk informeret analyser, hvor Karen Barads agential 
realistiske teori og Henri Lefebvres rytmeanalyse udgør de centrale inspirationskilder. Af-
handlingen består af fem forbundne analyser, der zoomer ind på forskellige dimensioner 
af, hvordan dannelsen af skoleklasser og skoleliv blander sig op med skolens organise-
ringer af ungdommelige læringslandskaber, der simultant har effekter på og er effekter af 
elevernes tilblivelser, forskelssættelser og differentieringer.  
Analyserne koncentrerer sig dels om et parkouranlæg i en skolegård, som overbygnings-
skolen lader bygge som et led i at skabe attraktive og ungdommelige læringslandskaber, 
dels elevernes ønskelister til fremtidige klassekammerater, dels skolens fordeling af elever i 
nye skoleklasser, som fremstår som et relationelt og rytmefokuseret arbejde og dels elev-
ernes pauseliv og ”timeliv” i skolens differentierede og ungdommelige læringslandskaber.
Tilsammen viser analyserne, hvordan elevernes tilblivelser, forskelssættelser og differen
tieringer formes i intra-aktioner med dels elevernes ønsker om at bringe sig tættere på 
nogle elever og på afstand af andre, dels lærernes fordelingsarbejde og den harmoni
figur, der produceres sammen med fordelingsarbejdet, som simultant bringer nogle elever 
sammen og adskiller andre og dels hvordan forskelssættelser og differentieringer, der 
produceres i pauselivet har effekter på elevernes timeliv.     
Analyserne peger bla. på, hvilke udfordringer der dukker for overbygningsskolen og 
hvordan nogle elever bliver sårbare i en skoleorganisering, der søger at hacke sig på ung-
dommens kultur og rytmer. 
Afhandlingen udgør et bidrag i relation til overvejelser om organiseringer i selvstændige 
udskolingsafdelinger og nye skoleklassedannelsespraksisser, der tilstræber det ”ungdom-
melige” og retter opmærksomheden på, hvordan nye selvstændige udskolingsafdelinger 
synes at skabe både lyst til læring og mulighed for nye elevtilblivelser og sårbarhed og 
udsathed blandt eleverne.
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Forord  
 

Diffraktiv metodologi danner det metodologiske grundlag for denne afhandling, som i sig 

selv er et diffraktivt arbejde. Det betyder, at der læses mange slags data, teorier, mennesker, 

begivenheder, ting, steder og tider ind i denne afhandling, og der er mange mennesker der 

har deltaget og frugtbart udfordret disse diffraktive bevægelser. En ph.d.-afhandling er med 

andre ord på ingen måder en individuel begivenhed, men en kollektiv affære med mange 

forskellige mennesker involveret.   

Først skal der rettes et stort tak til de elever og lærere på de to overbygningsskoler, hvor jeg 

har opholdt mig i forbindelse med det empiriske arbejde. Tak for jeres involvering og for at 

lade mig være en del af jeres hverdag i skolen.  

Også en stor tak til de skoleledere som har vist mig rundt på skoler og ladet sig interviewe.  

Tak til Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning for finansiering af projektet og til Aarhus 

Universitet og Professionshøjskolen UCC for at skabe rammerne om projektet.  

En særlig stor tak til min hovedvejleder Malou Juelskjær, DPU for altid særdeles 

omhyggelig, udfordrende og inspirerende vejledning. Også tak til Malou for at inkludere 

mig i artikelskrivninger og konference-præsentationer og på den måde introducere mig til 

”akademia”. En stor tak til min bi-vejleder Vibe Larsen, UCC for inspirerende og god 

vejledning og for solidarisk at følge med selvom afhandlingsarbejdet tog nye teoretiske 

drejninger. Også tak til Vibe og forskningsafdelingen ved UCC for at gøre UCC-

involveringen relevant og kvalificerende for mit afhandlingsarbejde, og for interesse og 

engagement i mit arbejde.  

Tak til miljøet omkring forskningsprogrammet Organisation og Ledelse på DPU, Aarhus 

Universitet for at skabe rammer om faglige og inspirerende drøftelser. 

Tak til følgeforskningsgruppen for opmærksomme og engagerede drøftelser: Malou 

Juelskjær, Vibe Larsen, Dorthe Staunæs, Helle Bjerg, John Krejsler, Thomas Iskov, Rikke 

Brown, Kia Wied og Lonni Hall.  

Ida Winther, DPU, AU og Stine Tidemann Faber, AAU skal have stor tak for kritiske og 

konstruktive kommentarer til mit WIP-seminar.  

Tak til Professor Bosse Bergstedt for at lade mig tage del i, og give mig skrivestund, i 

forskningsmiljøet Posthumanistisk pedagogik ved Sociologiska Institutionen, Lund 

Universitet.   
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Og tak til Ph.d.-studerende i forskningsprogrammet Organisation og Læring, DPU: Lonni 

Hall, Sofie Sauzet, Kia Wied, Rikke Brown, Dorethe Bjergkilde, Christina Handbæk Smidt, 

Stine Jacobsen for både inspirerende, engagerede, sjove og alvorlige samtaler og samvær på 

gangen på DPU, på skriveophold, til konferencer mm..   

Tak til Cecilie Stovgaard-Petersen for korrekturlæsning. Og til Vinnie Møller Johansen for 

hjælp til layout.  

 

Den største tak til Silke, Astrid og Vigga – tak for gode og indsigtsfulde snakke om skoleliv 

og for jeres tålmodighed med mit fravær. Og tak til Jeppe for opbakning og tålmodighed.  
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Kapitel 1. 

Forskelssættelser og differentieringer i overbygningsskolen 

 

Høj musik strømmer ud af 7.B.s klasselokale - hårde elektrobeats. En klump af drenge står 

ved klasselokalets smartboard og styrer musikvideoerne. Elever bevæger sig ind, ud og 

gennem lokalet. Klasselokalet forbinder skolens ene klynge med resten af skolen og har 

døre på begge sider, således at man kan bruge det som genvej til resten af skolen. Det er 

der nogle, der benytter sig af. Og det gør det relativt uforpligtende og ”risikofrit” at tage 

ophold i klasselokalet – man kan tjekke ud, hvad der sker, på sin vej gennem skolens 

bygninger, man kan vælge at blive i et kortere eller længere moment. Man kan ligne en, 

der passerer igennem uden ærinde i klasseværelset. Der er således en færden eller en 

bevægende strøm af elever ind i, ud af og gennem lokalet. Nogle gør ophold i længere tid 

og nogle i kortere tid. Nogle elever er fra 7.B., andre er fra skolens øvrige 7. klasser. 

Eleverne kommer ofte i klumper - en klump af drenge - grinende, puffende og med armene 

om hinandens skuldre og piger i grupper eller i par - hånd i hånd eller med håret flettet 

sammen i fælles fletning – uadskillelige og forbundet af fletningen og med armene om 

hinanden. Tæt omslynget, hånd i hånd – valsende ind i klassen. De knuser og krammer 

veninderne inde i 7.B., de bliver sjældent længe og tager ofte veninderne fra 7.B. med ud 

på videre færd – ind i andre klasseværelser. På tærsklen ind til lokalet begynder mange 

elever at rocke, danse lidt, virre med hovedet. På dørtærsklen ændres elevkroppe til 

dansende, vrikkende, nynnende, sitrende. Musikken sætter gang i kroppene og i rytmerne. 

Der grines, brydes for sjov, råbes og hvines. Der tages billeder med mobiltelefoner. Ved 

dørtærsklen trænges flere og flere elevkroppe – nogle vil ind og nogle vil ud – der mases, 

moses, grines og råbes. I klasseværelset sidder to piger på hver deres række med ryggen 

op ad væggen. De sidder stille og retter skiftevis blikket ud i rummet mod de andre elever 

og ned i mobiltelefonen. Musikken er høj.  

Denne afhandling undersøger skoleliv blandt udskolingselever, som i 7. klasse begynder i 

nye skoler, nye klasser med nye lærere i særlige selvstændige overbygningsskoler. Det er 

typisk skoler, som er ombygget i overensstemmelse med nyere overvejelser om pædagogik 

og arkitektur, og som har eksplicitte ideer om at skabe særlige attraktive ungdommelige 

læringslandskaber, som et led i at skabe lyst til og motivation for læring og uddannelse 

blandt udskolingens elever. Afhandlingen undersøger, hvordan eleverne bliver til og ”gør” 

(skole)klasser og skoleliv på (nye) måder, som både trækker fra tidligere skoleerfaringer og 

elevmåder og ind i endnu ikke ankomne (frem)tider. Og hvordan måderne at gøre skoleliv 

på blander sig sammen med forskelssættelser og in- og eksklusionsprocesser. Dette 

undersøger jeg mere specifikt ved at følge skoleklassedannelse omkring 7. årgang og med 
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afsæt i en antagelse om, at måderne eleverne bliver til og gør skoleliv, ikke finder sted i et 

vakuum, men derimod i sammenfiltninger med de særlige organiseringer af 

læringslandskaber, som etableres i disse overbygningsskoler. Det har altså betydning hvad 

det er for læringslandskaber, som etablerer sig i overbygningsskolen og derfor er det en 

grundlæggende præmis i afhandlingen, at elevtilblivelser og skolens tilblivelser anskues 

som sammenfiltrede processer, hvor forskelssættelser og differentieringer analyseres i 

relation hertil.    

Jeg vil derfor i dette indledende kapitel lægge vægt på at fremanalysere 

overbygningsskolens læringslandskaber, som jeg betragter som ”svar” på ambitioner om at 

styrke folkeskolens ældste elevers motivation og lyst til læring. Men inden 

overbygningsskolens læringslandskab udfoldes, vil jeg opholde mig ved fænomenet 

forskelssættelser og differentieringer, for at give en empirisk fornemmelse for, hvad 

afhandlingen undersøger. 

Indledende empiriske nysgerrigheder  

Det ovenstående feltnotat stammer fra de første uger af 7. klassernes skoleliv på en 

overbygningsskole, hvor jeg foretog feltarbejde gennem et år. I disse første dage af mit 

feltarbejde var jeg nysgerrig på, hvordan eleverne bliver til og ”gør” elev, når skolen, klassen 

og lærerne er nye. I min færden med eleverne de første dage fremkom der med mere og 

mere tydelighed en fornemmelse af, at elevernes bevægelser, færden og tilblivelser finder 

sted som en trækken nogle elever til sig og en distancering fra andre elever.  

På de to overbygningsskoler, hvor jeg foretog mit feltarbejde, gør skolerne meget ud af at 

etablere et attraktivt ungdomsmiljø med rammer og regler designet til unge mennesker. En 

dimension af dette er, at det er tilladt at spille musik(videoer) på klasselokalernes 

smartboard i pauserne. Det udnytter eleverne til fulde og spiller flittigt musik på 

smartboardet i begyndelsen af skoleåret. Det trækker elever til lokalet, og lokalet-med-

musikken virker som intenst spot, der nærmest suger elever til sig, gør dem bevægende og 

dansende. Musikken bliver til rytmer inden for og uden for elevkroppe. På den måde har 

smartboardet affektive kvaliteter i begyndelsen af skoleåret, hvor skoleklasserne er nye og 

hvor erindringen om den tidligere klasse er frisk. Men smartboardets affektive kvaliteter 

viser sig også på andre måder. Smartboard-med-musik sætter gang i nogle elever, mens det 

stivner andre elever og nærmest skubber dem op langs væggen og ned i mobiltelefonen. 

Man kan sige, at eleverne mærker musikken på smartboardet forskelligt. Musikken udvider 

rummet for nogle, suger nogle elever til sig, giver adgang og indbyder til samvær for elever, 

som ikke hører til i klassen. Det udvider det stedlige (spatiale) råderum for nogle elever, 

mens musikken nærmest trykker andre elever længere ned i skolesædet og afgrænser deres 
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stedlige råderum. 1  Der er således en ”trækken-og-skubben” i musikvideoerne-på-

smartboard, der trækker og skubber til eleverne på uensartede måder og skaber forskellige 

tilblivelsesmuligheder, råderet og –rum i overbygningsskolen.      

Da jeg indledte feltarbejdet, havde jeg en åben tilgang i forhold til hvad jeg rettede 

opmærksomheden mod. I løbet af de første uger blev jeg nysgerrig på, hvad er det for 

forskelssættelser og differentieringer, der skabes sammen med og omkring elever i 

overbygningsskolens særlige læringslandskaber, det vil sige hvordan gør eleverne sig 

forskellige i relation til andre og hvordan skaber de afstand og nærhed. Via det empiriske 

arbejde emergerede således nogle nysgerrigheder og spørgsmål om, hvordan og hvilke 

forskelssættelser og differentieringer, der etableredes, og hvordan eleverne bliver til i og 

sammen med disse praksisser. Jeg skriver forskelssættelser og differentieringer for at 

understrege, at det både er praksisser, hvor eleverne adskiller sig og gør sig forskellig fra.  

Afhandlingens kundskabsambition  

Disse spørgsmål og nysgerrigheder nuancerede min kundskabsambition om at undersøge 

forskelssættelser og differentieringer, der produceres, når elever begynder i nye klasser med 

nye lærere i skoler, der tilstræber at skabe et læringslandskab, som er designet til unge, som 

et led i at skabe attraktive læringslandskaber. Denne kundskabsambition er formuleret i 

projektets indledende fase og specificeres således af nysgerrigheder, som emergerede via 

det empiriske arbejde. 

Samtidig er kundskabsambitionen teoretisk informeret af en posthuman forståelse af 

uddannelsespraksisser, der i nærværende afhandling indebærer, at jeg retter 

opmærksomheden på de spatiale, materielle og affektive dimensioner af skoleliv. Jeg 

betoner med andre ord, at skolens bygningsfysik, indretninger og organiseringer af tid og 

rum virker ind på skoleliv, elevtilblivelser, forskelssættelser og differentieringer, som 

skabes i sammenfiltninger med det spatiale, det materielle og det affektive. I relation hertil 

er jeg inspireret af materialistisk feministisk teori og en posthuman inspireret forståelse af 

uddannelsespraksisser som konstellationer af menneskelige og ikke-menneskelige kræfter 

og begivenheder (Taylor 2013). Dette indebærer, at min forståelse og definition af 

forskelssættelser og differentieringer som spatiale, materielle og affektive praksisser, der 

udvikles fortløbende i afhandlingen, er informeret af en posthuman og materialistisk 

feministisk tænkning om uddannelsespraksisser. Her betragtes uddannelsespraksisser ikke 

kun som diskursive eller sproglige handlinger, ej heller udelukkende som bevidste, mentale 

                                                        

1 De elever, for hvem musikken udvider domænet, har i det hele taget større bevægelsesradius på skolen (de 
bevæger sig ind og ud mellem lokalerne - og er der kun i øjeblikket og midlertidigt). De elever, der begrænses i 
deres domæne, er til gengæld dem der bebor klasseværelset mest i pauserne.  
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processer, men tillige som sammenfiltninger af kropslige, materielle, affektive og 

performative praksisser, der ikke er statiske, men stadig tilblivende.  

De uddannelsespraksisser, som specifikt undersøges i denne afhandling, er som skrevet 

overbygningsskolens læringslandskaber, som designes ud fra en forestilling om, hvad et 

attraktivt ungdommeligt læringslandskab kan være. Jeg vil i det følgende fremanalysere 

overbygningsskolens læringslandskab, hvor jeg både fremhæver overbygningsskolen som 

forskningsfelt og policyfelt.   

Overbygningsskolen som svar på motivationstab  

Siden 2010 er der blevet lanceret en række nye organiseringsinitiativer inden for 

udskolingsområdet i form af udskolingslinjer, anderledes holddannelser og selvstændige 

overbygningsskoler (EVA 2014, 2016). Generelt er der en politisk bevågenhed på 

udskolingsområdet og italesættelse af behov for at styrke og målrette kvaliteten af 

undervisningen i udskolingen, herunder styrke elevernes mulighed for at vælge og 

gennemføre en ungdomsuddannelse.2  Mange skoler opdeler elever i hold og linjer i 7.-9. 

klasse som et led i at skabe motivation og modvirke skoletræthed og afprøve andre 

organiseringsformer, b.la. sammenlægninger af udskolinger (EVA 2016).  

Når der for tiden er en stigning i etableringen af nye initiativer inden for udskolingen, 

herunder overbygningsskoler, er det bl.a. med en ambition om at modvirke dalende 

motivation og lyst til læring blandt eleverne i folkeskolens ældste klassetrin. 3  Denne 

ambition om at skabe mere motivation og lyst til læring synes at gro ud af en række politisk 

initierede undersøgelser fra starten af 10’erne, som peger på, at motivation blandt 

folkeskolens elever er dalende des ældre de bliver (se bl.a. Ottesen et.al 2010, Nordal 2010). 

I kølvandet herpå anbefalede Skolens rejsehold i 2010 indførelsen af linjeorganiseringer i 

udskolingen med henblik på at fange elever, der har ”tabt gnisten og motivationen”. 4 

Skolerådets anbefalinger fra 2011 lyder således: ”Det anbefales, at der igangsættes en 

række systematiske forsøg med udskolingslinjer og nye organisationsformer på 

mellemtrin og i udskolingen med henblik på at styrke alle elevers motivation for at lære”.5 

                                                        

2  Se bla. rapporten ”En styrket undervisning i udskolingen. Pejlemærker fra arbejdsgruppen for styrket 
undervisning i udskolingen” (2016). Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.   
3 Det skal nævnes, at overbygningsskoler ikke er et nyt fænomen. Mange skoler i geografiske områder med tyndt 
befolkningsgrundlag har længe haft en skoleorganisering med mindre lokale skoler fra 0. klasse til 6.eller 7. 
klasse, og derefter er eleverne flyttet til andre (større) skoler i de ældste klassetrin. Her har organiseringen været 
begrundet i demografiske og økonomiske forhold og ikke forbundet med pædagogiske og motivationsskabende 
argumenter som det er tilfældet i dag.  
4 Skolens rejsehold blev nedsat i 2010 af den daværende regering til at gennemføre et såkaldt 360 graders 
eftersyn af den danske folkeskole og en kortlægning af styrker og svagheder ved den danske folkeskole i lyset af 
regeringens målsætning om at styrke fagligheden. Medlemmerne af rejseholdet blev beskrevet som personer 
med stærke kompetencer og viden om uddannelse og folkeskole.    
5 (http://www.emu.dk/sites/default/files/Beretning%20om%20Evaluering%20og%20Kvalitetsudvikling%20a
f%20Folkeskolen%202012.pdf).   

http://www.emu.dk/sites/default/files/Beretning%20om%20Evaluering%20og%20Kvalitetsudvikling%20af%20Folkeskolen%202012.pdf
http://www.emu.dk/sites/default/files/Beretning%20om%20Evaluering%20og%20Kvalitetsudvikling%20af%20Folkeskolen%202012.pdf
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Der er således fra politisk hold en ambition om at skabe lyst til læring og fremme motivation 

for uddannelse samt en bred enighed om, at nye organiseringer kan bidrage til dette.  

Lyst til læring og motivation for uddannelse udgør således et pædagogisk argument for nye 

organiseringsinitiativer inden for udskolingsområdet, og overbygningsskolerne kan 

betragtes som udtryk for nogle forandringsprocesser og omstruktureringer, der finder sted 

inden for folkeskoleområdet i disse år. Overbygningsskolen kan med andre ord anskues som 

et fænomen, der udtrykker en mere generel tendens eller forestilling om, at der skal gives 

noget særligt pædagogisk, arkitektonisk og organisatorisk til grundskolens ældste elever 

som en måde at modellere på motivation og lyst til læring og derved optimere 

læringspotentialet.  

Udskolingsforskning i Danmark 

Samtidig med, at den aktuelle skoleudvikling på udskolingsområdet påpeger et behov for 

skoleinitiativer, der kan styrke motivation, er der en forskningsmæssig interesse i at studere 

forskellige tiltag inden for udskolingsområdet og specifikt undersøge relationer og 

forbindelser mellem motivation og lyst til læring og nye organiseringer. I denne 

sammenhæng skal nævnes forsknings- og udviklingsindsatsen ”Læringsløft 2020”, hvis 

formål er at bidrage med forskning, der kan understøtte folkeskolens konkrete udfordringer 

og bidrage med forbedring af børns og unges læringsmuligheder i folkeskolen. 6  Ét af 

indsatsområderne i dette projekt er ”Ledelse og organisation”, der har fokus på ledelse og 

organisering af skolens praksis. Nærværende Ph.d.-afhandling er tilknyttet denne indsats. 

I samme indsats og ligeledes med fokus på udskolingens nye organiseringer er Rikke 

Browns afhandling, som undersøger hvordan udskolingens linjeorganiseringer dels bliver 

en del af det lokale skolemarked og dels genskaber lyst til læring og social klasse i 

sammenfiltrede processer (Brown 2017), og Kia Wieds afhandling om 

udskolingsorganiseringer (Wied in prep). Endvidere skal nævnes Malou Juelskjærs 

afhandling (2009), som undersøger elevers subjektiveringer gennem skoleskift i 

udskolingen.  

Endvidere har en række forskningsprojekter fra Center for Ungdomsforskning (CEFU) 

ligeledes forskningsmæssigt sat fokus på udskolingens motivationsskabende potentiale. I 

2012 påbegyndte CEFU et større forskningsprojekt: ”Unges lyst til læring” (2012-2017) med 

det mål at skabe ny viden og nye indsatser inden for udskoling og ungdomsuddannelse, der 

                                                        

6 Konsortiet ”Læringsløft 2020” blev etableret i 2010 og er et samarbejde mellem professionshøjskolerne UCC, 
Metropol og VIA og Århus Universitet, DPU. Konsortiet danner rammen om en række forsknings- og 
udviklingsprojekter, der har til hensigt at bidrage til løft og udvikling af folkeskolen og daginstitutionerne inden 
for udvalgte indsatsområder og et forskerprogram med en række Ph.D-stipendier på folkeskoleområdet.     
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kan øge unges lyst til læring.7 I forbindelse med delprojektet ”Lyst til læring i udskolingen” 

er der udkommet to rapporter. 8  Relevant i forhold til nærværende afhandling er 

forskningsprojektets fokus på, hvordan klasserumskulturen viser, at omgangs- og 

undervisningsformerne er tæt forbundne og relaterer sig til spørgsmålet om motivation:  

”Relationen til de andre elever i klassen og mere generelt oplevelsen af at høre til i 

klassefællesskabet spiller en helt afgørende rolle for de unges motivation for skole og 

læring, ikke mindst i ungdomsårene” (Pless et. al 2015, 125).  

Ændringer i klasserumskulturen og -organiseringer i form af bla. klasseskift og nye rammer 

for læring og undervisning skaber mulighed for etablering af nye relationer og fællesskaber 

mellem eleverne på tværs af klasser, hvilke bidrager til fornyet skoleengagement (Pless et. 

al 2015, 102).  

Der er således både en politisk og forskningsmæssig opmærksomhed på og interesse for 

udskolingens potentiale til at skabe lyst og motivation via forskellige initiativer, som betoner 

de pædagogiske argumenter for overbygningsskoleorganiseringen, herunder potentialet i 

klasseskift og muligheden for nye klassefællesskaber.  

Overbygningsskolens læringslandskaber   

Etableringen af overbygningsskoler ledsages altså ofte af denne type pædagogiske 

argumenter (forandringer af klasserumskultur- og organisering) og mulighed for 

specialiserede lærerteams, lærerskift, brud på fastlåste elevroller, ny start, etablering af 

ungdomsmiljø med regler og rammer tilpasset aldersgruppen, fælles undervisning og 

individuelle valg på tværs af klasser.9  

Udskolingen skal således ikke alene styrke og fremme elevernes faglige kunnen inden for en 

række fag, men samtidig skabe elever med lyst til læring nu (i grundskolen) og i fremtiden 

(ungdomsuddannelser). Det ser ud til, at mange udskolinger tager denne opgave på sig, og 

man kan i dag, som Bjerg påpeger, registrere mange tiltag og initiativer i skolernes 

pædagogiske landskab, der fokuserer på det at designe læringslandskaber og 

                                                        

7 Projektet består af tre delprojekter. (1) Tværgående forskning om unges lyst til læring (2) Lyst til læring i 
udskolingen (3) Køn og læring på ungdomsuddannelserne. I relation til projektet er udgivet rapporterne ”Unges 
motivation og læring”(2013), ”Unges motivation i udskolingen” (2015), ”Uddannelse der motiverer”.    
8 Første rapport ”Unges motivation og læring” tegner konturerne af en ungdomssociologisk forståelse af unges 
motivation for læring og uddannelse (Sørensen et.al 2013, 23). Den efterfølgende rapport ”Unges motivation i 
udskolingen” peger på behovet for at reformulere motivation som noget, der ikke forbinder sig til den enkelte 
elev og specifikke elevgruppe, men som snarere er noget kontekstuelt, der opstår i mødet mellem den unge og 
skolen (Pless et. al 2015, 12). Motivationsbegrebet formuleres som fem motivationsorienteringer, der forbinder 
og overlapper hinanden og som tænkes som et refleksionsredskab i arbejdet med unge udskolingselever (Pless 
et. al 2015, 93). 
9 De seneste års etableringer af selvstændige overbygningsskoler begrundes med andre ord ikke alene med 
økonomiske forhold. Om end der ofte optræder økonomiske argumenter i forbindelse med etablering af 
overbygningsskoler, hvilket man kan få et indtryk i lokale høringssvar og debatten i folkeskolen.dk: 
https://www.folkeskolen.dk/67488/overbygningsskoler--en-katastrofal-sparedille.  

https://www.folkeskolen.dk/67488/overbygningsskoler--en-katastrofal-sparedille
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klasserumskulturer, der kan fremme elevernes lyst til læring.10 Lyst og motivation bliver 

således tænkt ind som væsentlige dimensioner, der skal bidrage til, at eleverne kommer 

gennem de seneste år af folkeskolen og udgøre modvægten til skoletræthed og demotivation 

(Bjerg 2011, 9).  

At hacke sig på ungdommens intensiteter  

Ideen om at fremme motivation og lyst til læring, som ledsager begrundelserne for at 

organisere selvstændige overbygningsskoler, synes altså at udgøre et dominerende 

argument, hvilket man bl.a. kan læse sig til i dokumenter og materialer fra forskellige 

overbygningsskoler. Ideen fremhæves endvidere af en række af de skoleledere, som jeg har 

interviewet, der understreger, at etableringen eller organiseringen af selvstændige 

overbygningsskoler giver mulighed for at skabe attraktive ungdommelige 

læringslandskaber med regler og rammer, der er designet til unge, og som kan virke 

motiverende og skabe lyst til læring. Således indleder den skole, hvor jeg foretog det 

primære feltarbejde, deres introduktionsbrev til forældrene:  

”Når jeres børn lige om lidt bliver til unge mennesker, der skolemæssigt flytter fra en 

børnekultur til en ungdomskultur, er det vigtigt at sætte fokus på de forandringer, der 

samtidig sker, både på det læringsmæssige og det personlige plan. Forandringer, som 

giver nye muligheder og større råderum, men som også sætter større krav og giver mere 

forpligtelse til den enkelte (Provinsskolens introduktionsfolder).  

I overbygningsskolen eksisterer der med andre ord en idé om, at man på en eller anden 

måde kan hacke sig på ungdomskulturen og ungdommens energi eller intensitet som et led 

i at skabe motivation og lyst til læring blandt udskolingens elever, hvor diskursen om 

skoletræthed er ret dominerende. Denne idé eller forestilling trækkes ind i afhandlingens 

analyser, hvor jeg mere specifikt undersøger, hvordan 7. klasser etablerer sig på udvalgte 

overbygningsskoler efter indførelsen af skolereformen i august 2014 og dens overordnede 

(og meget omdiskuterede) ambition om, at den danske folkeskole skal blive endnu bedre 

end den allerede er i den henseende at gøre alle elever så dygtige, som de kan blive, uanset 

deres faglige niveau og sociale baggrund.11  

Skolereformen – en læringsreform 

Skolereformen har betydning i relation til de forestillinger, der forbinder sig til 

overbygningsskolens læringslandskab, men også i relation til hvilke læringslandskaber, der 

                                                        

10 Det gælder koncepter om elevernes forskellige læringsstile og dertil indrettede klasserum med stillezoner, 
hyggelys og bløde og hårde materialer. 
11  Undervisningsministeriet 2013 (https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/nationale-
maal/om-nationale-maal). 
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rent faktisk realiseres og leves. Derfor vil jeg i det følgende kort inddrage skolereformens 

overordnede målsætning.  

Ambitionen om, at alle elever skal blive så dygtige som muligt, samles i tre nationale mål 

for folkeskolen:  

1. folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan  

2. folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater  

3. tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for 
professionel viden og praksis (Undervisningsministeriet 2013, 2).12  

 

Disse fælles mål skal endnu tydeligere end tidligere sætte elevens ”læringsudbytte” i 

centrum (Rasmussen 2015, 18). Derved understreges det, at skolereformen indskriver et 

skifte i fokus fra undervisningens indhold til fokus på elevernes læringsudbytte. Via 

reformen er det således hensigten at skrue op for læringsdagsordenen, og reformen 

betegnes af flere som en læringsreform (Bjerg og Vaaben 2015): ”Skolereformen, som blev 

indført i 2014, er en læringsreform, der hviler på et krav om målbart mere læring og 

samtidig også et ønske om nye former for læring på nye, anderledes og afvekslende 

måder” (Bjerg & Vaaben, 2015; 13).  

På den skole, hvor jeg har udført mit primære feltarbejde, er den overordnede målsætning 

om, at alle elever skal blive så dygtige som muligt, translateret til sloganet ”VÆR DEN 

BEDSTE VERSION AF DIG SELV”.13 Sloganet er formuleret på stores posters og hængt op 

på væggene i skolens fælles lokaler sammen med andre slogans:  

”GIV DET BEDSTE DU HAR” 

”DU GØR EN FORSKEL”, 

”VÆLG AT GØRE I DAG TIL EN FANTASTISK DAG” 

                                                        

12 Der knyttes endvidere en række operative mål til de nationale mål, der kan fungere som ”tegn” ift. hvorvidt de 
nationale mål er indfriet på de konkrete skoler:   
1. mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test  
2. andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år  
3. andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for 
år  
4. elevernes trivsel skal øges 
( https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/nationale-maal/om-nationale-maal)  
13 Sloganet er hentet fra ”True North”. True North er et privat firma, der har udviklet et pædagogisk koncept og 
læringssystem baseret på positiv psykologi og med fokus på at skabe faglige løft og gøre alle (unge) elever til, 
hvad True North benævner som ”den bedste version af dem selv”. True North er specifikt rettet mod teenagere 
og arrangerer camps for teenagere, kurser for skolelærere, workshops for forældre og skoleprogrammer for 13-
19-årige. På den overbygningsskole, hvor jeg har foretaget det primære feltarbejde, har alle lærere samt udvalgte 
klasser været på kurset.   

https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/nationale-maal/om-nationale-maal
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”DU FÅR HVAD DU GIVER” 

”VI TROR PÅ DIG” 

At blive den bedste version af sig selv  

Via skolereformen tilføjes en ekstra dimension til overbygningsskolernes ambition om at 

skabe lyst til læring og motivation for uddannelse, nemlig lysten til at blive den bedste 

udgave af sig selv og til hele tiden at lære mere og bedre og blive dygtigere. Fordringen om 

at blive den bedste version af sig selv og betoningen af læringsudbytte er ikke afgrænset til 

undervisningen og klasseværelset – tværtimod synes fokus på læringsudbytte at være 

principielt tilstede alle vegne; ”(…) i alle skolens kringelkroge, i elevernes hjerner og 

kroppe, i skolens rum og organiseringer (…)” (Bjerg & Vaaben 2015, 13). Reformens 

læringsdagsorden og fordring om at blive den bedste version af sig selv afgrænser sig med 

andre ord ikke til specifikke undervisningsaktiviteter og steder (klasseværelset), men søger 

læringsmuligheder og potentiale for læring i mange flere dimensioner af skoleliv og flere af 

skolens steder. At komme nærmere en indsigt i, hvordan læring og orkestrering af læring 

siver ind i alle kroge af skolens steder, organiseringer og elever, kan begrebet 

intensitetsorkestrering bidrage til.            

Intensitetsorkestrering  

Ambitionen om at skabe lyst og motivation via etablering af et ungdommeligt 

læringslandskab, har jeg valgt at læse sammen begrebet ”intensitetsorkestrering”, som 

Juelskjær og Staunæs udvikler som et led i at udfolde en analytisk diagnosticering af, 

hvordan skolereformens fokus på læring åbner for at lede og orkestrere på elevernes lyst og 

engagement til læring (Juelskjær & Staunæs 2014). En måde at orkestrere på lyst og 

engagement er at tappe sig ind på de affektive dimensioner af læring og elevliv, hvor der 

ikke blot ledes på eleverne, men tillige på pauser, rytmer og organiseringer, som formodes 

at skabe affektive og sensoriske tilstande, der kan fremme læring. Derfor orkestreres der i 

skoler på såvel det fysiske rum som den sociale atmosfære (Ibid.: 156). Det er denne 

orkestrering på fysiske rum og atmosfære, stemninger og intensiteter, som Juelskjær og 

Staunæs benævner intensitetsorkestrering, der henviser til, at der hele tiden pågår et 

strategisk arbejde på stigninger og fald i intensiteterne i f.eks. engagement, lyst og 

motivation til skole og lyst til læring (Ibid.: 157, Bjerg & Staunæs 2014).  

Denne orkestrering har en særlig opmærksomhed på rytmer og pauser, der tager 

udgangspunkt i affekter og sanser og understøttes og udfordres af organisationstiltag og 

undervisningsmetoder, hvor der brydes med klassiske standarder såsom én klasse, én lærer, 

én time, ét rum, ét fag (Juelskjær & Staunæs 2014). Interiør og arkitektur trækkes ind i 

arbejdet i forhold til, hvordan der kan ledes på hvor, hvordan og hvornår elevkroppe skal 

lære: 
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 […]”en mere generel pointe om en samtid hvori klasseværelset med sine fire vægge og sine 

variationer (og rytmer af variationer) af stole, bordopsætning i klassen suppleres med 

andre miljøer som designes til at kalde på og fremme elevernes læring gennem især 

affektive registre (Ibid.: 163). Det er de nye læringslandskabers ”affektiv rumlig 

dimension”: ”Gennem bevægelse i rum tunes eleven ind på ”sig selv”, sin stemning, sine 

lyster og behov i forhold til at rette sig mod læring. Det er ikke en fast pulserende rytme. 

Den er skiftende og den svinger mellem at være afstemt kollektivt, i små grupper og 

individuelt. Bevægelse af kroppe, rum, indretning kan og må have forskellige 

tempo/tempi, intervaller, speed-slow retning: Det bliver til valgaccelerende 

læringslandskaber” (Ibid.).  

Den affektive-rumlige dimension indebærer ændringer af klassens tid-rum-rytme-pause 

(Ibid.: 164). I forlængelse heraf kan overbygningsskolens ambition eller idé om at skabe 

ungdommelige læringslandskaber og derved hacke sig på ungdommens energier læses som 

intensitetsorkestrering, hvor der orkestreres på det affektive og det sensoriske med henblik 

på at skabe lyst til læring og til at blive så dygtig som mulig eller ”den bedste version af sig 

selv”. Samtidig retter diagnosen af skolens intensitetsorkestrering opmærksomheden på 

skolen som organisering af tid og rum.  

I afhandlingen knytter jeg an til denne forståelse af skolen som organisering af tid og rum 

og formulerer en forståelse af skolen som organisering af tid, rum og energi. Det indebærer, 

at skolen som organisation ikke forstås som statisk, men som sammenfiltret med og til 

stadighed tilblivende med elevernes måder at gøre skoleliv. Denne tænkning om skolen er 

informeret af mine læsninger af dels Henri Lefebvres rytmeanalyse og dels posthuman 

forståelse af uddannelsespraksisser.  

Min antagelse er, at overbygningsskolens læringslandskabs ontologiske grundlag (dets 

eksistensgrundlag) medvirker til de specifikke forskelssættelser og differentieringer, som 

emergerer i overbygningsskolernes læringslandskab, og at forskelssættelser og 

differentieringer må forstås sammen med det specifikke læringslandskabs ontologi.  

Derfor har jeg i dette indledende kapitel udfoldet overbygningsskolens læringslandskabs 

ontologiske grundlag, idet der herfra følger en central analytisk pointe, at forskelssættelser 

og differentieringer og skolens læringslandskaber bliver til i samtidige processer og må 

analyseres som sådanne. Dette indebærer, at afhandlingens analyser fremanalyserer 

forskelssættelser og differentieringer, der skabes i samtidige processer med elevers og 

læringslandsskabets tilblivelser. Der er ikke tale om to adskilte analyser, men om analytiske 

opmærksomheder, som analyseres i samtidige skæringer.    
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På baggrund af diagnosticering af skolens nye ontologi (dens eksistensform), hvor 

forskydningen fra undervisnings- til læringsdagsorden, leder til, at skoler orkestrerer på det 

affektive og sensoriske på eleverne via rytmer, pauseringer, organiseringer og arkitektur 

med henblik på, at alle elever bliver så dygtige som muligt (den bedste version af dem selv), 

formuleres afhandlingens forskningsspørgsmål:  

Forskningsspørgsmål  

Hvad former og hvordan formes forskelssættelser og differentieringer i skolehverdagen 

og i dens sammenfiltninger af intra-agerende ting, mennesker og skolerum i 

overbygningsskolens læringslandskab, hvor der er skruet op for læringsdagsordenen, og 

hvor skolen orkestrerer på rytmer (tid, sted, og energi) og rytmers affektive dimensioner 

og har ambitioner om at hacke sig på ungdommens energier og søger at dirigere dem i 

retning af motivation for skole og uddannelse?       

Forskelssættelser og differentieringer (teoretiske læsninger)  

Jeg indledte afhandlingen med et empirisk billede på forskelssættelser og differentieringer. 

I det følgende vil jeg udfolde et mere teoretisk og forskningsinformeret argument om 

forskelssættelser og differentieringer for at anskueliggøre, hvad det er for en 

forskningstradition, som fænomenet forskelssættelser og differentieringer gror ud af. 

Afhandlingen knytter an til et forskningsfelt med interesse for subjektive konstituerings- og 

tilblivelsesprocesser inden for uddannelseskontekster (se bl.a. Juelskjær 2009, Staunæs 

2004, Kofoed 2003, Søndergaard 1996, Bjerg 2011). Flere af disse forskere trækker på en 

poststrukturalistisk forskningstradition med rødder i Foucault i studier af subjektiveringer, 

der henviser til samtidighed i underkastelse og mulighed og arbejder med mere subtile 

former for styrings- og magtteknologier (Juelskjær 2010a). 14  Subjektet anskues som 

reguleret af diskurser og kulturelle praksisser, men samtidig kan subjektet modsætte sig og 

undslå disse praksisser. Subjektet har med andre ord handlekraft og et råderum inden for 

diskurser og sociale og kulturelle praksisser (St. Pierre 2000, 503).15    

Subjektiveringsprocesser – det vil sige de menneskelige tilblivelsesprocesser – tænkes som 

komplekse, rodede og tilblivende gennem interaktioner og forhandlinger, hvor sociale 

kategorier spiller en væsentlig rolle i relation til disse tilblivelser (Staunæs 2004, Kofoed 

2003, Juelskjær 2009, Petersen (2009), Cawood 2007, Görlich & Kirkegaard 1999). 

Staunæs skriver i sin afhandling fra 2004 om sociale kategorier, at de ikke skal forstås som: 

”…. konstante variable, men derimod som konstruktioner, hvis indhold og betydning 

principielt er flydende. Sociale kategorier er altså redskaber med hvilke vi orienterer os, 

                                                        

14 Andre bidrag med afsæt i subjektiveringsprocesser: Cawood & Juelskjær (2005), Staunæs (2007), Bjerg (2011) 
Kofoed (2007), Højgaard (2007), Højgaard & Søndergaard (2009), Petersen (2009).  
15  Poststrukturalistisk tænkning problematiserer ideen om det autonome subjekt og arbejder med en 
subjektforståelse, hvor subjektet forstås som en situationel, kontekstuel, diskursivt produceret størrelse. 
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in- og ekskluderer det hhv. passende og upassende” (Staunæs 2004, 35). Sociale kategorier 

kan både være ”typiske” såsom køn, race, alder, etnicitet, seksualitet, men også mere 

specifikke og situationelle som f.eks.: ”den gode elev”, ”ballademageren”, ”stille pige”, ”12-

tals pige” etc.. Sociale kategorier tænkes inden for en poststrukturalistisk tænkning altså 

ikke som egenskaber, der er faste og givet på forhånd, men derimod som stadig tilblivende 

og noget der gøres, forhandles og skabes i relationer og samspil, indenfor hvilke der sker 

fastfrysninger eller størkninger, hvor subjektet bliver kategorien eller hverves af kategorien 

og gøres til noget specifikt (”stille pige”, ”balladedreng”, ”moden pige” etc.): ”Sociale 

kategorier er noget man gør, tænker og siger. Noget man gentager, citerer, reproducerer 

og overskrider i sociale og diskursive praksisser (…..) er sorteringsredskaber, der bruges 

til at forbinde og adskille, in-og ekskludere, over- og underordne” (Staunæs 20004, 60).     

Studier af sociale kategoriseringspraksisser kan åbne for at undersøge, hvordan forskelle 

bliver til i bl.a. uddannelsespraksisser (se bl.a. Staunæs 2004 og Kofoed 2003, Juelskjær 

2009, McDermott 1996) og med en understregning af, at måden, skolelivet konstitueres, er 

medproducerende for kategorier og mulige subjektpositioner, der medvirker til at skabe 

forskelle. Eksempelvis viser McDermott i artiklen ”Hvordan indlæringsvanskeligheder 

skabes for børn”, hvordan indlæringsvanskeligheder etableres gennem den måde, skolelivet 

konstitueres på og hverver elever. Her bliver social kategoriseringspraksis med andre ord 

en ”hvervningspraksis” (McDermott 1996).  

Inden for feltet af poststrukturalistiske læsninger af subjektiveringsprocesser har der i en 

årrække udfoldet sig en interesse for at overskride eller producere ”tilføjelser” til de 

diskursive analyser, hvor sproget gøres til den primære agent. Det er tilføjelser eller 

udvidelser, som er informeret af den affektive og materielle vending, som tildeler det ikke-

humane agens og handlepotentiale og føjer materielle og affektive komponenter til analyser 

af subjektive tilblivelsesprocesser.16  

Afhandlingen knytter an til disse studier og er informeret af posthumanistisk og 

materialistisk feministisk uddannelsestænkning, hvilket indebærer, at forskelssættelser og 

differentieringer ikke ”bare” anskues og analyseres som sproglige handlinger og 

vurderinger, men tillige som et ”arbejde”, der retter sig mod de affektive, materielle og 

rumlige dimensioner af skoleliv og elevtilblivelser. I forlængelse heraf læser jeg social 

kategori-figuren sammen med Lefebvres rytmebegreb og Barads diffraktionsbegreb (se 

nedenfor), som bidrager til at understrege sociale kategorier og forskelssættelser som 

relationelle og ”diffrakteret”, som ikke eksisterer på forhånd i kulturen og i skolen, men 

opstår i samlinger eller sammenfiltninger mellem mennesker, kategorier og rytmer.  

                                                        

16  Uddannelsesforskning, som abonnerer på den sproglige og materielle vending, udfoldes i kapitel 2 
(posthumane uddannelsespraksisser). 
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Rytmebegrebet henter jeg som skrevet hos Lefebvre, der forstår rytme som 

sammenfletninger af tid, rum, energiforbrug (Lefebvre 2004,8). Rytmer er bevægelse og 

gentagelse. Den rytmeanalytiske tilgang inddrages som led i min ambition om at vise, at 

skoleliv ikke alene er sproglige praksisser, men også spatiale, materielle processer og 

praksisser, og at forskelssættelser og differentieringer bliver til i sammenfiltninger med det 

materielle, det affektive og ikke som udtryk for bevidste intentioner og viljer, men snarere 

som effekter af kræfter, energier og affekter. 

Diffraktion som undersøgelses- og analyseredskab  

Diffraktion udgør et centralt begreb i afhandlingen og trækkes ind dels i relation til 

metodologiske overvejelser og dels som analyseredskab til analyse af forskelssættelser og 

differentieringer. Karen Barad skriver, at diffraktion bedst kan beskrives som bølgers 

rullende, skubbende, trækkende og transformerende bevægelser. Diffraktion er effekterne 

af den måde, bølger kombinerer, når de overlapper, og af de bøjninger og spredninger af 

bølger, som fremkommer, når bølger møder en forhindring (Barad 2007, 74). 17  For 

eksempel virker en sten eller klippe i havet som et apparatus af diffraktioner, hvor vandets 

bølger er tvunget til at bøje og overlappe. Diffraktion er dette øjeblik af overlapning, hvor 

bølgerne ændrer sig selv i intra-aktion med sten-forhindringen. Bølgerne kan forstærke 

eller udslukke hinanden.   

Barad bruger konceptet om diffraktion på mange forskellige niveauer, hvor diffraktion som 

dels undersøgelsesredskab og dels analyseredskab er relevante for denne afhandling. Som 

undersøgelsesredskab og i relation til metodologiske overvejelser understreger og belyser 

en diffraktiv metodologi verdens sammenfiltrede relationer og er i sig selv et sammenfiltret 

fænomen: (…) diffraction not only brings the reality of entanglements to light, it is itself 

an entangled phenomenon (Barad 2007, 73). Som analyseredskab bidrager 

diffraktionsbegrebet til at fremanalysere forskelle og effekterne af forskelle. Som skrevet, 

diffraktive mønstre er mønstre af forskelle, som ikke nødvendigvis markerer, hvor forskelle 

opstår, men snarere effekterne af forskelle (Barad 2007, 71-72). I diffraktive mønstre gøres 

forskelle indefra og som en del af sammenfiltrede forhold (Barad 2007, 89). Diffraktion 

indebærer altså forskelle og tilbyder en måde at tænke om forskelle og adskillelser. Det er i 

den henseende, at diffraktion kan udgøre et analyseredskab til at fremanalysere forskelle 

som forskelssættelser og differentieringer som ”forskelle indenfor”. At analysere forskelle 

indenfor forstår jeg som at intessere sig for og have (analyse)blikket rettet mod 

forbundethederne af det der adskilles. Noget adskilles og i disse adskillelser forbindes noget 

andet i samme skæringer (cutting-together-apart) (Barad 2014).  

                                                        

17  Barad er fysiker, har en Ph.D i teoretisk partikelfysik og er professor i feministiske studier, University of 
California, Santa Cruz, USA.    
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Jeg lader diffraktionsbegrebet dukke op flere gange i afhandlingen og redegør ikke for 

begrebet ”en gang for alle” i begyndelsen af afhandlingen. Dette beror på min måde at 

arbejde med diffraktiv metodologi og diffraktiv læsestrategi, hvilket indebærer at begrebet 

diffraktion ”tilskæres”, specificeres og sættes på arbejde på forskellige måder i 

afhandlingens analyser.  

Afhandlingens kapitler 

Kapitel 1 placerer afhandlingen i forhold til dels eksisterende forskning om udskoling og 

organiseringer af udskoling og dels udskolingsområdet som policyfelt. 

Overbygningsskolens læringsskab som fænomen udfoldes. Endvidere placeres 

afhandlingens fokus på forskelssættelser og differentieringer inden for uddannelsesfeltet i 

forlængelse af en poststrukturalistisk uddannelsesforskning.   

I kapitel 2 trækkes diffraktionsbegrebet ind i relation til metodologiske overvejelser og som 

undersøgelsesredskab. Her benyttes begrebet specifikt som læsestrategi af forskellige 

teoretiske indsigter inden for posthuman og materialistisk feministisk uddannelsesteori. I 

kapitlet placeres afhandlingen inden for materialistisk feministisk tradition og agential 

realistiske læsninger ind i uddannelsesforskning. Kapitlet består af diffraktive læsninger af 

dette felt, hvor jeg læser og fremhæver udvalgte bidrag, der på forskellig vis anskueliggør, 

hvordan Barads agential realisme kan assistere og translateres ind i uddannelsesforskning.  

Disse forskellige bud på, hvordan man kan bringe agential realismen på arbejde i empirisk 

uddannelsesforskning assisterer min forståelse og analytiske skæringer af fænomenet 

forskelssættelser og differentieringer i overbygningsskolens som materielt-diskusive 

fænomener, der bliver til i sammenfiltninger af humane og non-humane kræfter. Endvidere 

består kapitel 2 af min læsning af, for afhandlingen, centrale begreber inden for Barads 

teoriunivers, der bidrager til at tænke og analysere uddannelsespraksisser som 

konstellationer af intra-agerende humane og non-humane kræfter og begivenheder.   

I kapitel 3 udfolder jeg centrale begreber fra Lefebvres værker, særligt ”The production of 

space” og ”Rhythmanalysis. Space, time and energy” samt en række studier, som bringer 

Lefebvres spatialitetstænkning og rytmeanalyse på arbejde i empiriske studier. Endvidere 

udfoldes rytmebegrebet og rytmeanalysen som en del af det materielle diskursive design af 

det forskningsapparatus, som jeg opstiller som et led i at konstruere fænomenet 

(forskelssættelser og differentieringer) på en specifik måde. Via en non-repræsentationel 

læsning af rytmebegrebet og understregning af skolens steder som gørelser og ikke bare som 

noget, der er, lander jeg i kapitel 3 en forståelse af skolen som organisering af tid, rum og 

energi (rytmer), det vil sige en forståelse af skolens rum og steder som temporale og spatiale 

praksisser. På den måde er rytmeforståelsen og forståelsen af rum som ”gørelser” med til at 

opsætte mit forskningsapparatus. Denne rytmeanalytiske forståelse af skolen læses 
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sammen med den agential realistiske tænkning om uddannelsespraksisser som 

apparatusser af materielt-diskursive intra-agerende praksisser i stadig tilblivelse (som 

oparbejdes i kapitel 2). 

Rytmebegrebet og rytmeanalysen bidrager til at fremanalysere, hvordan materialiteter, ting 

og rum bidrager til konstitueringer af det levede skoleliv. Rytmebegrebet og rytmeanalysen 

er med andre ord et specifikt bud på en analysestrategi i relation til at gribe sammenfiltrede 

intra-aktioner mellem humane og non-humane agenter i uddannelsespraksisser. Som 

analysestrategi kan rytmeanalysen bidrage til at spore materielle og affektive intra-agerende 

praksisser som led i at undersøge, hvordan eleverne bliver til som elever og hvilke 

forskelssættelser og differentieringer, der produceres i overbygningsskolens fleksible 

læringslandskaber.    

Kapitel 4 udfolder de metodologiske overvejelser om produktion og analyse af data samt 

tilrettelæggelse af det empiriske arbejde som et multisenorisk materielt engagement i 

verden. Som led heri præsenterer kapitlet en rytmeanalytisk måde at performe 

videnspraksisser som et materielt-diskursivt engagement i verden, hvor forskersubjektet 

tænkes som rytmeanalytiker og det empiriske feltarbejde som en ”færden”. Afhandlingens 

overordnede analysestrategi; diffraktiv analysestrategi udfoldes og specificeres ved at at 

læse analysestrategien sammen med begreber om ”datas glød” og ”postkodning”.    

Analyseskæringer – afhandlingens analysekapitler 

Forskelssættelser og differentieringer i overbygningsskolen undersøges med særligt fokus 

på dannelsen af nye skoleklasser i elevers bevægelser fra børneskolen til 

overbygningsskolen. Afhandlingen afgrænser sig således til at fokusere på 

overbygningsskolens skoleklassedannelsesprocesser, som studeres gennem klassernes 7. 

skoleår og i forskellige temporaliteter og gennem forskellige begivenheder (f.eks. 

ønskelisterne, lærernes etablering af skoleklasse, pauseliv og timeliv) og materialiteter 

(skolens arkitektur, smartboard, parkouranlæg mm.).  

Skoleklassedannelsesprocesserne og –praksisserne konstrueres i fem analyseskæringer 

(fem kapitler), som samles i tre analysedele (del 1: kapitel 5, del 2: kapitel 6 og 7, del 3: 

kapitel 8 og 9). Den diffraktive analysestrategi og forståelsen af forskelssættelser og 

differentieringer som ”forskelle-indenfor”, hvor blikket er rettet på forbundethederne og det 

der adskilles, indebærer at mine analyser er samtidig skilt ad og sammenhængende. De tre 

første analysekapitler (kapitel 5-7) bidrager til at udvikle en forståelse af forskelssættelser 

og differentieringer som spatiale praksisser med affektive kvaliteter, der nuanceres og 

udfoldes yderligere i de to efterfølgende analysekapitler (8-9), som zoomer ind på teksturen 

i elevernes forbindelser, forskelssættelser og differentieringer.  
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Jeg lader analyserne begynde i et parkouranlæg (kapitel 5), der er en del af et street-

aktivitetsanlæg (”Superstreet”), som en overbygningsskole har ladet bygge i skolegården. 

Herigennem fremanalyserer jeg skolen som et materielt diskursivt fænomen, som bliver til 

i samtidige processer med forskelssættelser og differentieringer blandt elever. I kapitlet 

fremhæves forskelssættelser og differentieringer som spatiale praksisser, og Lefebvres 

triadiske figur læses diffraktivt ind i analysen. Kapitlet retter både opmærksomhed på 

skolens arbejde i relation til kategoriseringspraksisser, forskelssættelser og 

differentieringer og på elevernes forskelssættelser og differentieringer, som betragtes som 

samtidige og sammenfiltrede praksisser. Kapitlet bidrager med at vise, hvordan det er inde 

i og sammenfiltret med sociale rytmer i superstreet-aktivitetsanlægget (uddybes nedenfor), 

at der emergerer begyndende skæringer af indbyrdes differentieringer og forskelssættelser. 

Superstreet og dets parkouranlæg analyseres samtidig som et greb til at lave et 

”ungdommeligt” skoleliv (ungdomsgørelse). At etablere ”Superstreet” og trække et urbant 

og amerikaniseret image ind på skolens martrikel fremanalyseres som skolens håb om at 

”urbanisere skolegården”, hvor skolegården transformeres og urbaniseres via etablering af 

arkitektdesignede street-aktivitetsmiljøer. Derved bidrager analysen i kapitel 5 til at 

fremanalysere dels skolen som et materielt-diskursivt fænomen og dels skolens 

organisering på affekter og rytmer, som her formuleres som skolens parkourisering, der 

henviser til skolens ambition om at gøre sig pulserende, urban og ”ungdomsagtig” og 

initiere nye rytmer. 

Det efterfølgende kapitel (kapitel 6) zoomer ind på elevernes forskelssættelser og 

differentieringer, som undersøges via en ønskeproces, hvor skolen beder eleverne ønske i 

relation til fremtidige klassekammerater. Kapitlet fremanalyserer fænomenet ønsker om 

fremtidige klassekammerater (ønskelisten) som et materielt-affektivt-diskursivt fænomen, 

der bidrager til elevernes tilblivelser i sammenfiltninger af forbundetheder til og adskillelser 

fra medelever, som er affektivt ladet. De empiriske fund i relation til elevernes 

forskelssættelser og differentinger (via ønskelisterne) læses sammen med teoretiske 

indsigter i relation til Sara Ahmeds affektbegreb og Barads diffraktionsbegreb, som bidrager 

til at understrege, at forskelssættelser og differentieringer er sammenfiltrede fænomener 

med affektive kvaliteter. Samtidig bidrager analysen af ønskelisterne til at vise, hvordan 

ønskelisterne er en del af skolens organisering, hvor skolen orkestrerer på affekter og 

rytmer. Det er skoleorganisering via en form for affektiv beslaglæggelse af elevernes 

hverdagsliv i skolen. 

Kapitel 7 zoomer ind på skolens kategoriseringspraksis via dannelser af nye skoleklasser, 

hvor eleverne (om)fordeles. I dette kapitel læses Lefebvres rytmebegreb sammen med de 
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empiriske indsigter, og lærernes arbejde med at fordele og omfordele eleverne 

fremanalyseres som et visualiserings- og sansearbejde af, hvilke kompositioner eller 

konfigurationer af elevrytmer, der kan bidrage til at skabe det, skolen benævner som 

harmoniske klasser. Ved at følge lærernes fordelinger og overleveringer af børneskolens 

elever tegnes der samtidig et begyndende billede af, hvori faglige og sociale elevrytmer 

består, og hvilke fusioner af faglige og sociale rytmer, der udgør legitime elevrytmer, som 

kan bidrage til skabelse af såkaldte harmoniske skoleklasser.  

Kapitel 8 samler op fra kapitel 5s analyse af det levede skoleliv og zoomer ind på de mere 

faste kategorier, der emergerer i begyndelsen af skoleåret, og uddyber forståelsen af 

forskelssættelser og differentieringer som spatiale praksisser. Kapitlet har fokus på 

elevernes sociale rytmer i pauseliv og undersøger teksturen i pauselivets sociale rytmer og 

hvordan der sammen med elevernes sociale rytmer etableres forskelssættelser og 

differentieringer. Dette og det efterfølgende kapitel fremanalyserer ”teksturen” i 

forskelssættelser og differentieringer i overbygningsskolen.  

Kapitel 9 samler op på, hvordan pauselivets sociale rytmer løber ind i timelivet, og hvordan 

levernes forbindelser, forskelssættelser og differentieringer i pauseliv har effekter i timeliv. 

En central pointe (som løber gennem hele afhandlingen) er, at elevernes forbindelser, 

forskelssættelser og differentieringer bliver til i samtidige sammenfiltninger med skolens 

specifikke organiseringer og læringslandskaber. Via rytmebegrebet fremanalyseres skolens 

læringslandskab som en vekslen mellem stramt dirigeret læringslandskab og et fleksibelt 

orkestreret læringslandskab af jammende rytmer. Endvidere samler kapitlet op på analysen 

af lærernes kategoriseringsarbejde, som fremanalyseredes i kapitel 6. Analysen afrundes 

med at samle op på, dels hvilke udfordringer skolen får, når den via orkestrering på affekter 

og rytmer forsøger ”at hacke” sig på ungdommens kultur og rytmer i bestræbelsen på at 

optimere elevernes indsatser i og udbytte af undervisningen, og dels hvilke indsigter et 

spatialt-rytmeanalytisk perspektiv på udskolingselevers tilblivelsesprocesser og skoleliv 

kan bidrage med. 

I det afsluttende kapitel (kapitel 10) samler jeg op på indsigter og argumenterer for 

afhandlingens bidrag i relation til dels materialistisk feministisk og agential realistisk 

informeret empiriske uddannelsesforskning og dels i relation til udskolingsfeltet som 

forskningsfelt og policyfelt.  
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Kapitel 2.  

Posthuman uddannelsesforskning - diffraktive læsninger af 
teoretiske indsigter 

 

I dette kapitel udfoldes de metateoretiske indsigter, hvilket skal bidrage til at situere mit 

studie og anskueliggøre hvilke indsigter og begreber, jeg læser ind i mine analyser af 

forskelssættelser og differentieringer i overbygningsskolens nye klasser. Kapitel 2 bidrager 

til dels at udvikle en forståelse af forskelssættelser og differentieringer som spatiale, 

materielle og affektive praksisser og dels at udvikle en forståelse af uddannelsespraksisser 

som materielt-diskursivt intra-agerende praksisser.  

Kapitlet indleder med at introducere til posthumantænkning og mere specifikt til 

materialistisk feminisme i relation til uddannelsesforskning, hvilket skal bidrage til at 

situere Barads agential realiske tænkning, som udgør afhandlingens metateoretiske ramme. 

Endvidere læser jeg en række forskellige bidrag inden for materialistisk feminisme, der 

bringer agential realisme på arbejde i studier af uddannelsespraksisser. Disse udvalgte 

læsninger bidrager til mine skæringer af fænomenet forskelssættelser og differentieringer 

og anskueliggør hvordan Barads agential realistiske tænkning og begreber kan bringes på 

arbejde i relation til empirisk uddannelsesforskning. Afslutningsvist i kapitlet udfolder jeg 

en diffraktiv læsning af Barads agential realistiske teori og de ontologiske og 

epistemologiske anliggender.     

Diffraktiv metodologi 

I kapitlet læser jeg diffraktivt teoretiske indsigter sammen med, gennem hinanden og 

sammen med mine anliggender, der samtidig udvikles via mine læsninger af teoretiske 

indsigter. Dette kalder jeg diffraktiv læsestrategi. At læse diffraktivt er inspireret af Karen 

Barads læsning af begrebet diffraktion, der beskriver måden, som bølger bevæger sig på, 

sammenfiltreres og skaber nye bølger og bevægelser. Barad skriver, at diffraktion er et fysisk 

fænomen, som er sensitiv i relation til detaljerne og de små forskelle, der kan have en stor 

betydning.  

Barad bruger diffraktion som metafor til at formulere metodologiske overvejelser om at 

læse indsigter gennem hinanden som en måde at rette opmærksomheden på detaljer og 

specificiteter i forskelsrelationer (Barad 2007, 71). Diffraktiv tænkning er tænkning som en 

proces af sammenkonstituering og undersøgelse af sammenfiltninger af ideer og andre 

materialiteter på måder, som refleksive metodologier ikke gør:  
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“(…) diffraction does not fix what is the object and what is the subject in advance, and so, 

unlike methods of reading one text or set of ideas against another where one set serves as 

a fixed frame of reference, diffraction involves reading insights through one another in 

ways that help illuminate differences as they emerge: How different difference is made, 

what gets excluded, and how those exclusions matter” (Barad 2007, 30).   

En diffraktiv metodologi tilbyder således en måde at rette opmærksomheden på 

sammenfiltninger ved at læse vigtige indsigter frem og tilbage gennem hinanden som en 

måde at studere sammenfiltninger mellem fænomener og belyse forskelle (Barad 2007, 29). 

Diffraktiv metodologi er opmærksom på detaljer i de forskellige discipliners tilgang og kan 

bruges til at tænke indsigter gennem forskellige discipliner og bringe dem i konversation 

med hinanden. En diffraktiv metodologi opmuntrer altså til nye måder at tænke om og 

relatere til data og meningsproducerende praksisser, som kan rette opmærksomheden mod, 

hvad vi ellers typisk ikke får øje på.  

En diffraktiv læsning er ikke en ”klassisk” litteraturgennemgang, men en læsning, hvor 

tekster læses sammen og gennem hinanden (ikke mod hinanden). Derved stilles nogle 

indsigter og pointer i forgrunden og andre i baggrunden, på samme måde som diffraktion 

skaber lys og skygge, hvorved noget træder frem og i forgrund, mens noget andet træder i 

baggrund, men uden derved at ophøre med at eksistere.  

At læse diffraktivt er altså at forbinde teorier med data og data med teorier i læsninger, som 

er sammenfiltrede processer, hvor teorier læses sammen med data, og data læses sammen 

med teorier. Dette kapitels diffraktive læsninger af teoretiske indsigter er samtidig 

læsninger af data. Det vil sige, at jeg læser tekster samtidig med mit datamateriale i tankerne 

og i kroppen – altså teorierne læses med data (og data læses med teorierne i analyser).18 

Tekster, der inddrages og indsigter, der understreges i det følgende, er mine ”diffraktioner” 

eller analyseskæringer.  

Med diffraktiv læsestrategi understreges det, at viden ikke produceres isoleret, men som 

effekter af forskellige kræfter, der bringes sammen og skaber nye indsigter. Mine indsigter 

kommer af mine læsninger af teorier og datamateriale, som er sammenfiltrede og samtidige 

processer i den forstand, at det ene ikke kommer før det andet – det hele starter midt i. Rent 

formidlingsmæssigt må der i midlertidigt skrives om det ene før det andet, og i nærværende 

kapitel er fokus på de teoretiske indsigter. I kapitel 4 udfolder jeg yderligere, hvordan jeg 

arbejder diffraktivt metodologisk.  

                                                        

18  Ligeledes emergerer analyserne via diffraktive læsninger af teorier og data sammen med hinanden (se 
analysekapitler).    



22 

 

Introduktion til posthuman tænkning 

Grundlæggende hviler projektet på en posthuman tænkning i relation til 

uddannelsespraksisser, og jeg vil derfor i det følgende kort introducere til den denne 

tænkning med henblik på at vise, at posthumane indsigter inviterer til at gentænke 

uddannelsespraksisser.  

Posthuman tænkning udgør en mangefacetteret samling af transdisciplinære teorier og kan 

betragtes som et relativt nyligt opdukket felt, der på tværs af de sociale og humane 

videnskaber er i stadig bevægelse og konkretisering i forskellige retninger. Her er tale om 

en konstellation af forskellige teorier, tilgange, koncepter og praksisser, der inkluderer 

materialistisk feminisme, affektteori, procesfilosofi, aktør-netværksteori, posthumanisme, 

non-repræsentationel teori, ny-empiricisme mm. (Taylor 2016, 6).19 Fælles for posthuman 

tænkning er en interesse for forskningsmåder, der søger at udfordre binære figurer eller 

dikotomier såsom teori/praksis, krop/ånd, krop/hjerne, selv/andre, emotioner/årsager, 

human/natur, human/dyr (Ibid.: 6-7). I forlængelse heraf tilbyder posthumanismen et 

andet udgangspunkt – eller nærmere andre udgangspunkter – for uddannelsesforskning og 

andre måder at studere uddannelsespraksisser på end humanismen (og den binære 

tænkning). 20 

For det første tænkes materialitet og diskurs som samtidigt samkonstituerende. Det 

materielle tillægges agens og tænkes ikke som baggrundsfigur eller passiv scene for 

uddannelsespraksisser, men derimod som noget, der har handlekraft og som ”gør” noget 

ved verden. Det er en anerkendelse af, at der er konstituerede (enacted) og konstituerende 

(enacting) kræfter i materialitet, for eksempel i arkitektur, geografiske forhold, genstande, 

rumindretninger (Juelskjær 2009, 2010, 2014). De posthumane teorier kaster derved lys 

                                                        

19 Inden for de seneste år er der eksemplevis udkommet flere antologier, der samler posthumanistiske bidrag 
inden for uddannelsesforskning i Norden: Otterstad og Reinertsen antologi om postmetodologiske tilgange til 
kvalitativ forskning fra 2015: ”Metodefestival og øyeblikksrealisme – eksperimenterende kvalitative 
forskningspassasjer. Antologien ”Posthumistiska nyckletexter” (2012), der består af oversættelse af en række 
bidrag fra væsentlige tænkere inden for det posthumane felt. Antologien er redigeret af Åsberg, Hultmann, Lee. 
Antologien ”Posthumanisk pedagogik”, redigeret af Bosse Bergstedt, med bidrag fra forskere fra 
forskningsmiljøet posthumanistisk pedagogik, Lund Univeristet. Endvidere kan nævnes Malou Juelskjærs 
forskning, som retter fokus på sammenfiltninger og forbindelserne mellem uddannelse, læring, arkitektur og 
subjektivitet (Juelskjær 2014, 2013, 2012, 2011, 201oa, 2010b, 2010). Ligeledes er udgivet en række danske 
forskningsarbejder inden for en poststrukturalistisk, posthuman og socialpsykologisk forskningstradition om 
ledelse og organiseringer af uddannelse med fokus de performative og subjektive effekter af ledelse inden for 
uddannelse (Staunæs 2011, 2012), (Juelskjær, Staunæs & Knudsen 2009), (Bjerg & Staunæs 2011, 2015), 
Juelskjær, Staunæs, Ratner, 2013), Juelskjær & Staunæs, 2014, 2016). Endvidere kan nævnes Hillevi Lenz 
Taguchi m. fl. som har arbejdet med Barads ontologiske tænkning inden for barndomsforskning og uddannelse 
(Lenz Taguchi & Palmer 2014, 2013, Lenz Taguchi & Hultmann (2010), Lenz Taguchi (2013, 2012, 2010).      
20  Menneskets tænkeevne og ideen om menneskets rationalitet står centralt i konstruktionen af det 
humanistiske subjekt (”Jeg tænker, altså er jeg”). Her gives mennesket særstatus i form af en rationalitet, der 
gør mennesket i stand til at frigøre sig og beherske både sig selv og verden. Det posthumane udgangspunkt følger 
af en kritik af humanismens forståelse af det rationelle, tænkende menneske, der behersker sig selv og verden 
omkring sig og således er ”hævet over” eller frigjort fra verden. Eller med andre ord – det non-humane, det 
materielle, betragtes som underlagt det menneskelige, rationelle subjekt. Verden betragtes således som noget 
ydre og mennesket som noget indre. Humanismens ontologiske udgangspunkt beror således på en dikotomi 
mellem det ydre og det indre, mellem det humane og det non-humane (Sandvik 2015, 48).     
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over materielle elementer og de diskursive praksisser, som materialiteterne er forbundne 

med.21 Det er med andre ord ikke kun mennesker, som driver begivenheder frem, men også 

ikke-menneskelige aktører (for eksempel naturen, årstider, skolebygningen, klasseværelser, 

skolevejen, skolegårdsanlæg mm.) er medskabende for begivenhedernes gang (har agens 

eller handlekraft).22 Det skal ikke forstås sådan, at humane subjekter ikke findes, men at de 

er en del af de intra-aktionsprocesser, der udgør verden, men ikke udgangspunktet 

(Højgaard & Søndergaard 2010, 225).23 

 For det andet, fælles for posthumanisme er en decentrering af det humane som ”altings” 

udgangspunkt og en bestræbelse på at inkludere andre elementer af virkeligheden, som 

ellers udelades i humancentrerede modeller, hvor alle typer af viden og engagement tænkes 

at udgå fra humane aktører. St. Pierre skriver, at der i det 21. århundrede dukker 

videnskabelige bestræbelser op, som udgør en ontologisk venden sig væk fra en kartesiansk 

ontologi og epistemologi (St. Pierre, 2016).24 Posthumanismen er en del af en ontologisk 

venden sig væk fra Descartes’ humane subjekt-figur: Det rationelle, vidende subjekt, der, 

adskilt fra verden, producerer de fundamentale sandheder om verden.25 Det er ontologisk 

bestræbelser på at tænke anderledes og overskridende om det humane og nye overvejelser 

om ontologi og epistemologi, som bryder med formodninger om ”to be is to know” (St. 

Pierre 2016, 29)26. I posthuman tænkning betragtes mennesket ikke som uafhængig eller 

hævet over den materielle verden, og mennesker findes ikke uden for eller forud for 

relationer til resten af verden, men bliver til i relationerne. Dette ses bl.a. i Barads tænkning 

om det humane og det non-humanes intra-aktive forbundenthed (hvilket udfoldes nærmere 

senere i kapitlet).27  

Disse ontologiske udgangspunkter har, som antydet i det ovenstående, nogle 

epistemologiske implikationer. Flere materialistisk-feministiske teoretikere (f.eks. 

Haraway, Barad, Braidotti) understreger, at vi ikke kan adskille verdens materialiteter fra 

vores viden om verden. Haraway formulerer det i form af, at vi må bryde med ”gudetricket” 

                                                        

21 Dette anskueliggøres yderligere i de senere afsnit, hvor jeg præsenterer forskellige eksempler på empirisk 
uddannelsesforskning, der bringer posthuman tænkning på arbejde.   
22 I forlængelse heraf studeres klasselister og ønskelister (kapitel 6 og 7) ikke som var disse processer og 
begivenheder centrerede i eller udtryk for individuelle entiteters intentioner. Derimod betragter jeg 
klassedannelsesprocesserne som konstellationer af humane og non-humane agencies, kræfter, hændelser og 
begivenheder (jf. kapitel 4). 
23 Intra-aktion er et begreb, der indgår i Barads agential-realistiske teori, som udfoldes nærmere i dette kapitel. 
Kort fortalt adskiller intra-aktion sig fra interaktion, som beskriver samspillet mellem afgrænsede entiteter. 
Intra-aktio henviser til forbundetheder og samvirkninger af fænomener, der ikke er klart afgrænset fra 
hinanden.  
24 Elisabeth St. Pierre er professor i uddannelsesteori ved University of Georgia og arbejder inden for kritisk, 
feministisk poststrukturel teori og er optaget af at formulere postkvalitativ metodologi.   
25 Det opgør er tidligere formuleret af Heidegger, Nietzche og Deleuze.   
26 Post-præfikset refererer til noget, der overskrider og inkluderer (Lykke 2008, 81).  
27  At mennesket ikke betragtes som uafhængigt af og hævet over verden, men derimod må betragtes som 
tilblivende i intra-aktive forbundetheder med verden, fordrer etisk ansvar, hvilket jeg vender tilbage til i kapitel 
4.  
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– det erobrende blik intetsteds fra, der giver indtryk af at være ingen steder og samtidig 

foregiver at se alt (Højgaard 2007, 268). Barad understreger forbundethed i 

samskrivningen ”onto-epistemologi” som en markering af, at vi må medtænke vores 

forbundethed og sammenfiltninger i relation til vidensproduktionen (jeg vender tilbage til 

posthumanismens epistemologiske implikationer og Barads onto-epistemologiske 

tænkning senere i dette kapitel). 28 

Materialistisk feminisme   

Materialistisk feministisk tænkning i relation til uddannelsespraksisser (som en del af den 

posthumanistiske tænkning) er dukket frem inden de seneste årtier. Inden for 

uddannelsesteori udgør disse strømninger tilsammen et fokus på uddannelse som 

tilblivelser, relationer, intra-aktioner, samlinger, materialiteter og processer og kan tilbyde 

nye eller andre måder at betragte, hvordan elever og lærere konstitueres ved at fokusere på 

materialiteter, ting og rum inden for uddannelserne. Jeg vil senere i kapitlet inddrage 

forskellige materialistisk feministiske bidrag i relation til uddannelsesforskning, der 

eksemplificerer dette. I det følgende vil jeg kort ridse udviklingen i den materialistiske 

feminisme op for at situatere Barads agentiale realistiske teoriunivers.  

I slutningen af 80’erne og begyndelsen af 90’erne spiller spørgsmål om forskelle en rolle i 

feministiske analyser inden for feministisk kropsmaterialistisk kønsteori eller feministiske 

nymaterielle teorier (Adrian 2016). Disse kønsteoretikere er optaget af at afsløre og 

forhandle uligheder, som er forbundet med en binær logik, hvor dikotomier som ånd/krop, 

kultur/natur, maskulinitet/femininitet kritiseres for at naturalisere den enes privilegier 

over den anden (ånd/kultur/maskulinitet over krop/natur/femininitet).  

De materielle feministiske teorier har en række fælles træk med den materielle vending 

inden for de sociale og humanistiske videnskaber.29 Materialitet spiller en væsentlig rolle i 

feministisk teori, der teoretiserer kønskroppen og forbindelserne mellem køn, krop og 

materialisering (Adrian 2016, 79). 30  Eksempelvis ”forskelsfeminisme”, inden for denne 

tradition skal nogle væsentlige bidrag kort skal nævnes: Braidottis kritik af 

kønstruktionismens eksklusive fokus på det sociokulturelle og diskursive køn og 

                                                        

28  Centralt i disse strømninger er endvidere en bestræbelse på en postdisciplinær tilgang og postkvalitativ 
forskningstilgang – en metodologisk nyorientering, som bl.a. er båret frem af Elizabeth St. Pierre, hvilket jeg 
vender tilbage til i kapitel 4.  
29  Sammen med drøftelse om feministisk nymaterialistisk bidrag løber en drøftelse om, hvori det nye i 
nymateristisk teori består. Flere forskere understreger, at det ”nye” ikke skal forstås som et brud med noget 
andet, men snarere som forlængelser eller fortsættelser (se bl.a. Treusch & Hinton 2015 eller Juelskjær & 
Schwennesen 2012)     
30 Når disse teoretikere fokuserer på materialitet i relation til feministisk forskning, skyldes det samtidig, at flere 
af disse teoretikere har en baggrund inden for naturvidenskabelige discipliner (Haraway, Barad, Braidotti). 
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underkendelse af det biologiske køn samt en understregning af, at tilblivelser sker i tæt 

samspil med den kropslige og seksuelle identitet (Lykke 2008, 144-145).  

Ligeledes skal nævnes Haraways begreb om ”det kropslige produktionsapparat”, der udgør 

et væsentligt bidrag til kropsmaterialistisk kønsteori og åbner for at inkludere den 

biologiske kønskrop uden at forfalde til biologisk determinisme (Ibid.: 95). Haraway 

udvikler figuren ”det kropslige produktionsapparat” som et led i sin kritik af 

konstruktionismen for ikke at vægte kønskroppen og materiens kraft eller agens. Det 

kropslige produktionsapparat udvikles som led i en teori om, hvordan kropsmateriens 

specifikke agensformer kan forstås, og hvordan de virker sammen med diskurser (Lykke 

2008).31  

Ligeledes kan nævnes Butlers analyser af, hvordan diskursive begrænsninger i form af 

normer for femininitet, maskulinitet og heteroseksualitet indgår i kropslige 

materialiseringsprocesser. I Butlers tænkning betragtes både det sociale og det biologiske 

køn som diskursivt produceret og performativt, det vil sige at køn gøres og bliver til i 

gentagende praksisser (Ibid.: 97). I Butlers teori, der ifølge Barad, placerer sig mellem 

feministisk kønskonstruktionisme og kropsmaterialisme forstås materialiseringsprocesser 

ligeledes som performative (Ibid.). Performativitet henviser i Butlers teoriunivers, meget 

kort fortalt, til at kønnet skabes gennem vedvarende gentagelse af specifikke koder og 

normer (”iterativ citationality”). Butlers performativitetstænkning betoner således, 

hvordan noget (køn) gøres og bliver til og ikke hvordan det er.  

Barad samler denne performativitetstænkning og læser den sammen med agential realism 

og peger på, at Butlers materialiseringsteori alene teoretiserer over hvordan diskurser 

materialiseres, men ikke hvordan materialitet materialiseres. I Barads agential realistiske 

teori tænkes kropsmaterien som performativ og med handlekraft og forslår en gentænkning 

af Butlers begreb ”Iterative citationality” til ”iterative intra-activity” og understreger derved 

at kønnet ikke bliver til i stadige gentagelser af koder og normer, men i intra-aktioner 

mellem disse citeringspraksisser og (krops)materialitetens agens og kraft til at ”sparke 

tilbage” (Barad 2007, 203).  

Fælles for de kønsteoretiske tænkere er at tænke kønnet åbnet og dynamisk foranderligt og 

skabe modsvar til ekskluderende, fastlåsende og undertrykkende betydninger af køn (Lykke 

2008). Endvidere er et fællestræk en ambition om at dekonstruere dikotomier 

(natur/kultur, subjekt/objekt, natur/samfund) og kategorier som køn, race, etnicitet, 

klasse. Feministiske teorier bidrager til diskussioner om ulighed, diskrimination og 

undertrykkelse (Adrian 2016, 80).  

                                                        

31 Det er bl.a. dette begreb, som inspirerer Barads apparatusbegreb.   
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Flere af disse feministiske materialitetsteorier kritiserer bl.a. den såkaldte 

standpunktsfeminisme32 og afsøger mere multiple forståelser af køn og intersektionelle 

analyser af køns samspil med andre sociale kategorier som race, klasse, entitet, alder, 

diskrimination (Lykke 2008, 103-124).33 Barad og Haraway inkluderer blandt andet sorte 

feminister og ”Chicanas”34 som et led i at udvikle mere multiple forståelser af køn og andre 

sociale kategorier. Haraway udvikler figuren ”upassende andre” (inappropriated others) 

som er en ”andethedsposition” (marginaliseret eller undertrykt position), som fanger det 

upassende og det ikke-tilpassede, der ikke passer ind i allerede kendte kategorier og 

opdelinger (Højgaard 2007, 169).  

Jeg vil opholde mig lidt ved denne figur og Trinh Minh-has tænkning (som uddybes 

nedenfor), idet jeg læser indsigterne fra figuren ”upassende andre” sammen med eller som 

en del af min begyndende skæring i relation til fænomenet ”forskelssættelser og 

differentieringer”.   

”Upassende andre” – forskelle indefra: Første analyseskæring 

 Figuren ”upassende andre” samler Haraway op fra den vietnamesisk-amerikanske 

feministiske teoretiker og filmskaber Trinh Minh-ha. Minh-ha udvikler figuren som et led i 

at belyse, hvordan det at være upassende og ikke at passe ind ikke betyder, at man ikke er 

forbundet til andre. At være upassende indebærer, at man ikke passer ind i bestemte 

taxonomier eller tilgængelige oversigtskort, der specificerer aktører, kategorier og 

fortællinger (Haraway 2007, 314). Ifølge Haraway søger Minh-ha med begrebet ”upassende 

andre” efter en mulighed for at gøre køn, race, etnicitet, seksualitet og nationalitet mere 

flydende og ikke afgjort i forhold til entydige kategorier (Ibid.).  

I artiklen ”Not you/like you: Post-Colonial Women and the Interlocking Questions of 

Identity and Difference” kritiserer Minh-ha forståelsen af identitet som en klar linje mellem 

jeg/ikke-jeg (I/Not-I), ham/hende, dybde/overflade, os/dem. Det er en identitetsfigur, hvor 

menneskets bevægelse væk fra en kerne (jeg) betragtes som en bevægelse væk fra ”et 

autentisk selv” (autentisk sort, autentisk asiat, autentisk kvinde osv.). I denne 

identitetsfigur tænkes identitetssøgning som søgning efter det rene, oprindelige, ægte, 

autentiske selv. Dette er en identitetsfigur, der refererer til hele mønstre af ensartethed eller 

samme-som (sameness) inden for eksistensen og jeg’et, og hvor forandringer bevares inden 

for grænser af, hvad der adskiller dette ”jeg” fra andre (Minh-ha 1988, 2). Indenfor denne 

identitetsfigur kan man gøres til ”en upassende anden”, når man ikke kan identificeres som 

                                                        

32 Standpunktsfeminismen kritiseres for en entydig og standadiseret kvindefigur (hvid, vestlig, middelklasse), 
der mangler multiplicitet.   
33 Se bl.a. Staunæs (2004), Kofoed (2003).   
34 ”Chicanas” refererer til mexicanere, der er født i USA. Barad inddrager bl.a. Gloria Anzaldua (se senere 
analysekapitel 6) (Adrian 2016, 80).    
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enten den ene eller den anden, enten sort eller hvid, enten kvinde eller mand osv. – det vil 

sige, når man ikke er gjort af oprindelig forskellighed. Det er denne identitetsfigur og dens 

produktion af adskillelser mellem ”jeg” og ”ikke-jeg” og ideen om, at det er muligt, at 

identiteter kan opdeles i det, der er ”mest mig”, og det, der er ”mindre mig”, som Minh-ha 

kritiserer. I stedet argumenterer Minh-ha for, at identitet skal forstås som andet end et 

konsekvent mønster af ensartethed, og at forskelle skal forstås som andet end det modsatte 

af dette mønster af ensartethed og som andet end synonym med adskillelse (der gør 

forskelle til essens): ”There are differences as well as similarities within the concept of 

difference” (Ibid.). Minh-ha argumenterer for en forståelse af forskelle, der bryder med 

figuren indenfor/udenfor, hvor indenfor og udenfor gøres til essentielle modsætninger: 

”Differences do not merely exist between outsider and insider – two entities. They are also 

within the outsider herself or the insider herself – a single entity (Ibid.: 4).  

Minh-has figur ”upassende andre” udgør et bud på en anden måde at forstå forskelle på 

læses ligeledes af Barad, som læser teksten sammen med en udfoldelse af fænomenet 

diffraktion, som forekommer som forskelle, der er relationelle og ikke et spørgsmål om 

essenser (Barad 2007, 72).35 Jeg udfolder Barads læsning af Minh-has figur om upassende 

andre i analysekapitel 6.   

Materialistisk-feministiske spørgsmål 

Materialistisk feminisme er i dag fortsat forbundet med en interesse for at studere og afsløre 

praksisser og processer, der leder til uligheder, diskrimination og undertrykkelse, som 

betragtes som sammenfiltrede med binære logikker, der dominerer både det sociale og det 

videnskabelige liv og vanskeliggør udvikling af multiple og uafgjorte, åbne forståelser af køn 

og andre sociale kategorier (Adrian 2016).  

En udfordring, som nyere materialistisk feminisme adresserer, er implikationerne af 

forskningsarbejder, der placerer sig inden for en tradition, som tænker det materielle og 

diskursive som samkonstituerede. I forlængelse heraf er der en ambition om dels at 

medtænke spørgsmålet om agens i forbindelse med forskningsprocesser og dels at gøre sig 

overvejelser om, hvordan vi forstår vores relationer til det, vi undersøger, og den viden, vi 

producerer, og hvordan vi tænker vidensproduktion (Treusch & Hinton 2015, 3). 36 

Spørgsmål om, hvordan forskningens subjekter og objekter er sammenfiltrede, 

emergerende og kontingente, rejses med andre ord inden for en materiel feministisk 

tradition,37 og på dette grundlag understreges fokus på spørgsmål om, HVAD deltager i 

                                                        

35 Jeg udfolder fænomenet diffraktion yderligere i kapitel 4 og 6.  
36 Se bla. Alaimo & Heckmann (2008), Lenz Taguchi (2013), Åsberg et.al. (2011).  
37  Karen Barad er i relation hertil en relevant figur ift. spørgsmålet: Hvordan er forsknings- og 
forskningssubjekter sammenfiltrede og emergerende? Disse spørgsmål vender jeg tilbage til senere i dette 
kapitel, hvor jeg inddrager Barads agential-realistiske teori. 
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videnspraksisser og pædagogiske praksisser, og ikke kun HVEM deltager i videnspraksisser 

og pædagogiske praksisser. Hvad deltager, eller hvilke ting, objekter, steder, rum deltager, 

og med hvilke konstitutive effekter. Hvad og hvem, der deltager og med hvilke effekter, 

eksisterer ikke forud, men emergerer gennem eller sammen med uddannelsespraksisser. 

Den materiel-feministiske tænkning opmuntrer eller opfordrer med andre ord til at 

reformulere vores forståelse af, hvilke typer aktører og hvilke former for agens og kræfter, 

der deltager i pædagogiske praksisser.  

Materialistisk feminisme – bidrag i relation til 

uddannelsesforskning  

Jeg vil i det følgende ikke som sådan ”mappe” den posthumanistiske forskning inden for 

uddannelsesforskning. I stedet vil jeg eksemplarisk zoome ind på forskellige bidrag inden 

for materiel-feministiske studier af uddannelsespraksisser, der netop beskæftiger sig med 

spørgsmål om, HVAD deltager i de pædagogiske praksisser (ting, objekter, rum mm.) og 

med hvilke konstitutive effekter. 38  Disse teoretiske og empirigenererede indsigter fra 

forskere, som arbejder med Barads agential-realistiske teori inden for (posthuman) 

uddannelsesforskning, skal bidrage til mine agentiale skæringer af fænomenet; 

”forskelssættelser og differentieringer i overbygningsskolens nye klasser”. Indsigterne, som 

inddrages, skal således læses som mine diffraktive læsninger, hvor der zoomes ind på nogle 

bestemte pointer og indsigter, mens andre er udeladt. Jeg har valgt denne form for 

diffraktivt litteraturstudie, idet det giver mulighed for at arbejde med indsigter og pointer, 

på en mere dybdegående måde, mens et mere ”klassisk” litteraturstudie snarere etablere 

overblik over en givent forskningsfelt.  

De forskellige bidrag giver indsigt i, hvilke forskningsspørgsmål og analysespørgsmål, der 

kan stilles, og hvilke typer analyser, der kan arbejdes med inden for en posthuman og 

materialistisk-feministisk uddannelsestænkning. Bidragene udfolder med andre ord på 

forskellig vis, hvilke slags analyser, der bliver mulige, når de indbyrdes forbundetheder – 

sammenfiltningerne og samtidighederne, som skolens subjekter er en del af – medtænkes i 

analyserne. Forskningsartiklerne arbejder alle med en sensitivitet i relation til specificiteter 

og situationalitet i skolelivets mikroprocesser og det levede hverdagsliv og udfolder, 

hvordan dette er sammenfiltret med diskursive og materielle praksisser. Samtidig skal de 

udvalgte indsigter bidrage til at tydeliggøre, hvordan indsigter fra Barads agentiale 

                                                        

38 Bidrag inden for posthuman og materiel feministisk forskning i relation til uddannelsesstudier som ikke er 
inkluderet her er bl.a.: Alaimo & Hekman (2008), Bjerg & Staunæs (2011, 2015) Coole & Frost (2010), Dolphijn 
& Van der Tuin (2012), Gannon (2016), Hickey-Moody  (2016), Holmes & Jones (2016), Jackson (2010, 2013), 
Juelskjær (2007, 2009, 2010a, 2010b, 2011, 2013, 2012), Hultman & Lenz Taguchi (2010), Kofoed (2003, 2005, 
2007), Lenz Taguchi (2010, 2012, 2013, 2016), Renold & Ringrose (2010, 2013a, 2013b 2014, 2016), Staunæs 
(2004, 2011, 2012). Quinn (2013, 2016). 
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realistiske tænkning kan berige den empiriske uddannelsesforskning, og hvilke 

dimensioner i hendes omfattende begrebsarkitektur, der kan være produktive at trække ind 

i empirisk uddannelsesforskning.  

“Teaching with Feminist Materialism“ 

Et bidrag er antologien: “Teaching with Feminist Materialisms. Teaching with Gender. 

European Women’s Studies in International and Interdisciplinary Classrooms”, som er 

redigeret af Peta Hinton og Pat Treusch (2015). I indledningen til antologien ekspliciteres, 

hvordan Barad tænkes og placeres inden for posthumanistisk uddannelsesforskning.  

Antologien skal ses som et af de seneste års bidrag, der diskuterer den materialistiske 

feminismes pædagogiske dimensioner og bidrag til uddannelsesforskning. I introduktionen 

skriver redaktørerne, at Barad tilbyder en posthuman performativ beskrivelse af 

pædagogisk formation og transformation, i hvilken ethvert element af klasseværelset (og 

læring og undervisning) er sammenfiltret i produktionen af rum, viden og magt. Barads 

begreb om intra-aktion, der foreslår, at der ikke er noget, der er primært over noget andet, 

kan trækkes over i forståelsen af uddannelsespraksisser og bidrage til at forstå, hvordan 

lærere og elever bliver til i sammenfiltrede og samkonstituerede praksisser og i intra-

aktioner med rum, ting, bygninger mm..   

Barad dukker altså op som en vægtig stemme i materialistisk feminismens bidrag inden for 

det pædagogiske felt, og hendes indsigter i rum, tid, agens og kausalitet sætter 

spørgsmålstegn ved en atomistisk forståelse af enten subjekt eller objekt i 

uddannelsespraksisser (Hinton & Treusch 2015, 13). Med Barad som en vægtig figur retter 

materialistisk feministisk tænkning i relation til uddannelsespraksisser opmærksomheden 

på sammenfiltningerne i undervisning og læring og mod de stadige genereringer af 

komplekse relationer mellem materialisering/mening, det humane/det nonhumane, 

ontologi/epistemologi (Hinton & Treusch 2015).39 

På tværs af posthumanismen synes at være en fælles anerkendelse af de sameksisterende 

effekter af materielle og affektive processer og bevægelser af kroppe, rum og ting i 

uddannelsesforskningen. Det synes at være selve styrken ved de posthumane perspektiver, 

at de insisterer på de indbyrdes forbundetheder, sammenfiltninger og samtidigheder og 

tilbyder et fokus i studiet af uddannelsespraksisser på, hvad læringssubjekterne bliver en 

del af, frem for at isolere og udskille læringssubjekterne fra verden omkring (Quinn 2013). 

Og i relation hertil er der en interesse i at udvikle metoder, der kan bidrage til at producere 

                                                        

39 Ligeledes er Gille Deleuzes filosofi og centrale begreber (rhizome, assemblages, becomings, lines of flight, 
cinema) en central figur inden for materialistisk feminisme og flere forskere forbinder Deleuze og Barads 
arbejder i deres studier af uddannelsespraksisser (se bl.a. Coleman & Ringrose (2012), De Freitas (2016), De 
Freitas & Sinclaire (2014), Hicky-Moody (2016), Lenz Taguchi (2012, 2013), MacLure et.al (2010), Jackson 
(2010). 
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viden om uddannelses- og pædagogiske praksisser, hvor udgangspunktet er en forpligtelse 

på en relationel ontologi, som fremhæver de non-humane elementer af 

uddannelsessammenhænge.  

”Material Feminism: New Directions for Education” 

Et andet væsentligt bidrag inden for materialistisk feminisme i relation til 

uddannelsespraksisser er et temanummer af tidsskriftet Gender and Education, som udkom 

i 2013 med overskriften: ”Material Feminism: New Directions for Education”, redigeret af 

Carol A. Taylor og Gabrielle Ivinson. I temanummeret trækker flere af forfatterne på Barads 

arbejde som springbræt for at ny- eller gentænke uddannelsespraksisser. Flere af 

forfatterne deler en orientering med nymaterialistisk feminisme og en teoretisering om 

diskurser og materialiteters sammenfiltninger (Taylor & Ivinson 2013, 665). Barads 

indsigter i, at materialisering og mening ikke udgør adskilte enheder, står med andre ord 

centralt i flere af temanummerets artikler.  

I forordet skriver redaktørerne, at når det humane subjekt ikke betragtes som den eneste 

meningsproducerende agent i pædagogiske praksisser og det eneste centrum i studier af 

uddannelsespraksisser, kalder det på at medtænke kræfter, energier og betydninger, som 

cirkulerer og dukker op sammen med materialiteter (Taylor & Ivinson 2013, 665).40 Dette 

indebærer, at pædagogiske praksisser studeres som tilblivelser, hvor ingen elementer – 

humane såvel som non-humane – har stabile eller faste egenskaber (f.eks. parkouranlægget 

i en skolegård), men bliver til i intra-aktioner med hinanden: Eleven, læreren, skoleledelsen, 

skolens arkitektur og organisering mm. forstås ikke som essenser, men som relationelt 

konstituerede af og konstituerende for pædagogiske tilblivelsesprocesser og skolens 

hverdagspraksisser.      

Fælles for artiklerne er et fokus på specifikke mikroprocessuelle praksisser og materielle 

konfigurationer (som er flydende og dynamiske og uden faste grænser). Taylor og Ivinson 

skriver, at i studier af skolens hverdagspraksisser, hvor klasseværelserne og skolens steder 

anerkendes som materielle sammenfiltninger, kan materialistisk feministisk tænkning 

bidrage med sensitiv opmærksomhed på kræfter og energier, der arbejder via kroppe, ting, 

rum og steder:  

”So while the student enters the classroom as a classed, gendered and ethnic being, she or 

he also enters as being who breathes in air, air that circulates through the air conditioning 

system that whistles in through a cracked window pane, that carries the smell of freshly 

cut grass, that was a part of the storm that broke the tree in the playground last week, etc. 

                                                        

40 Dette perspektiv åbner således for at indfange forandringer, bevægelser, flows og uforudsigeligheder inden 
for uddannelsespraksisser.  
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All teachers know that the bodies that enter the classroom after a wet and windy break 

time need to be managed in a different way to those that arrive straight from the history 

lessons. They know that bodies with asthma have to be given special provision to use 

inhalers. And they know that children who arrive with no coat and leaky shoes attend to 

the maths equation in different ways to those who are well heeled” (Taylor & Ivinson 2013, 

668).  

Som citatet indikerer, er der i materialistisk-feministiske studier ofte en analytisk ambition 

om åbenhed og sensitivitet for disse mikro-processer i skolens klasseværelser. Den 

materialistisk feministiske tænkning kan med andre ord tilbyde et analytisk blik for, 

hvordan materialiteter udgør betydningsskabende kræfter inden for 

uddannelsespraksisser, og hvordan sociale kategorier som klasse, køn, race mm., der ofte 

betragtes som faste eller selvfølgeliggjorte, opererer i materielle samlinger på ofte 

uforudsigelige måder (Taylor & Ivinson 2013, 667). Derved kan materiel-feministiske 

studier bidrage med nye forståelser af, hvordan køn, uligheder, forskelle og differentieringer 

konstitueres i skolens rum og steder. 

Jeg vil i det følgende inddrage flere af antologiens tekster, der dels giver bud på analyser af, 

hvordan rum, sted og forskellige objekter forbinder sig og samkonstitueres med subjekter 

eller det humane (som led i analyser af spørgsmålet: HVAD deltager i 

uddannelsespraksisser), og dels udgør eksempler på diffraktive analyser inden for 

uddannelsespraksisser. At inddrage disse forskellige tekster skal samtidig bidrage til at 

oparbejde en forståelse af uddannelsespraksisser som apparatusser af materielt-diskursivt 

intra-agerende praksisser og tydeliggøre analytiske implikationer i relation til analyse af det 

materielles konstitutive kræfter.   

Mistrivsel i skoleliv som sammenfiltret fænomen  

Lenz Taguchi og Palmers artikel i dette temanummer udgør et eksempel på materialistisk-

feministisk forskning. Artiklen analyserer, hvordan et fænomen som kønnet mistrivsel i 

skoleliv er sammenfiltret med materialiteter, arkitektur, diskurs, kroppens sansninger og 

praksisser i og relateret til skolemiljø, som alt sammen intra-agerer og tilsammen skaber 

fænomenet skolepigers (mis)trivsel. Informeret af agential-realistisk tænkning (Barad 

2007) analyserer forfatterne, hvordan det materielle-diskursive skolemiljø (dvs. 

sammenfiltninger af arkitektur, materialiteter og kroppe) er medvirkende i produktionen af 

fænomenet (svenske skolepigers (mis)trivsel), som analyseres som materielle-diskursive 

intra-aktive begivenheder, der emergerer som specifikke hændelser og praksisser.  

Forskerne foretager en diffraktiv analyse, hvor de læser forskellige tekster gennem 

hinanden og producerer midlertidige analytiske skæringer, hvor der zoomes ind på 

specifikke komponenter og begivenheder, der medvirker til at skabe fænomenet skolepigers 
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(mis)trivsel. Disse diffraktive læsninger består af interviews, der omfatter skolepigers 

sanselige og affektive fortællinger om de daglige togture til prestigefyldte gymnasier i det 

indre Stockholm. Det er fortællinger om togture med hjertebanken, åndenød, 

fornemmelsen af medpassagerers kropslugte, der blander sig med tanker om 

skolepræstationer. En anden tekst er en avisartikel om skolepigers fortællinger om, hvordan 

skolebygninger og skolens rum (f.eks. den store aula) virker sanseligt og affektivt på pigerne 

i form af angst og uro. Disse tekster læses sammen med forskningsrapporter og avisartikler 

om skolepigers mistrivsel og skolerelateret stress, der ledsager pigernes præstationer, og 

som diskursivt udlægges som individuelt funderet (og derved individuelt løseligt).  

Teksterne læses endvidere sammen med Foucaults tanker om arkitekturs panoptikonske 

organiseringer. Via disse diffraktive læsninger tydeliggøres, hvordan forskellige 

materialiteter og diskurser intra-agerer i produktionen af fænomenet: At skolens 

panoptikonske arkitektur sammen med affektive tilstande af uro, angst og ”skolepanik” 

intra-agerer med diskurser om højtpræsterende skolepiger og diskurser om de affektive 

tilstande og bidrager til produktionen af skolepigers mistrivel. Endeligt læses teksterne 

sammen med forskernes egne erfaringer som hvide, højtpræsterende middelklassekvinder 

i akademia.  

Når disse tekster læses diffraktivt med hinanden, bliver det tydeligt, at de alle udgør 

performative agenter, som sammen producerer skolerelateret mistrivsel. Herved bliver det 

også tydeligt, at et fænomen som skolerelateret mistrivsel ikke er et individuelt, indre, 

psykisk fænomen, men et materielt-diskursivt fænomen, som er komplekst sammensat og 

lokalt produceret, hvor skolens forskellige steder intra-agerer i produktionen af fænomenet. 

Således viser den diffraktive analyse, hvordan oplevelsen af trivsel og mistrivsel fremtræder 

som materielt-diskusive intra-aktioner på forskellig vis i lokalt situerede situationer og 

bryder med en forståelse af fænomenet som et afgrænset, individuelt og indre psykisk 

fænomen (Lenz Taguchi & Palmer 2013, 684).   

Lenz Taguchi og Palmer anskueliggør endvidere, hvordan de selv er en del af det 

kundskabsapparatus, som består af mange performative agenter (fotos, billeder, 

avisartikler om højtpræsterende piger og skoleangst, deres egne erindringer som skolepiger 

og nuværende erfaringer som højtpræsterende kvindelige akademikere). Forskerne viser, 

hvordan de laver agentiale snit i disse komplekse og multiple intra-agerenede aktiviteter, 

der er en del af et større apparatus, som producerer fænomenet skolepigers (mis)trivsel, og 

hvordan de selv er en sammenfiltret del af det apparatus, som de opstiller, idet de sætter de 

dette fænomen op og producerer grænseskabende agentiale skæringer. Artiklen 

anskueliggør, hvordan agential realistisk inspireret analysearbejde ikke foregår som 
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distancerede praksisser, hvor objekter iagttages på afstand, men som analysearbejde ”midt 

i”. 

Artiklen inddrages her, idet den bidrager til forståelsen af fænomener som materielt-

diskursive og som sammensatte, komplekse og lokalt skabt i specifikke sammenfiltninger 

af materialiteter (f.eks. skolearkitektur og diskurser om skole(mis)trivsel og elevkroppe). 

Artiklen kan med andre ord bidrage til at forstå et fænomen som forskelssættelser og 

differentieringer i klassedannelse i overbygningsskolens differentierede læringslandskaber 

som et materielt-diskursivt fænomen, som bliver til i specifikke sammenfiltninger af 

humane og non-humane kræfter, der medskaber skolen. Samtidig leverer artiklen et bud på 

en diffraktiv analysestrategi, hvor mange forskellige sæt af data læses ind i en analyse af 

fænomenet. I den henseende inspirerer analyserne til mine egne diffraktive læsninger.    

Kropslige praksissers materialiseringer i klasserum   

Artiklen ”Objects, Bodies and Space: Gender and Embodied Practices of Mattering in the 

Classroom” udgør yderligere et bidrag til materiel-feministisk analyse af kropslige 

praksissers materialiseringer i klasserum. Artiklens ambition er at belyse, at måden, de 

materielle ting handler på og med os afslører uddannelsespraksisser som værende 

konstellationer af humane og non-humane handlekræfter og begivenheder (Taylor 2013, 

689).41 Analysen baserer sig på et materiel-feministisk udgangspunkt og trækker på Barads 

koncept om intra-aktion og den intra-aktive konstituering af kroppe og omgivelser, hvor 

rum ikke tænkes som en fysisk container og ting ikke som passive, fikserede, faste 

materialiteter.  

I artiklen fremanalyseres tre agentiale skæringer eller materielle momenter inden for 

klasseværelsets praksisser (måden en stol tages i besiddelse af en mandlig lærer, anderledes 

brug af en kuglepen, en kvindelig studerendes t-shirt) som en måde at belyse, hvordan 

objekter og kroppe samproducerer klasseværelset som kønnede rum med forskellige 

materialiseringer, og hvordan selvfølgelige og banale hverdagspraksisser inden for 

uddannelse besidder en overraskende materiel kraft. I analysen bringes Barads begreber 

om intra-aktion, skæringer, fænomener og apparatusser på arbejde i relation til at udvikle 

en feministisk analyse af materialiserede kroppe i uddannelsespraksisser.  

Første analyseskæring (materielle momenter) zoomer ind på en mandlig lærers stol og 

åbner analysen ved at spørge: hvad gør en stol? Observationer af stolens placering i 

klasseværelset på afstand af eleverne, muligheden for at dreje, vippe, snurre på den, 

lærerens rullen frem og tilbage og hans krop i afslappet tilbagelænet position på stolen (stol-

                                                        

41 Dette argument er informeret af en interdisciplinær sammentænkning af materiel-feministisk teori, hvor der 
trækkes på Barad (2007) og Bennett (2010), materiel kulturteori og humangeografi. 
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krop-samling) læses sammen med Jane Bennetts begreb om ”thingpower”, der anerkender 

materialiteters kræfter og energier og ”forvandler” stolen fra bare at være et møblement til 

at blive en materiel-diskursiv kraft ladet med kønnede betydninger. Den mandlige lærers 

krops tilbagelænethed læses som hegemonisk nonchalance, blikket som et maskulint blik, 

der (over)blikker og disciplinerer. Disse kropslige praksisser læses som konstitueringer af 

kønnede forskelssættelser på mikro-niveau, der viser, hvordan nogle stole og nogle kroppe 

betyder mere end andre.  

Næste analyseskæring vedrører samme mandlige lærers navngivning af en flipovertavle 

med et pigenavn (Sheila) og hans kalden ”kom-her-Sheila” efterfulgt af en skubben rundt 

med flipover-tavlen med fysisk ekspansiv selvsikkerhed og de studerendes responderende 

latter. Denne skæring retter opmærksomheden på kønnede dynamikker i klasseværelset, 

hvor kontrol over rummet og overtagelse eller brug af ting læses sammen med maskulin 

fremvisning af ejerskab.  

I artiklens sidste analyseskæring er fokus på tøj som en vital spiller i klasseværelset og på 

det kraftfulde materielle-diskursive arbejde, som tøj gør i relation til at installere kønnede 

praksisser i klasseværelset. I analyseskæringen læses logoet på en kvindelig studerendes t-

shirt og den mandlige lærers øgenavn af samme studerende sammen med lærerens 

obligatoriske brug af jakkesæt og hans humoristiske efterligninger og latterliggørelser af en 

naturfagslærers tøjvalg. Analyseskæring retter opmærksomheden på, at magtudøvelser er 

materielle, fysiske og kropslige.  

Artiklen udgør et bidrag i relation til analyser af klasseværelset som et rum af distribuerede 

samlinger af agentiale materialiteter, indenfor hvilke kønnede subjekter er 

samkonstituerede og praktiserede i vitale og kraftfulde humane og non-humane samlinger. 

Som vitale materialiteter besidder objekter, kroppe, tøj, møbler og rum aktiv og dynamisk 

handlekraft. Derved understreges betydningen af ting og kroppe som vitale spillere gennem 

hvilke køn gøres, magt arbejder og uligheder genindlejres i klasseværelset. 

Artiklen inddrages her, idet den er et eksempel på, hvordan samlinger af humane og non-

humane kræfters intra-aktioner med klasseværelset som den specifikke lokalitet kan 

analyseres. Samtidig illustrerer artiklen, hvordan disse samlinger analytisk konstrueres 

som skæringer – i det, Taylor benævner som ”materielle momenter”. I analysekapitlerne vil 

jeg samle denne betegnelse op og fremanalysere et parkouranlæg i en skolegård, en 

ønskeliste om klassekammerater og en liste over skoleklasser som materielle momenter. 

Endvidere hjælper artiklen til at præcisere, hvilke slags analysespørgsmål der kan hjælpe til 

at åbne for analyser af materielle momenter og af, hvordan humane og non-humane kræfter 

intra-agerer i sammenfiltninger og har konstitutive effekter (f.eks. kønnede uligheder og 

magt i klasseværelset). Artiklens spørgsmål (hvad gør en stol? Hvad gør en krop? Hvad gør 
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en ting? Hvad gør tøj?) bidrager med andre ord til at åbne for analyser af, hvordan ting, 

kroppe og rum intra-agerer i pædagogiske samlinger. På samme vis stiller jeg spørgsmålene: 

Hvad gør et parkouranlæg? Hvad gør ønskelister om fremtidige klassekammerater? Hvad 

gør skoleklasselister? Dette samles op i analysekapitlerne.    

Kvantefysikken læst ind i skoleliv  

I samme temanummer er en artikel af Juelskjær, som baserer sig på et studie af skoleskift 

til nye skoler for 13-årige grundskoleelever og undersøger, hvordan rum, tid og materialitet, 

som kræfter, samkonstituerer den stadige formning af menneskelige subjektiviteter. Jeg vil 

her særligt opholde mig ved Juelskjærs arbejde med kvantefysikken (sådan som Barad læser 

kvantefysikken) og begrebet ”spacetimemattering” (tid-rum-materialisering) i relation til 

subjektivering.42 Gennem analyser af skoleskift argumenterer Juelskjær (via Barad) for, at 

kvantefysikken kan bidrage til at problematisere ideen om, at mennesket besidder en 

individuel kraft til at skabe forandringer. I analyser af skoleskift kan en kvantefysisk 

informeret forståelse af tid og rum bidrage til at anskueliggøre, at skoleskift ikke bare er en 

lineær proces, men bliver til i fortsatte og uforudsigelige skæringer af tid-rum-

materialiseringer og med multiple kræfter involveret.   

I studiet af skoleskift undersøges 7. klasseselevers tilblivelser i forbindelse med skoleskift 

(ny begyndelse) foranlediget af mobbehistorier, konflikter med lærere, kedsomhed mm. 

Juelskjær følger eleverne – blandt andet Mary – på tværs af tid og sted og får derigennem 

øje for, hvordan multiple tider og rum simultant genlyder af andre tider og rum (Juelskjær 

2013, 758). Elevernes skoleskift analyseres som sammenfiltninger af tid, rum, 

materialiseringer og subjektiviteter, der konstituerer sansninger af tilhørsforhold i det nye 

skolemiljø ved, at eleverne sanser forskellen mellem det nye og det tidligere skolemiljø (og 

det geografiske lokalmiljø, som skolen ligger i). Således er Marys (og de øvrige elevers) 

tidligere skoleliv ikke noget definitivt afsluttet, men noget, der lever videre som 

fortidsdiskurser i det nye skoleliv. Eleverne sanser og aktiveres af fortidsdiskurser, samtidig 

med at de bliver til i den nye skole og med nye kammerater. Fortiden (den elev, jeg engang 

var) lever altså i nutiden – ikke som en uforanderlig (for)tid, men som en fortid, der bliver 

til på ny i den nye tid (og det nye skoleliv). Det er nye skæringer af tid, sted og relationer, 

hvor forbindelser genskabes til stadighed. Skæringer af tid og rum forstås som aktiviteter, 

hvorigennem specifikke praksisser kommer til syne. Juelskjær fremanalyserer, hvordan 

eleverne arbejder med at holde ”fortiden i fortiden” ved at forsøge at holde hus med 

fortidens ”tid-rum-materialiseringer”. De specifikke konfigurationer af tid-rum-

materialisering skaber og omskaber eleverne på måder, som er vanskelige for eleverne at 

kontrollere, og elevernes arbejde med at holde fortiden i fortiden er på den måde en 

                                                        

42 Når jeg i afhandlingen skriver kvantefysikken skal det forstås som Barads læsning af kvantefysikken.  
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handlekraft i det nye skoleliv. Elevere skabes altså i og af fortiden, som de samtidig forventes 

og ønsker at lægge bag sig. Eleverne forventes med andre ord at have kontrol med det 

fortidige skoleliv, samtidig med at de skabes i og af dette.43  

Med analysen anskueliggør Juelskjær, hvordan elev-subjektiviteterne produceres i 

agentiale skæringer af tid-rum-materialiseringer, og hvordan de samtidig forhandler og 

praktiserer deres versioner af ny begyndelse. Fortid gøres i mere specifikke skæringer af 

boligkvarteret, skolens lokalitet, kroppe og tilhørsforhold. Det er ikke bevægelse og 

forandring, men snarere kontinuitet og diskontinuitet (Juelskjær 2013, 764). Spørgsmålet 

er ikke, om eleverne får en ny begyndelse, men snarere hvordan eleverne gøres og omgøres 

på komplekse måder.44             

Jeg vil i det følgende inddrage artiklen ”Kvantefysikkens subjekter” (Juelskjær 2010b), hvor 

Juelskjærs analyser af elevers skoleskift tydeliggør, hvilket bidrag en agential-realistisk 

læsning af sociale kategorier kan tilbyde som supplement til den mere ”klassiske” 

diskursanalytiske læsning af sociale kategoriseringsprocesser. 45  I denne artikel knytter 

Juelskjær ligeledes an til Barads læsninger af kvantefysikken, der giver anledning til at 

bryde med hverdagsforståelser af tid og rum, hvor rum tænkes som en container og tid som 

kronologisk og lineær. Via kvantefysikken bliver tid og rum til noget, der er i stadige (og 

uforudsigelige) tilblivelser. I nærværende afsnit vil jeg opholde mig ved Juelskjærs læsning 

af kvantefysikken sammen subjektivitet og sociale kategorier, idet denne kvantefysiske 

læsning af sociale kategoriseringsprocesser bidrager til mit arbejde med at udvikle en 

forståelse af forskelssættelser og differentieringer.  

Kvantefysiske læsninger bryder med diskurspsykologiens begreber om positionering og 

social kategorisering, hvor subjekterne fremkommer som punkter i en kontekst, som er fast 

og stabil, skriver Juelskjær. Subjektpositioner bevæger sig og har forskellige afstande til 

hinanden, men konteksten eller lokaliteten forbliver stabil. Kvantefysikken forstyrrer 

figuren ”den faste, stabile kontekst” og sætter tid og rum (og konteksten) i bevægelse, hvilket 

indebærer, at konteksten sættes i bevægelse og opløses som en forudgivet stabil størrelse. 

Tid og rum (og konteksten) bliver til i stadige skæringer af tid og rum. Når subjektivitet og 

social kategori læses sammen med kvantefysikken, træder subjektet frem som en ”stadig 

midlertidig lokalisering af specifik subjektivitet” (Juelskjær 2010b, 71) og produceres i 

lokaliseringen. Via kvantefysikken formulerer Juelskjær således ”subjektivering som 

specifikke midlertidige lokaliseringer”, som åbner for at tænke subjektiveringsprocesser 

                                                        

43 Fortidsfiguren er i disse skoleskift mere kraftfuld, end det viser sig i mit materiale (skoleskift i mit materiale 
er ej forbundet med et ønske om at lægge fortiden bag sig per se). 
44  Læse dette sammen med mit forskningsspørgsmål: Hvordan gøres eleverne på vej ind i 
overbygningsskolelivet). 
45 En sådan læsning er udfoldet i kapitel 1 
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som multiple, specifikke og uforudsigelige og at tænke sociale kategorier som mere end blot 

en ”hvervningsproces”, hvor subjekter hverves til allerede etablerede sociale kategorier. 

Sociale kategorier er under indflydelse af subjektive refleksionsprocesser og bliver til i tid 

og rum, som ikke er stabile, men derimod foranderlige og hele tiden tilblivende. Når sociale 

kategoriprocesser læses sammen med kvantefysikken, bliver kategoriprocesserne med 

andre ord mere uforudsigelige og forbundne med specifikke skæringer af tid og rum (Ibid.: 

70). I denne kvantefysiske læsning af skoleskift (og sociale kategoriprocesser) bliver skift 

fra en skole til en anden ikke bare til en lineær fremadskridende proces, men til fortsatte og 

uforudsigelige placeringer og genplaceringer i skæringer af tid-rum-materialisering.  

Mit eget arbejde med at udvikle en forståelse af forskelssættelser og differentieringer blandt 

eleverne i overbygningsskolen trækker dels på indsigterne om subjektivering og sociale 

kategoriprocesser som multiple, mangefacetterede og stadig tilblivende i specifikke 

skæringer af tid og rum og dels indsigterne om, at tid og sted ikke udgør faste, stabile 

størrelser. Dette får implikationer for min måde at tænke overbygningsskolen som noget, 

der bliver til i stadige processer og relationer. (Overbygnings)skolen betragtes ikke som en 

kontekst – ”en stabil og uforanderlige plade”, hvilket er en vigtig pointe, som danner 

grundlag for den rytmeanalytiske tilgang til skolen, som jeg udvikler i det efterfølgende 

kapitel. Ligeledes informerer Juelskjærs indsigter om elevers nye start mine analyser af 

klassedannelser, i den henseende, at overgang fra børneskole til overbygningsskole ikke 

fremanalyseres som lineære processer, men som stadige tilblivelsesprocesser i skæringer af 

tid-rum-materialiseringer og med multiple kræfter involveret.   

Elevkroppe  

I bogen: ”Mathematics and the Body. Material Entanglements in the Classroom” 

gentænker Elisabeth de Freitas og Natalie Sinclair matematikundervisningen i grundskolen 

via en posthuman og nymaterialistisk optik. Jeg vil opholde mig ved forskernes 

gentænkning af (elev)kroppen i en posthuman tænkning, idet deres bestemmelse af 

kroppen som tilblivende i samlinger af menneskelige og ikke-menneskelige kræfter og med 

porøse og plastiske grænser er relevant dels i relation til min rytmeanalytiske tilgang og dels 

som bidrag til at udvikle min forståelse af forskelssættelser.46 Jeg vil derfor i det følgende 

redegøre for forskernes gentænkning af (elev)kroppen, som bliver til sammen med 

”skoleredskaber” (f.eks. blyanten, passeren, linealen), faglige koncepter (f.eks. geometri), 

didaktiske principper, de andre elever, læreren, rummet osv. Det er en anden tænkning end 

den selvfølgelige, hvor kroppe tænkes som individuelle entiteter med faste og afgjorte 

                                                        

46  Selvom det er studier af matematikundervisning, mener jeg, at forfatternes betragtninger om kroppen i 
læringssituationer har en mere generel karakter og kan trækkes ind i mit studie.   



38 

 

grænser.47 Forskerne er optagede af spørgsmål om kroppens grænser, dens interaktioner 

med den materielle verden og dens relation til læring og stiller spørgsmål såsom: Hvad er 

en krop? Hvor slutter og begynder kroppen? Er der noget udvendigt/indvendigt?  

Med sådanne spørgsmål åbner forfatterne for en decentreret forståelse af den menneskelige 

krop, hvor kroppen ikke tænkes som en entitet, der er afgrænset af hudens konturer og 

kroppens fysiske dele, men hvor det anerkendes, at ikke-menneskelige kræfter er i spil i 

læringssituationer (De Freitas & Sinclair 2014, 2). Kroppen tænkes ikke som ”fix og færdig” 

og som den eneste agent involveret i læreprocesser, men ting, redskaber og koncepter har 

tillige agentiale kvaliteter i læreprocesser (Ibid.: 24).  

Kroppen tænkes snarere som tilblivelsesprocesser og elever og lærere som værende i stadige 

processer af tilblivelser i samlinger af forskellige, dynamiske materialiteter (inklusiv fysiske 

objekter som blyanter, kompasser og koncepter). Jeg’et er porøst og hele tiden foranderligt 

og i relation til det, der omgiver det. Denne tænkning om kroppen inplicerer at kroppen må 

studeres i dens tilblivelser snarere end i dens væren og afgrænsethed, hvilket indebærer at 

betragte kroppen som et sted af relationer og samlinger, der er porøse og hvis midlertidige 

lukninger eller grænser aldrig helt afskærer sig fra det, som omgiver samlingerne. 

(Elev)kroppen må med andre anskues som en del af det, som forfatterne benævner som et 

komplekst materielt netværk, i hvilket det sociale og det materielle blander sig sammen og 

kondenseres. I relation hertil introduceres i artiklen begrebet ”en netværks-krop” (a 

network-body), der kan adressere ”den kollektive krop”. Begrebet trækkes fra Deleuzes 

begreb om rhizome, som ikke har center eller primær rod, men gror og spreder sig gennem 

multiple indgange og udgange.  

Som metafor for samlingers eller netværks porøsitet, gennemtrængelighed og midlertidige 

og relationelle afgrænsninger henviser forfatterne til lavalampen: En lavalampe indeholder 

bobler af farvet voks i en glasbeholder med gennemsigtig væske. Voksen flyder som bobler, 

samler sig i midlertidige fortættelser for derefter at opløses i mindre bobler (pga. 

opvarmningen). Voksboblerne samler sig altså i temporale koagulationer, som morpher 

over tid (nogle gror og andre opløses) og i stadig bevægelse og under indflydelse af deres 

omgivelser (væsken, varmen, de andre bobler). Lavalampen trækkes altså ind som en 

metafor for, hvordan (elev)kroppen ikke skal forstås som en afgrænset entitet, men som en 

del af samlinger af elever, lærere, ting og rum, der er i stadige tilblivelser og som forandrer 

sig og samler sig i midlertidige koagulationer, som morpher over tid. Lavalampe-metaforen 

kan bidrage med at forstå eller definere elevernes samlinger og forskelssættelser som en 

                                                        

47 Det skal nævnes at de langt fra er de eneste der indtænker kroppen i studier. Der er en lang tradition indenfor 
poststrukturalistisk forskning for studier af kropslige praksisser. Se bla. Cawood og Juelskjær (2005), der 
arbejder med en poststrukturalistisk, feministisk optik (Butler, Barad, Latour) i analyse af hvordan medier og 
mennesker kan anskues som processuelle størrelser i stadige tilblivelser.      
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slags temporale bobler, koagulationer eller størkninger, som morpher over tid og som er i 

stadig bevægelse og under indflydelse af hinanden, skolens organisering og rum, og som 

emergerer som midlertidige momentvise klumper eller grupperinger. Metaforen kan med 

andre ord hjælpe mig til at forstå elevernes bevægelser, forbindelser og forskelssættelser 

som midlertidige størkninger af konfigurationer. Samtidig er forståelsen af kroppen som 

porøs og gennemtrængelig relevant i relation til rytmeanalyseoptikken, hvilket jeg udfolder 

nærmere i kapitel 3.  

Simultane tilblivelser af skolearkitektur, rum, interiør og kroppe 

Jeg vil yderligere fremhæve en tekst, som ikke er en del af ovennævnte temanummer. Det 

er kapitlet ”Når skolen bygger om – hvordan ny arkitektur skaber nye betingelser for 

ledelse”48, hvor Juelskjær analyserer dynamikkerne i skolearkitektur-ledelse-hverdagsliv 

med afsæt i en forståelse af ”arkitektonisk ledelse” som den simultane tilblivelse af 

arkitektur, rum, interiør og kroppe, der bevæger sig mellem hinanden og i det materielle 

som intra-aktive processer (Juelskjær 2014, 54-55). Artiklen kan betragtes som et bidrag til 

en analyse af, hvordan uddannelsesarkitektur medleder og har betydning for ledelse af 

relationer og læring.49   

Jeg vil kort fremhæve Juelskjærs analyser af skolearkitekturens performative og relationelle 

karakter og af, hvordan pædagogikken spatialiseres i det, hun benævner som ”den 

rekonfigurerede skole”. Det teoretiske grundlag for disse analyser er en specifik forståelse 

af forholdet mellem diskurs og materialitet og forståelse af tid og rum, som er informeret af 

dels Barads agential-realisme og dels humangeografiske (Thrift 2008, Massey 2005) 

forståelser af rum. I forlængelse heraf baserer analyserne af forandringer i skolens 

arkitektoniske indretning sig på en forståelse af rum som noget dynamisk, aktivt og 

transformativt for, hvad der kan blive og ikke blive til en skoledag (Juelskjær 2014, 56). Med 

andre ord har arkitekturen performativ og relationel karakter og bidrager til at rekonstruere 

subjekter og betingelserne for dannelse af subjekter.  

Jeg vil særligt opholde mig ved Juelskjærs arbejde med Barads begreb af ”matter” i relation 

til analyserne af skolearkitektur. Juelskjær forstår Barads begreb om ”mattering” som 

noget, der både indebærer betydningssættelse og materialisering:  

”Ordet leger med betydning af det engelske ”matter”, som bl.a. både kan betyde stof, noget 

der knytter sig til materialitet, og betydning, noget der knytter sig til diskurs og 

                                                        

48 Kapitlet indgår i antologien Juelskjær et.al. (red) (2014): ”Ledelse af uddannelse. At lede det potentielle”. 
49 Juelskjær arbejder med et bredt ledelsesbegreb, hvor ledelse forstås som ”handlen på andres handlen”. Derfor 
er artiklen relevant for nærværende afhandling, selvom der her ikke arbejdes specifikt med ledelse.  
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meningsdannelse… Mattering indebærer dermed både betydningssættelse og 

materialisering” (Ibid.: 58).  

Det vil med andre ord sige, at arkitektur, bygninger og ting ikke bare er, men bliver til i og 

er medskabere af specifikke relationer og forbindelser (intra-aktioner og agentiale 

skæringer) mellem kroppe, bygninger og ting. Juelskjær inddrager samtidig Barads begreb 

om ”spacetimemattering” (rumtidmaterialisering), som henviser til, at produktionen af rum 

og tid er sammenfiltret med de agentiale skæringer og har konstitutiv kraft i 

tilblivelsesprocesser (Ibid.: 59). Begrebet rumtidmaterialisering kan muliggøre en analyse 

af ”dynamikker af diskurs, materialitet, spatialitet, temporalitet… hvorigennem noget 

translateres og transformeres fra noget til noget andet”, skriver Juelskjær (Ibid.:). 

Begrebet rumtidmaterialisering indebærer med andre ord, at interiør, rum og ting bliver til 

specifik materialitet og betydning, alt efter hvem, hvornår og hvordan det tages i 

anvendelse. I relation hertil fremanalyserer Juelskjær, hvordan en sofa på en skole bliver til 

forskellige ting, afhængigt af hvem der bruger den, hvornår (pause eller timen), hvordan og 

i relation til hvad.50   

Som skrevet er mit fokus på Juelskjærs analyser af effekterne af, at pædagogik, hverdagsliv 

og arkitektur flyder sammen på forskellige måder på klasseværelsesniveau, der specifikt 

understøtter eller underminerer hinanden. 51  Her fremanalyserer Juelskjær, hvordan 

eleverne så at sige ”sættes i tid og rum” og hvordan eleverne bliver til i disse tid-

rumsættelser, som opstår i intra-aktioner af bevægelser i læringslandskaber (rum-tid-

materialiserings-subjektivitet). I det, som Juelskjær benævner som ”ny skolearkitektur” er 

disse tid-rumsættelser kendetegnet ved stadige bevægelser og valgprocesser (hvor vil jeg 

sidde, med hvem og i relation til hvilket indhold), som hele tiden skaber subjektiviteter 

(Juelskjær 2014, 71). Det indebærer, at eleverne hele tiden skal skabe og skære forbindelser 

til hinanden, tiden og rummet (Ibid.: 78). Elevernes tilblivelser i læringslandskabets tid-

rum-organiseringer er samtidig influeret af, hvordan lærerne bliver til lærere i 

læringslandskabernes intra-aktioner af rum-tid-materialisering, som læreren samtidig er 

med til at producere.  

Lærerens arbejde (eller ”ledelse”) fremanalyseres som et spørgsmål om at håndtere rum-

tid-materialiserings-subjektivitet (hvordan når læreren alle elever, skaber relationer, sikrer 

sig, at de holder sig til læringsdagsordenen). Juelskjær kalder dette for praksisser af tid-

rum-rytmesættelser (Ibid.: 72), hvor lærerens arbejde bliver at lede på elevernes intra-

                                                        

50 På samme måde bliver et parkouranlæg i en skolegård til forskellige ting afhængigt af hvilke elever, der bruger 
anlægget og i relation til hvad og hvornår. 
51  Juelskjær fremanalyserer forskelle på det, hun kalder gammel og ny skolearkitektur og forskellige 
problematikker i tid-rum-styring forbundet med forskellige skolearkitektoniske udformninger af 
læringslandskaber.  
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aktioner og bevægelser. Lærerens arbejde bliver på den måde en slags 

spatialitetshåndtering af rum, bevægelser og intra-aktioner.    

Juelskjærs analyser bidrager i relation til mit analysearbejde af, hvordan eleverne bliver til 

i tid-rumsættelser på klasseværelses-niveau, som medvirker til subjektiveringsprocesser. 

Juelskjærs kapitel bidrager til at skærpe opmærksomheden på, hvordan eleverne skaber og 

skærer forbindelser til hinanden i tid og rum, og hvordan elevernes tilblivelser i tid-rum-

organiseringer samtidig er influeret af lærerens arbejde med at håndtere rum-tid-

materialisering og forståelse af lærerens arbejde som praksisser af tid-rum-rytmesættelser.     

Materiel-feministisk uddannelsesforskning – afrunding  

De ovenstående beskrevne tekster bidrager til at konstruere fænomenet forskelssættelser 

og differentieringer i overbygningsskolens nye skoleklasser som et materielt-diskursivt 

fænomen, der er komplekst sammensat og lokalt produceret, og hvor tid og rum er 

medproducerende komponenter.  

Samtidig bidrager teksterne med at kvalificere analysespørgsmål (hvad gør et 

parkouranlæg? Hvad gør en ønskeliste? osv.). Det vil med andre ord sige, at artiklerne 

bidrager med at specificere, hvilke slags analysespørgsmål der er relevante at stille i relation 

til analyse af humane og non-humane kræfters intra-aktioner i sammenfiltningerne og 

deres konstitutive effekter i relation hvilke forskelssættelser og differentieringer, der 

realiseres. De forskellige bidrag er endvidere valgt, idet de anskueliggør dels hvordan 

posthuman og materiel-feministisk tænkning kan bidrage med analyser på mange 

forskellige niveauer i relation til uddannelsespraksisser og dels de analytiske implikationer 

af at betragte uddannelsespraksisser som apparatusser af materielt diskursive intra-

agerende praksisser. Informeret af disse bidrag vil afhandlingens analyser af elevers 

ønskelister, lærernes produktion af klasselister analyserer disse processer og praksisser som 

konstellationer af humane og non-humane handlekrafter og begivenheder.  

Bidragene kvalificerer endvidere min forståelse af forskelssættelser og differentieringer og 

forståelsen af sociale kategorier. Som skrevet frem i det ovenstående tænkes sociale 

kategoriseringsprocesser, der ellers anskues som faste og selvfølgeliggjorte, som relationelle 

og processuelle og som noget, der fremkommer i intra-aktioner og derfor er mere 

uforudsigelige. Sociale kategorier er ikke statiske, men i stadige bevægelser og forbundne 

med og emergerende i specifikke skæringer af tid og rum. Kategorier bliver derved multiple 

og mangefacetterede.  De Freitas og Sinclairs lavalampe-metafor kan hjælpe til at forstå 

forskelssættelser som temporale størkninger, der morpher over tid og under indflydelse af 

de andre bobler, vandet mellem boblerne og varmen, der opvarmer vandet (det vil sige 

under indflydelse af elever, organiseringer, tid, rum).   
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I det følgende vil jeg udfolde Barads agential-realitiske teori, hvilket skal betragtes som en 

diffraktiv læsning i den forstand, at jeg også her vælger noget til og noget andet fra i Barads 

omfattende begrebsunivers, hvor nogle begreber er mere relevante end andre i relation til 

denne afhandlings fokus på forskelssættelser og differentieringer i overbygningsskolens nye 

skoleklasser. Og i relation til den teoretiske præmis: At mennesker/subjekter, 

materialiteter/arkitektur, rum/ ting gør noget ved hinanden – gennemtrænger og forandrer 

hinanden i sammenfiltrede intra-aktioner.52 Jeg har i det foregående primært fokuseret på 

den agential-realistiske teoris ontologiske dimensioner. Det er en central pointe hos Barad, 

at ontologiske spørgsmål ikke kan adskilles fra epistemologiske spørgsmål (onto-

epistemologi). Derfor vil de følgende afsnit både vedrøre den agential-realistiske teoris 

ontologiske og epistemologiske anliggender, som jeg udfolder yderligere i kapitel 4.    

Posthuman forskning som onto-epistemologisk materiel 

praksis 

De ovenstående eksempler på materiel-feministisk uddannelsesforskning trækker på 

Barads teori om agential-realisme og forståelse af forskning som ”onto-epistemologisk 

materiel praksis”, som fremkommer eller emergerer som ”samproduktioner” uden at aflyse 

det humane. Den agential-realistiske tænkning privilegerer materialitet på lige fod med 

diskurser i menneskers tilblivelsesprocesser og tilbyder en relationel tænkning, hvor det 

humane og det non-humane ses som gensidigt konstitueret og konstituerende. Barads teori 

om agential-realisme er med andre ord en teori om sammenfiltninger med det formål at 

søge at forstå og undersøge verden i dens kompleksiteter.   

Agentialitet og realisme – onto-epistemologi 

Agential-realistisk teori vedrører overvejelser over, både hvad viden er og hvordan verden 

materialiserer og baserer sig på grundlæggende tanker om, at væren og viden er 

sammenfiltrede, hvorfor ontologi og epistemologi er uadskilleligt samkonstituerede. 

Agential realisme udgør med andre ord en alternativ position ift. ontologi og epistemologi 

og beror på en afvisning af adskillelse mellem epistemologi og ontologi. Barad skriver:  

”Practices of knowing and being are not isolable, they are mutually implicated. We don´t 

obtain knowledge by standing outside the world; we know because we are of the world. 

We are part of the world in its differential becoming” (Barad 2007, 185).   

Onto-epistemologi er den betegnelse, som Barad anvender til at understrege, at der ifølge 

hende er en tæt forbundethed mellem, hvad videnskaben kan og skal gøre, og hvordan vi 

forstår og er forbundet med verden. Onto-epistemologien tager alvorligt, at vi er af verden 

                                                        

52 I et senere afsnit inddrages affektivitetsteori ift. at blive klogere på, hvordan man nærmere kan forstå hvordan 
det humane og det non-humane gennemtrænger hinanden.   
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og at vores (videnskabelige) viden kommer af vores væren med verden. Vores tilblivelser 

sammen med verden og vores erkendelse af verden er filtret sammen og samskabt i fortsatte 

bevægelser. Vi er gjort af verden og tager del i verdens fortsatte tilblivelser (Barad, 2007). 

Agential realisme henviser til, at alting gør noget i samspil med noget andet og dermed har 

handlekraft (eller agens), er performativt og aldrig er afgrænset, men altid i intra-aktioner 

med noget andet (Højgaard & Søndergaard 2010, 332). Agens er således et spørgsmål om 

gørelser, som finder sted i intra-aktioner.53 Agens kan altså ikke udpeges som en egenskab 

ved subjekter eller objekter (idet disse som sådan ikke eksisterer forud), men som gørelser 

(doings) og værender (beings) i intra-aktiviteter:  

”Agency is doing or being in its intra-activity. It is the enactment of iterative changes to 

particular practices – iterative reconfigurings of topological manifolds of 

spacetimematter relations – through the dynamics of intra-activity” (Barad 2007, 178).    

Det agentiale er med andre ord virksomt og har reelle effekter; derfor realisme. Realisme er 

således begrebet for det, at det agentiale har reelle effekter: ”(…) realisme handler altså her 

ikke om repræsentation af noget substantialiseret eller noget, der på forhånd er sat som 

en forskel mellem subjekt og objekt, eller mellem materialitet og diskurs, men derimod om 

reale effekter af intra-aktivitet” (Højgaard & Søndergaard 2010, 322). Begrebet realisme 

skal således ikke forstås som, at der er tale om en realistisk, repræsentationel tænkning. 

Agential realisme er tværtimod kritisk overfor en repræsentationel tænkning, hvilket 

udfoldes nærmere i afsnittet om diffraktion versus refleksion i kapitel 4.   

Den agential-realistiske tænkning åbner blik eller opmærksomhed for, at det materielle 

bevæger sig og bevæges af andre levende fænomener. At det materielle har agens vil sige, at 

det materielle skaber og forandrer. Denne opmærksomhed på det materielles agentiale og 

performative kvaliteter indebærer, at der må sættes spørgsmålstegn ved, hvordan 

grænserne mellem mennesker og ting bliver til i stadige processer, når agens (handlekraft) 

er distribueret på tværs af humane og non-humane agenter.   

Agential realisme – en relationel ontologi 

I teorien om agential realisme privilegeres materialitet således på lige fod med diskurser i 

menneskers tilblivelsesprocesser, som anskues som materielle-diskursive processer, der 

produceres i samtidighed i intra-aktioner. Teorien udgør et teoretisk bud på at tænke det 

humane og det non-humane i dets gensidige konstitueringer som integrerede dele af 

universet og ikke blot i universet (Barad 2007, 169). Agential realisme er en processuel og 

relationel ontologi, der bryder med en forståelse af den fysiske verden som stabile objekter 

og som noget, der er ”derude” og implicerer en overskridelse af modsætninger mellem 

                                                        

53 Begrebet intra-aktion udfoldes nærmere senere i dette kapitel.  
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diskurs/materialitet, human/nonhuman, bevidsthed/krop og andre dikotomier. Agential 

realisme tænker således ikke i adskillelse eller separation som grundlæggende træk ved 

verden og afviser repræsentationelle fikseringer af ord og ting, men argumenterer derimod 

for en relationalitet og forbundethed mellem specifikke materielle rekonfigurationer af 

verden, gennem hvilke grænser, egenskaber og betydninger er forskelligt praktiseret og 

konstitueret: ”A relationality between specific material (re)configurations of the world 

through which boundaries, properties, and meanings are differentially enacted (i.e. 

discursive practices, in my posthumanist sense) and specific material phenomena” (Ibid.: 

139).  

I agential-realistisk tænkning betragtes materialiteter som skrevet som performative og 

medskabende for menneskelig tænkning. Barad udvikler en posthumanistisk forståelse af 

performativitet, der udfordrer forståelsen af materialitet som givet eller som en ren effekt 

af menneskets handlekraft (agens). Materialiteten er ikke tavs, skriver Barad (Ibid.: 185).  

Intra-aktion 

Den relationelle tænkning i agential-realismen understreges i begrebet intra-aktion, som 

Barad anvender som led i at betone og situere det relationelle og processuelle og bryde med 

ideen om entiteter i individualiserede og adskilte former, der eksisterer forud for en given 

intra-aktion.54 Intra-aktion kan bidrage til at bryde med dels at tænke i forudbestemte 

afgrænsninger og adskillelser og dels ideen om, at subjektet som entitet, eksisterer forud for 

relationer og intra-aktioner. I konceptet om intra-aktion ligger en anerkendelse af, at 

adskilte entiteter ikke eksisterer i udgangspunktet, men emergerer gennem deres intra-

aktioner (Barad 2007, 151). Intra-aktion betegner den gensidige konstituering af 

sammenfiltrede agentiale kræfter – humane såvel som non-humane. Intra-aktioner 

understreger med andre ord, at fænomener gensidigt virker ændrende ind på hinanden 

(Lykke 2012, 106). Intra-aktioner har effekter og skaber eller ændrer subjekter, sociale 

praksisser og materialiteter, som gennemtrænger og ændrer hinanden og er spundet ind i 

hinanden i intra-aktive tilblivelsesprocesser. Intra-aktioner har således effekter; noget 

skabes og ændres i kraft af intra-aktionen.  

Begrebet intra-aktion sættes således i stedet for begrebet interaktion for at bryde med ideen 

om, at adskillelser og afgrænsninger eksisterer a priori og entiteter som uafhængige 

                                                        

54 Brugen af intra-aktion repræsenterer et skifte i den traditionelle forståelse af kausalitet (Barad 2007, 333). 
Intra-aktionsprocesser skal ikke forstås som specifikke relationer eller sammenhænge mellem isolerede 
objekter/hændelser (A fører til B).    
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forudgående eksistenser. Adskillelser, afgrænsninger og fikseringer dukker op indefra i 

intra-aktionsprocesser (Ibid.: 139).55  

Videnspraksisser som sammenfiltrede materielle engagementer  

Som jeg har skrevet, udvikler Barad en posthumanistisk forståelse af mennesket, hvor 

menneske(kroppen) er situeret i verden i den forstand, at menneskekroppe er konstitueret 

sammen med verden som en del af verden (being-of-the-world, not being-in-the-world): 

”Human bodies and human subjects do not preexist as such nor are they more than 

products. Humans are neither pure cause nor pure effect but part of the world in its open-

ended becoming” (Barad 2007, 150). En agential-realistisk forståelse af viden bevæger sig 

altså ud over en humanistisk forståelse af det vidende subjekt (det vidende, selvrummende, 

rationelle humane subjekt). Viden handler ikke om at se fra oven eller udefra, men er et 

spørgsmål om intra-aktion. Barad trækker her på Haraways kritik af ”klassisk” objektivitet: 

At der ikke eksisterer en ”guddommelig position” lokaliseret uden for verden. Der er intet 

indenfor/udenfor: “There is no exteriority within, that is, agential separability. 

Embodiment is a matter not of being (…) Specifically situated in the world, but rather of 

being of the world in its dynamic specificity” (Ibid.: 377).56  

Viden medfører specifikke praksisser, gennem hvilke verden på forskellig vis er artikuleret 

(Ibid.: 149). I nogle tilfælde vil ikke-humane agenter fremkomme som parttagere i verdens 

aktive engagement i videnspraksis. Mennesket eller subjektet er således konstitueret på 

tværs af humane og non-humane grænser, og heraf følger, at viden er en distribueret 

praksis, som involverer et større materielt arrangement. I det omfang, mennesker deltager 

i videnskabelige eller andre videnspraksisser, gør de det som en del af en større materielt 

konfiguration af verden i dens fortsatte eller stadig åbne og uafsluttede artikulation. Viden 

er ikke en lukket eller afgrænset praksis, men en fortsat performance af viden.  

Forskerens engagement i disse materielle praksisser handler ikke om at afsløre allerede 

eksisterende ting. Når forskeren engagerer sig i verden, lærer hun eller han om fænomener 

- om specifikke materielle konfigurationer af verdens tilblivelse:  

”The point is not simply to put the observer or knower back in the world (as if the world 

were a container and we needed merely to acknowledge our situatedness in it) but to 

understand and take account of the fact that we too are part of the world’s differential 

becoming” (Ibid.: 91).  

                                                        

55 Agential realisme argumenter for, at intentioner ikke er individets indre besiddelse, men hænger sammen 
med og udtrykkes i humane og non-humane netværk. Alt, hvad der eksisterer, emergerer gennem intra-aktive 
materielle processer og intentioner, og ”viljer” bliver mulige inde i specifikke intra-aktioner.  
56 Haraways figur ”gudetricket” udfoldes yderligere andetsteds.  
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Vi er som før skrevet ikke ”bare” i verden, men af verden og en del af og sammenfiltrede 

med verden (denne pointe skal trækkes med over i kapitel 4).  

Videnspraksisser er specifikke materielle engagementer, som tager del i rekonfigureringer 

af verden: “Making knowledge is not simply about making facts but about making worlds, 

or rather, it is about making specific worldly configurations (…) in the sense of materially 

engaging as part of the world in giving it specific material form” (Ibid.: 91). 

Vidensproduktion er ikke en medierende aktivitet, men et direkte materielt engagement i 

verden som en del af verden i dets dynamiske materielle rekonfigurering: ”The entangled 

practices of knowing and being are material practices” (Ibid.:379).  

Forskningsinteressen eller -ambitionen knytter sig således ikke til at konstatere og 

kortlægge virkeligheden, men derimod at fokusere på komplekse tilblivelser og rette blikket 

eller opmærksomheden i retningen af det mulige, det potentielle, det som endnu ikke er, 

men som kan blive. Når erkendelsesinteressen således vedrører tilblivelser, leder det til 

forskningsspørgsmål om, hvordan noget bliver til, emergerer, konstitueres, osv., snarere 

end om, hvordan noget er, om kausalitet og eksistens. F.eks. hvad konstituerer fænomenet 

forskelssættelser og differentieringer i overbygningsskolens nye klasser og hvordan og med 

hvad og hvordan bliver elever og skole til?  

Fænomener og apparatus i en agential-realistisk tænkning  

Barad skriver, at vi må analysere og forstå vores genstandsfelter som fænomener, hvor 

fænomener ikke skal forstås som epistemologisk uadskillelige med den, der observerer.57 

Her trækker Barad på Bohrs fænomenbegreb, der tager udgangspunkt i hans forståelse af 

videnskabelig apparatur i forbindelse med opstilling af eksperimenter i kvantefysikken. 

Bohr argumenterede for, at det videnskabelige apparatur (som inden for naturvidenskaben 

typisk opfattes som værdineutral) bidrager til at skabe det undersøgte fænomen. For Bohr 

var apparatus med andre ord ikke værdineutral, men performativ og derved (med)skabende 

af det undersøgte fænomen, som ikke er en entitet, men relationelt.  

Via denne læsning af Bohrs apparatus udvikler Barad en agential-realistisk læsning af 

apparatur (Barad 2007, 145) og argumenterer for, at opstilling af eksperimenter ikke kan 

adskilles fra den viden, der produceres. Bohr argumenterede for, at et forsøgsapparat ikke 

bare var en fysisk opstilling, idet der i denne opstilling altid vil indgå en række 

konceptualiseringer og praksisser. Et forsøgsapparat vedrører altså ikke kun fysikkens 

materialiteter, men tillige konceptuelle og teoretiske opfattelser, der tager del i 

eksperimenter på lige fod. I tråd hermed begrebssætter Barad ikke et apparatus som en ting, 

men som et fænomen. Med andre ord er et apparatus i agential-realistisk teori et materielt-

                                                        

57 Denne pointe eksemplificeredes i afsnittet ”mistrivsel i skoleliv som sammenfiltret fænomen”. 
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diskursivt fænomen, der vil lægge op til bestemte typer af resultater eller fund. Derved kan 

apparatusser ikke forstås som statiske eller præfabrikerede (Barad 2007,146). Barad 

skriver, at apparatusser:       

1. er specifikke materielle diskursive praksisser (det er ikke bare 

laboratorieopstillinger). 

2. producerer forskelle, som har betydning  – de er grænseproducerende praksisser, 

som former materialiteter og mening og (med)producerer fænomenet, der 

produceres.  

3. er materielle konfigurationer og dynamiske rekonfigurationer af verden.  

4. er selv fænomener, som er konstitueret og dynamisk rekonstitueret som en del af 

verdens stadige intra-aktivitet.  

5. har ikke iboende grænser, men er uafsluttede praksisser (open-ended).  

6. er ikke lokaliseret i verden, men er materielle konfigurationer eller 

rekonfigurationer af verden, som rekonfigurerer spatialitet og temporalitet såvel 

som dynamikker  (Ibid.: 146).     

I Barads agential-realistiske forståelse beskriver begrebet apparatus, hvordan fænomener 

skabes i stadig samproduktion i skæringer mellem humane og non-humane agenter, som 

intra-agerer og samhandler. Apparaturer er ikke kun et materielt fænomen, men også et 

diskursivt, og de er performative og virkelighedsproducerende (Lykke 2012, 168).  

Som skrevet er et apparatus ikke et neutralt passivt videnskabeligt instrument, som er 

placeret før den videnskabelige (og sociale) handling, og baserer sig ikke på en iboende 

adskillelse mellem det videnskabelige og det sociale eller mellem det humane og det non-

humane. Adskillelser og grænser produceres sammen med eller sammensmeltende med et 

apparatus.  Appartusser praktiserer og vedtager med andre ord, hvad der er 

betydningsfuldt, hvad som bør eller skal inkluderes og ekskluderes. Derved skaber, 

producerer og praktiserer et apparatus bestemte grænser og egenskaber ved et fænomen og 

tilføjer fænomenets specificiteter. Apparatusser er således grænseproducerende praksisser.  

”Fænomen” i agential-realistisk tænkning 

Virkeligheden i Barads agentiale realistisme består som skrevet af materielle-diskursive 

samkonstituerende fænomener, hvor fænomener ikke skal forstås som epistemologisk 

uadskillelige fra den, der observerer fra det, som observeres. Fænomener er ikke resultater 

af målinger, men snarere af sammenfiltninger af intra-aktive agenter, hvorigennem 

fænomener får betydning (comes to matter). Det er med andre ord gennem agentiale intra-

aktioner, at grænser og egenskaber ved et fænomens komponenter bliver betydningsfulde 

og meningsfulde (Barad 2007, 139).  
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Denne forståelse af fænomen baserer sig på Barads læsning af Bohr som noget, der både er 

konstrueret og objektivt eksisterende. Fænomener er konstrueret, fordi vi ikke kan skabe 

en objektiv erkendelse af verden. Vi må opsætte et forskningsapparat, hvis materielle-

diskursive design vil lægge op til bestemte typer af resultater. Derved er fænomener ikke 

bare resultatet af laboratorieøvelse, men resultatet af forskellige mønstre af betydning 

(diffraktive mønstre), som produceres gennem komplekse agentiale intra-aktioner af 

multiple materielle-diskursive praksisser eller apparatusser. Fænomener skal med andre 

ord analyseres som skæringer af multiple materielle-diskursive agenter og situerede 

praksisser.   

Forskersubjekt  

Den relationelle ontologi og forskersubjektets ”væren af verden” indebærer, at spørgsmål 

om ontologi ikke kan adskilles fra epistemologiske diskussioner (forskersubjektets væren af 

verden henviser til bruddet med forskeren som interesseløst forskersubjekt med distanceret 

iagttagelse af et objekt via et neutralt observationsapparatur). I stedet må forskersubjektet 

forstås som en lokaliseret subjektposition bestående af både forskersubjekt, apparatur og 

forskningsteknologi, som alt sammen må forstås som uløseligt forbundet med og en del af 

den verden, der udforskes. I agential-realistisk teori er forskeren ikke placeret i en abstrakt 

position på afstand af verden. Der er ikke noget udvendigt (på afstand af verden) punkt, 

hvorfra verden kan observeres:  

”We are not outside the world. Neither are we simply located at particular places in the 

world; rather, we are part of the world in its ongoing intra-activity (…) Practices of 

knowing and being are not isolable; they are mutually implicated. We don’t obtain 

knowledge by standing outside the world; we know because we are of the world in its 

differential becoming” (Barad 2007, 184-185).  

Forskeren er, ifølge Barad, henvist til at producere kundskab midt i og gennem det 

kundskabsapparat, som forskeren er sammenfiltreret med og som konstituerer forskeren 

(dette vender jeg tilbage til i kapitel 4). Vi er altså en del af verden, som vi undersøger og 

søger at forstå. Vi opnår med andre ord ikke viden ved at stå uden for verden, men via vores 

involvering med verden i dens forskellige tilblivelser (onto-epistemologi). 

Onto-epistemologi henviser altså til, at det ikke er muligt at adskille forskersubjekt og 

forskerobjekt. Dette indebærer imidlertid ikke, at objektivitet bliver umuligt. Skæringer af 

fænomenet relaterer sig også til spørgsmålet om objektivitet. Barad skriver, at til forskel fra 

traditionelle forståelser af realisme tænkes objektivitet i agential realistisk teori ikke som 

noget, der eksisterer forud, men som et spørgsmål om accountability eller ansvarlighed for, 

hvad der materialiserer sig (Ibid.: 361). Det betyder noget, hvilke snit der skabes: ”Different 
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cuts enact different materialized becomings” (Ibid). 58  Begrebet accountability henter 

Barad hos Haraway     

Agentiale snit 

Idet forskersubjektet, apparatus og agentiale snit er uløseligt forbundne og dele af den 

verden, der udforskes er det ikke muligt at adskille forskersubjekt og forskningsobjekt, 

hvorfor forskeren må etablere snit eller skæringer og afgrænse et forskersubjekt over for det 

objekt, der ønskes udforsket. At arbejde videnskabeligt er netop at etablere sådanne snit og 

definere grænser. Forskeren konstituerer således sit objekt ved at producere snit. I agential-

realistisk teori arbejdes der således ikke med universelle snit mellem forskersubjekt og 

forskningsobjekt (verden).  

At producere agentiale snit eller skæringer er med andre ord et led i at navigere 

metodologisk i en processuel og dynamisk verden, hvor forskersubjekt og forskningsobjekt 

er dele af samme kontekst og ikke på forhånd afgrænset fra hinanden (Lykke 2012, 166).  

Snit er måden, forskeren snitter fænomenet til. At konstruere agentiale snit gør det muligt 

at studere det specifikke fænomen, idet snit afgrænser fænomenet. Agentiale snit udgør med 

andre ord midlertidige analytiske skæringer, som er nødvendige for at kunne konstruere og 

afgrænse fænomener, som er i stadig bevægelse og tilblivelse. Snit er derved 

medproducerende for kundskabsapparatets midlertidige grænser og afgør, hvad der 

inkluderes og hvad der ekskluderes. Hvordan, hvornår og hvad snittene inkluderer og 

ekskluderer, får fænomener til at fremstå på specifikke måder. Det er således gennem 

specifikke agentiale snit og gennem intra-aktive handlinger (hvor noget inkluderes og noget 

ekskluderes), at grænser, specificiteter og egenskaber ved et fænomen skabes. Det er altså 

nogle særlige egenskaber, specificiteter og forbindelser, som jeg fremhæver og udelader i de 

snit, jeg producerer. At skabe agentiale snit som et led i vidensproduktionen skal ses i 

relation til, som tidligere skrevet, at Barad med inspiration fra Bohr argumenterer for, at 

der ikke findes en virkelighed eller et kundskabsapparat ”derude”. Vi er ifølge Barad henvist 

til at skabe kundskab midt i og gennem det kundskabsapparat, som vi uundgåeligt er 

sammenfiltrede med (Barad, 2007, 335-336). Vi er delagtige i den kundskab, vi producerer, 

som samtidig producerer os.  

Som skrevet i kapitel 1 konstrueres studiet af forskelssættelser og differentieringer i 

overbygningsskolen i fem analyseskæringer, som skaber overbygningsskolen som et 

materielt-diskursivt fænomen i stadige tilblivelser. Disse fem analyseskæringer konstrueres 

på baggrund af det empiriske materiale og emergerer i første omgang som ”undringer” i 

                                                        

58 I relation hertil forbinder sig spørgsmål om etiske overvejelser i relation til videnspraksisser, hvilket jeg 
vender tilbage til i kapitel 4.  
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møderne med det empiriske, men specificeres og nuanceres yderligere via diffraktive 

læsninger af teori og empiri. De agentiale snit er dermed ikke ”gjort én gang for alle”, men 

skabes under hele analysearbejdet. Hvordan afhandlingens de agentiale snit ”praktiseres” 

udfoldes yderligere i kapitel 4.      

Afrunding   

Jeg har i det ovenstående udfoldet væsentlige begreber i Barads agentiale realistiske teori. 

Indledningsvist introduceredes til nogle grundlæggende begreber i den agentiale realisme 

(intra-aktion, onto-epistemologi, fænomen, apparatus). Barads overvejelser om 

videnskabelige subjekt-objektrelationer og figuren om forskersubjektet, som ikke bare er i 

verden, men af verden, danner grundlaget for argumentet om, at epistemologi og ontologi 

ikke kan skilles ad, men derimod må samtænkes til onto-epistemologi. Videnspraksisser 

forstås som sammenfiltrede materielle engagementer i verden, hvor viden må anskues som 

situeret og distribueret, og hvor forskellige materielle engagementer er involveret, som 

bidrager til rekonfigurationer af verden. Forskersubjektet forstås som situeret midt i verden 

og som en del af verden i dens fortsatte rekonfigurationer.  

Apparatus, forstået som et materielt-diskursivt fænomen, der er performativt og 

virkelighedsproducerende, bliver her et relevant begreb, som beskriver hvordan fænomener 

skabes og grænsesættes. Apparatusser er materielt-diskursive praksisser og 

rekonfigurationer af verden og medproducerende af fænomener (som forstås som 

specifikke, materielle konfigurationer af verdens tilblivelser). Apparatusser er således 

performative og virkelighedsproducerende, som skaber, producerer og praktiserer grænser 

og egenskaber ved et fænomen. Videnskabeligt arbejde består ifølge Barad i at etablere snit 

og afgrænse en forskersubjektposition (inklusiv et observationsapparatur, en 

forskerteknologi og en række begreber). Uden at etablere sådanne snit og definere 

grænserne kan man, ifølge Barad, ikke arbejde videnskabeligt (Barad 2003, 815).59  

Læses de ovenstående indsigter om fænomen, apparatus og agentiale skæringer sammen 

med afhandlingens studerede fænomen (forskelssættelser og differentieringer i 

overbygningsskolens nye klasser) kan vi nu forstå dette som et materielt-diskursivt 

fænomen, som skabes af og skaber verden. Forskelssættelser og differentieringer, nye 

skoleklasser og overbygningsskole eksisterer ikke bare i verden, men konstrueres eller 

produceres gennem en række agentiale skæringer af multiple materielle-diskursive 

praksisser. Fænomenet produceres altså gennem apparatusser, som skærer fænomenet til, 

hvor noget specifikt inkluderes og noget andet ekskluderes. Juelskjær skriver:  

                                                        

59 Mens traditionel epistemologi arbejder med et universelt snit, arbejder Barad i forlængelse af Bohr med et 
snit, der udvælges af forskeren med henblik på bestemte lokalt afgrænsede objekter. Med snittet konstruerer 
forskeren sit objekt og sin basis for en partiel og lokaliseret objekterkendelse.  
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”De arrangementer, som skæringerne foregår igennem, er apparatus. Apparatus er både 

en metode til at håndtere en videnskabsteoretisk præmis og en begrebssætning af et 

grundforhold ved denne præmis. Det er altså et grundforhold ved forståelsen af verdens 

tilblivelsesprocesser. Her er de processuelle og performative størrelser i stadig tilblivelse, 

som via snittet enacter, hvad der kommer til at matter” (Juelskjær 2010b, 68).  

Apparatus er altså en kompleks affære, som både vedrører fænomenet (dets eksistensform), 

der undersøges, og måden fænomenet undersøges på.  Jeg sætter et specifikt apparatus op, 

når jeg fokuserer på forskelssættelser og differentieringer i overbygningsskolens 

skoleklassedannelsesprocesser, som studeres gennem forskellige analystiske snit i 7. 

skoleår, i forskellige temporaliteter og gennem forskellige begivenheder (se kapitel 1). Den 

måde, jeg sætter mit kundskabs- eller forskningsapparat op, er således med til at bestemme, 

hvad der inkluderes og ekskluderes, og skaber derved fænomenet og dets afgrænsninger og 

specificiteter.  

En vigtig pointe er, at apparatusser ikke blot skal forstås som arbitrære konstruktioner på 

baggrund af mine (forskersubjektets) valg. Som Barad skriver, finder vidensproduktioner 

aldrig sted afsondret fra resten af verden, men er altid effekterne af forskellige kræfter, som 

bringes sammen: ”Knowing is a matter of part of the world making itself intelligible to 

another part of the world” (Barad 2007, 185). Derfor er det vigtigt at understrege, at 

apparatusser er intra-aktive processer og praksisser, og at jeg som forskersubjekt ikke er 

fuldt ud formet som allerede eksisterende forskersubjekt, men at jeg som forskersubjekt 

bliver til i intra-aktive materielle-diskursive praksisser.  

I det næste kapitel udfoldes Lebevres spatialitetstænkning og rytmebegreb, som bidrager 

med centrale indsigter i relation til det forskningsapparatus, som jeg opstiller som led i at 

studere fænomenet forskelssættelser og differentieringer i overbygningsskolens nye klasser.  

  



52 

 

Kapitel 3.  

Rytmeanalyse af overbygningsskolen som materielt-

diskursivt fænomen 

 

I det foregående kapitel har jeg oparbejdet metateoretiske indsigter, der åbner for at forstå 

fænomenet ”forskelssættelser og differentieringer i overbygningsskolens nye klasser som et 

materielt-diskursivt fænomen, der udgøres af sammenfiltninger af humane og non-humane 

kræfter i stadige tilblivelser. De teoretiske indsigter fra materialistisk feminisme udgør 

specifikke skæringer, hvorved fænomenet skabes.  

I nærværende kapitel udfoldes rytmebegrebet og rytmeanalysen, hvilket skal bidrage til at 

udvikle en forståelse af skolen som organisering af tid, rum og energi, der til stadighed 

produceres gennem rytmer. At forstå skolen som organisering af tid, rum og energi baserer 

sig på den grundlæggende onto-epistemologiske tænkning om uddannelsespraksisser som 

apparatusser af materielt-diskursive intra-agerende praksisser i stadige tilblivelser, som er 

skrevet frem i foregående kapitel.  

Rytmeanalysen og rytmebegrebet kan bidrage til at fremanalysere, hvordan materialitet og 

subjekter skaber og gennemtrænger hinanden. Ved at fremanalysere rytmer kan man med 

andre ord få blik for de konstituerende og konstituerede kræfter i materialitet, arkitektur, 

genstande, rum og indretninger.60 Således inddrages rytmebegrebet og rytmeanalysen for 

at kunne fremanalysere, hvordan materialiteter, ting og rum bidrager til konstituering af 

elever, lærere og skole, som samtidig bidrager til konstitueringen af materialiteter, ting og 

rum. Derved udgør rytmebegrebet og rytmeanalysen en del af det materielle-diskursive 

design af det forskningsapparatus, som jeg opsætter som et led i at konstruere fænomenet 

forskelssættelser og differentieringer i overbygningsskolens nye klasser på en specifik måde 

(eller rettere med specifikke skæringer).   

Rytmeanalysen som analysestrategi  

Rytmeanalysen og rytmebegrebet kan med andre ord udgøre en analysestrategi i en 

posthuman og agential-realistisk uddannelsestænkning, hvor subjekter bliver til i intra-

aktive, samskabende sammenfiltninger mellem humane og non-humane agenter eller 

kræfter, og hvor der spørges til, hvad ting, rum og indretninger gør (snarere end hvad de 

er), og hvad (ting, objekter, steder, rum) der deltager (og ikke alene hvem der deltager) og 

med hvilke effekter i læreprocesser og i skolens hverdagsliv (som forstås som materielle, 

diskursive praksisser). Agens forstås her som en handlekraft, der flyder mellem og igennem 

                                                        

60 Lefebvres rytmebegreb forekommer med andre ord at være ”empiri-produktivt” for min specifikke brug 
(Sauzet 2015). 
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relationer af ting, kroppe, rum og steder (rytmer gennemtrænger den gennemtrængelige 

krop). I en posthuman uddannelsestænkning tænkes kroppen ikke som ”fix og færdig” og 

med faste grænser, men derimod som samlinger eller netværk med porøse og plastiske 

grænser – kroppen bliver så at sige gennemtrængelig (jf. afsnittet ”elevkroppe”, kapitel 2).  

Lefebvres rytmeanalyse er altså et bud på en analysestrategi ift. at gribe sammenfiltrede 

intra-aktioner mellem humane og non-humane agenter i uddannelsespraksisser.61 Samtidig 

kan rytmeanalysen og rytmebegrebet bidrage med at udvikle en forståelse af skolens rum 

og steder som temporale og spatiale praksisser. Rytmeanalysen er karakteriseret ved en 

forståelse af, at tid og rum er produceret (og ikke bare noget, der er) og gentagende 

produceres. Rytmer udgøres ikke bare af temporalitet og spatialitet, men tillige energi (det 

vil sige bevægelse og kraft). Rytmebegrebet skal samtidig bidrage til at fremanalysere, 

hvordan skolens rytmiske organiseringer skaber elevmåder og intra-agerer med 

elevtilblivelser, forskelssættelser og differentieringer.  

Kapitlet har således to indbyrdes ærinder: For det første at oparbejde en 

rytmeanalysestrategi, der kan bidrage til i selve analyserne af overbygningsskolen at spore 

materielle og affektive intra-agerende processer og praksisser i skolens hverdagsliv 

(hvordan det humane og non-humane gennemtrænger hinanden) for yderligere at kunne 

kvalificere analyserne af, hvordan eleverne bliver til (gør) elevmåder og hvilke 

forskelssættelser og differentieringer, der produceres i overbygningsskolens fleksible 

læringslandskaber. Og for det andet at oparbejde en forståelse af skolen som organisering 

af tid, rum og energi som temporale og spatiale praksisser som et led i at konstruere mit 

forskningsapparatus. Forståelsen af skolen som organisering af tid, rum og energi og i stadig 

tilblivelse udgør med andre ord en komponent i mine analytiske skæringer af fænomenet 

forskelssættelser og differentieringer i overbygningsskolens nye klasser.  

Kapitlets disposition 

Kapitlet indledes med en kort introduktion til Lefebvre og diffraktiv læsning over 

rytmekonceptets forskellige dimensioner (energi, rum og tid), som ikke anskues som 

adskilte, med som sammenfiltrede og intra-agerende. Af formidlingsmæssige grunde 

fokuserer jeg i midlertidig først på rytmes dimensioner af rum og tid og på  

Lefebvres socio-spatiale tænkning, hvor rytmers tidsrumlige karakter yderligere udfoldes. 

Rytmer samtænker tid og rum og kan bidrage til at analysere rum og steders spatio-

temporale specificiteter via studier af specifikke rum og steders samlinger af forskellige 

rytmer, herunder rytmernes kompositioner af amplitude, energi og frekvens, deres former 

                                                        

61 For Lefebvre er rytmeanalysen et bud på at bryde med en kartesiansk tænkning, men derimod at tænke i 
relationer mellem mennesker og universet (Lefebvre 2004, 17). 
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for gentagelse (i form af lineære og cykliske rytmer) og rytmiske forbundetheder 

(polyrytmer, arrytmer, eurytmer), som filtrer sig sammen og intra-agerer. Rytmers tredje 

dimension, energi, læses derefter (diffraktivt) sammen med begrebet affekt for at 

fremanalysere rytmers affektive kvaliteter og rytmeanalysens evne til at spore affektive 

tilstande og processer. Det er rytmers affektive kvaliteter, der gør rytmeanalysen egnet til at 

spore materielle og affektive intra-agerende processer og praksisser i skolens hverdagsliv.  

Lefebvres socio-spatiale rumforståelse læses efterfølgende diffraktivt sammen med 

indsigter fra en relationel og performativ tænkning med henblik på at understrege rytme- 

og rumbegrebets performative, relationelle og processuelle dimensioner. Fra den 

relationelle og performative tænkning henter jeg formuleringen ”rum som komposition af 

multiple kræfter” for at understrege rums performative, situerede og processuelle karakter 

og til at åbne for at tænke i intensiteter, kræfter, rytmer, begivenheder og affekter. Den non-

repræsentationelle læsning bidrager til at trække Lefebvre ind i en performativ tænkning. 

Lefebvre selv brugte ikke formuleringer som performativitet, men ansatserne til en 

performativ tænkning forekommer mig at være i hans tænkning om rum som socialt 

produceret og hverdagslivet som bestående af rytmer.   

På baggrund af Lefebvres socio-spatiale tænkning udvikles i kapitlet en forståelse af skolen 

som noget performativt, processuelt og kropsligt sanset gennem samlinger af rytmer, 

hvilket danner grundlag for forståelsen af skolen som organisering af tid, rum og energi. 

Her inddrages endvidere andre studier, som bringer rytmeoptikken ind i studier af 

uddannelsespraksisser.   

Afslutningsvis udfoldes rytmeanalysen som en måde at fremanalysere forbindelserne 

mellem de mange forskellige praksisser, der opererer på forskellige niveauer. Med andre 

ord kan rytmeanalysen bidrage til analysen af skolens spatiale og temporale praksisser.  

Kapitalisme- og hverdagslivskritik – introduktion til 

Lefebvre  

Mit ambition er ikke at præsentere Lefebvres arbejde i sin helhed, idet mit studie primært 

koncentrerer sig om hans rytmeanalyse, som udfoldes i værket ”Rhythmanalysis. Space 

Time and Everyday Life”, som er oversat til engelsk i 2004 (værket blev udgivet på fransk i 

1992 kort efter hans død). Allerede i værket ”The Production of Space” (oversat i 1991) 

introduceres til rytmeanalysen. Det er også i dette værk, at Lefebvre udvikler sin triadiske 

forståelse af rummet som social produceret, hvorfor dette værk også inddrages i mit arbejde 

med henblik på at udvikle en forståelse af skolens rum og sted som temporale og spatiale 

praksisser.  
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Edward Soja beskriver i værket ”Thirdsplaces – journeys to Los Angeles and Other Real-

and Imagined Place” Lefebvre som en neomarxistisk tænker, der er optaget af at udvikle 

kapitalismekritik af hverdagslivet i byer og samfundskritiske analyser af urbanitet og 

moderne byplanlægning (Soja 1996).62 Fra 1920’erne var Marx’ tænkning en gennemgående 

inspiration for Lefebvre i studier af modernitetens (industrialiseringen, 

bureaukratiseringen, urbaniseringen) fremmedgørende effekter på hverdagslivet i byen 

(Elden 2004). Samtidig udgjorde 20’ernes parisiske avantgardebevægelses (surrealisterne 

og situationisterne) kritik af hverdagslivets daglige rutiners repeterende karakter en stor 

inspirationskilde i Lefebvres udvikling og formulering af hans kritik af hverdagslivet i det 

moderne samfund. Denne kritik formuleres i tre værker: ”Critique of the Everday life”. 

Volume 1 blev udgivet på fransk i 1947 og oversat til engelsk i 1991. Volume 2 blev udgivet 

på fransk i 1961 og oversat til engelsk i 2002. Volume 3 blev udgivet på fransk i 1981 og 

oversat til engelsk i 2005. Hertil kommer værket ”Rhytmanalysis. Space, Time and 

Everyday Life”, der regnes for Volume 4 i Lefebvres kritik af hverdagslivet (Elden, 2004, 

194-195), og som har udgjort inspiration for analyser af rytmer i det urbane liv (Crang 2001).  

Produktion af sted 

Lefebvre regnes for en yderst indflydelsesrig filosofisk og sociologisk tænker i relation til at 

tænke tid og rum anderledes og at tænke dem sammen, hvilket er en gennemgående 

ambition i Lefebvres arbejde (Lefebvre 2004, 3). Værket ”The Production of Space” baserer 

sig således på præmissen om, at tid og rum skal tænkes sammen. Her brydes dels med en 

forståelse af tid som måleligt og dels med en forståelse af rum som abstrakt og absolut 

geometrisk rum med uafhængig eksistens. Tid tænkes derimod som levet tid, og rum forstås 

som processuelt, tilblivende og socialt produceret.   

”The Production of Space” er, ifølge Soja (1996), det mest indflydelsesrige værk i forhold til 

at udvikle en social forståelse af rummet og regnes for at have haft banebrydende 

gennemslagskraft inden for humangeografien og kritisk kulturgeografi. Værket regnes, 

ifølge Soja, for at udgøre kulminationen af Lefebvres kritiske studier og analyser af urbanitet 

og hverdagsliv og danner fundamentet for Lefebvres urbane sociologi. I dette værk udvikles 

argumentationen om, at produktionen af rum i det moderne liv forbinder det globale/det 

lokale, byen/landet, center/periferi sammen på nye måder (Middelton 2004, 6). I værket 

udvikles en forståelse af rummet som værende ikke en ting, men relationer mellem ting og 

                                                        

62 Edward Sojas værk ”Thirdplace” regnes for toneangivende inden for den spatiale vending, hvor Lefebvres 
tænkning udgør en stor inspirationskilde. Soja refereres ofte til som den, der inden for angloamerikansk geografi 
har introduceret til Lefebvres arbejde (Merrifield 2006).  Lefebvres tænkning placeres med andre ord centralt i 
Edwards Sojas udforskning af det spatiales rolle inden for samfundsvidenskaberne, hvor Lefebvre læses ind i en 
postmoderne, poststrukturalistisk tænkning inden for geografi og byplanlægning. Mange studier inden for 
geografi, byplanlægning, urbanitet og arkitektur, som sidenhen samler Lefebvre op, er inspireret af Sojas 
læsninger af Lefebvre (Gulson & Symes, 2007).     
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som socialt produceret, og som derfor må analyseres via analyse af produktion af rummet: 

”(Social) space is not a thing among other things, nor a product among other products: 

rather, it subsumes things produced, and encompasses their interrelationship in their 

coexistence and simultaniety – their (relative) order and/or (relative) disorder. It is the 

outcome of a sequence and set of operations, and thus cannot be reduced to the rank of a 

simple object” (Lefebvre 1991, 73). Denne forståelse af rum bryder med en geometrisk 

forståelse af rum som værende absolut og uafhængig.63 

Produktionen af rummet finder sted i triadiske dimensioner mellem ”rummet af abstrakte 

forestillinger” (conceived), rummet som det praktiseres og opfattes (perceived) og ”det 

levede rum” (lived), som er sammenfiltrede og intra-agerende spatiale praksisser.64 Disse 

forståelser af tid og rum som levede og socialt produceret, som den triadiske forståelse 

indebærer, trækkes ind i Lefebvres udvikling af rytmeanalysen. I det rytmeanalytiske værk 

udvikles en metodologi (rytmeanalyse) til at studere (og kritisere) interaktionen mellem 

cykliske tider og lineære tider i hverdagslivet inden for forskellige dimensioner af det 

moderne samfund. Værket ”Rhythmanalysis. Space, Time and Everyday Life”, hvor 

Lefebvre udvikler forståelsen af rytme som tid, rum og energi, beskriver han som 

færdiggørelsen af fremstillingen af forståelsen af rummet som socialt produceret. I værket 

udvikler Lefebvre rytmekonceptet og inddrager det i videnskabelige arbejder af alt fra 

(rytme)analyser af musik, medier, byen, vareliggørelse mm. Rytmeanalysen bidrager med 

indsigt i hverdagslivet og udgår fra kroppen: ”(…) the push and pull exchange between the 

general and the particular, the abstraction of concepts and the concrete analysis of the 

mundane starting with the body, is at play throughout the work (Lefebvre 2004, 2). 

Menneskekroppen er således udgangspunktet for at forstå og analysere rum.65   

Lefebvre og uddannelsestænkning  

Lefebvre udvikler som sådan ikke en uddannelses- eller pædagogisk teori, omend han 

formulerer overvejelser om en række pædagogiske koncepter i værket ”Rhythmanalysis 

Space, Time and Everyday Life”, hvor uddannelse tænkes som rytmisk aktivitet. Her 

skelnes mellem træning eller (disciplinering af kroppen (”dressage”) og intellektuel aktivitet 

eller dannelse (”education”), som involverer forskellige typer af vaner og rytmer. Lefebvre 

skriver: At tilslutte sig eller entrere en gruppe, et samfund eller en nationalitet indebærer at 

acceptere eller bøje sig for de værdier, der gælder dette rum og rum. Dressage (på dansk 

                                                        

63 Lefebvres forståelse af rum trækker på Nietzsche, Heidegger og Bachelard.  
64 Der er forskellige danske oversættelser – bl.a. Kirsten Simonsens oversættelse: ”Spatial praksis”, ”Rummets 
repræsentationer” og ”repræsentationernes rum” (Simonsen 2014). Jeg vælger at oversætte conceived space 
med ”rummet af abstrakte forestillinger”, perceived space med ”rummet som det opfattes” og lived space som 
”det levede rum”. Senere i dette kapitel udfoldes den triadiske tænkning yderligere.  
65  Denne pointe, at rytmeanalysen udgår fra kroppen, udfoldes yderligere i det efterfølgende kapitel om 
feltarbejde som færden (kapitel 4). 
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dressur eller disciplinering) er at bøje sig, at tilslutte sig eller indordne sig. Det sker via 

repetitioner og via regulering af tid og sted, hvilket involverer flere niveauer (f.eks. 

åndedræt, bevægelse). Dressage vedrører spatiale såvel som temporale dimensioner: 

bygninger, rumindretninger og interiør, som opdeler og regulerer (bøjer) kroppe og 

orkestrerer og spatialiserer hverdagslivet i samklang med de abstrakte ideers rum (the 

conceived space) (Middelton 2004, 123). Dressage er underordning eller indordning og 

regulerer kroppen eller bøjer kroppen til at bifalde bestemte rytmer. 66 Via dressage skabes 

kroppen, der performer konforme rytmer.  

Som skrevet baserer dressage sig på repetition, som ritualiseres: “One breaks-in another 

human living being by making them repeat a certain act, a certain gesture or movement” 

(Lefebvre 2004, 48). Lefebvre skriver, at opdragere (breeders) er i stand til at forene mellem 

lineære og cykliske rytmer via vekslen mellem fornyelse og repetition (rytmisk aktivitet): 

”A linear series of imperatives and gestures repeat itself cyclically. These are the phases of 

dressage. The linear series have a beginning (often marked by a signal) and an end: The 

resumptions of the cycle (reprises cycliques) depend less on a sign or a signal than on a 

general organisation of time (Lefebvre 2004, 48). (…) Dressage therefore has its rhythms; 

breeders know them. Learning has its own, which educators know. Training also has its 

rhythms… All different, they unite (or must be united) in the same way as the organs in a 

body” (Lefebvre 2004, 48-49).  

Det er særligt dressage, som Lefebvre finder interessant at analysere i relation til 

uddannelse. Dressage kan forstås som kultivering af den biologiske krop og som indføring i 

kultur: Det er at gå, at gestikulere, at have en specifik kropsholdning på kulturspecifikke 

måder. Orkestrering af kroppens rytmer er en del af den måde, pædagogik og opdragelse 

virker på.         

Rytme 

I det følgende afsnit udfoldes rytmebegrebets tre dimensioner (energi, tid og sted). I 

afsnittet udfoldes rytmer som gentagelse og forskydning, rytmers tidsrumlige karakter, 

rytmers energier og affektive kvaliteter, lineære og cykliske rytmer og forskellige former for 

rytmisk forbundethed (polyrytmisk, arrytmisk, eurytmisk).  

Vi forveksler nemt rytme med bevægelse eller fart og tillægger rytme mekaniske overtoner, 

som udrangerer rytmers organiske aspekt, skriver Lefebvre (2004, 15). Rytme er: 

“Everywhere there is an interaction between time and space and an expenditure of energy 

                                                        

66  Lefebvres bidrag i dette projekt er ikke hans uddannelsestanker. Hans overvejelser om uddannelse er 
forholdsvis overordnede, og der er andre uddannelsestænkere, som har formuleret sig langt mere nuanceret om 
opdragelsens samfundsmæssigheder (se bl.a. Durkheim eller Bourdieu). Selve figuren dressage som en rytmisk 
figur i uddannelsessammenhænge finder jeg imidlertid relevant ift. mine analyser.  
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– there is a rhythm” (Lefebvre 2004, 25). Rytmer er med andre ord sammenfiltninger af 

tid, rum og forbrug af energi. Rytmer konnoterer gentagelse, forandring, forskel, kontrast, 

kontinuitet og diskontinuitet.  

Analyse af rytmer vedrører specificiteter i relation til:  

1. Repetition af bevægelse, gestik, handlinger, situationer, forskelle 

2. Interferens (noget kan forstærke hinanden eller udslukke/formindske hinanden – 

give kraft eller tage kraften) mellem lineære og cykliske rytmer og indbyrdes i 

henholdsvis lineære og cykliske rytmer 

3. Tilblivelser, vækst, stigninger, fald, afviklinger/udslukninger    

Rytmer er gentagelser og forskydninger  

Som tidligere citeret forstår Lefebvre rytme som tid, rum og forbrug af energi. Rytmer 

defineres som bevægelser og gentagelser, men gentagelserne er aldrig ens, da der altid er en 

forandring, der medfører en ændring i rytmen. Lefebvre bruger eksemplet med A = A (A er 

identisk med A), som han skriver, er en illusion, idet det sidste A er anderledes end det 

første A, da det kommer efter dette og fremkommer i kølvandet på dette første A. Forskellen 

mellem de to A’er fremkommer i selve sekvensen: ”The repetition of unity, one (1), gives 

birth to the sequence of numbers. (…) Differences appear immediately in this sequence. 

(...). Not only does repetition not exclude differences, it also gives birth to them; it produces 

them (Lefebvre 2004, 17). Derved understreges det, at hverdagshandlinger aldrig er ens, og 

at der derfor altid indtræder et nyt element i den givne rytme. Ingen gentagelser er med 

andre ord absolutte. 67  Gentagelserne udelukker ikke forskelle, men skaber forskelle – 

forskelle, der produceres inde fra rytmer.  

Rytmers tidsrumlige karakter (rytmer gør steder)  

Rytme er ikke bare bevægelse, men et tidsbegreb, der samtænker tid med rum og sted. 

Rytmer har altså en tidsrumlig karakter og er således både et temporalt og et rumligt eller 

spatialt fænomen. Konkrete tider er rytmer, og rytmer indebærer relation mellem tid, rum 

og energi. Rytmer relaterer sig til rum og steder (lokaliseret tid og temporaliseret sted):  

”Now, concrete times have rhythms, or rather are rhythms – and all rhythms imply the 

relation of a time to a space, a localised time, or if one prefers, a temporalised space. 

Rhythm is always linked to such and such a place, to its place, be that heart, the fluttering 

of the eyelids, the movement of a street or the tempo of a waltz” (Lefebvre 2004, 96).  

Der er således altid en stedslighed ved rytme. En lokalisering og samtidig en 

stedsoverskridelse (rytmer kan springe fra så forskellige steder som hjertet og månen). 

                                                        

67 Jeg vil senere vende tilbage til forskellige typer af gentagelser – cykliske og lineære.  
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Rytmers temporaliseringer og lokaliseringer er ikke afgrænset, men sammenvævet og 

overskridende. Rytmer er samtidige multiple temporaliteter.   

Analyse af rytmer kan bidrage til at identificere steders spatio-temporale specificiteter. 

Dette viser Lefebvre ved en beskrivelse af Paris, som han iagttager fra en balkon:  

”At the green light, steps and words stop. A second of silence and then it’s the rush, the 

starting up of tens of cars, the rhythms of the old bangers speeding up as quickly as 

possible. At some risk: passers-by to the left, busses cutting across other vehicles. Whereby 

slowing down and restart (stage one: starting up – stage two: slowing down for the turn 

– stage three: brutal restart, foot down, top speed, excluding traffic jams (...)” (Lefebvre 

2004, 38).  

Lysreguleringen virker ind på rytmerne: På bilernes acceleration og nedsættelse af fart, 

deres opbremsninger ved rødt lys. Når lyset skifter til grønt for fodgængere, bevæger disse 

sig i strømme over gaderne. Stemmer og lyde stiger og falder sammen med fodgængernes 

bevægelser og stop ved lysreguleringen, når lyset atter skifter. Afhængig af tidspunktet på 

dagen er bevægelserne (rytmerne) forskellige: Der er morgentrafikken med voksne på vej 

på arbejde i hurtige rytmer uden andre afbrydelser end lysreguleringen. Der er skoleelever 

på vej i skole i langsommere rytmer. Der er eftermiddagstrafikken med turister og 

handlende i retning mod byens butikker og museer, som stopper hid og did (andre 

hastigheder og intervaller for stop). Der er nattens rytmer med færre biler og fodgængere i 

andre rytmer.  

Rytmer adskiller sig således fra hinanden ift. amplitude, energi og frekvens. Og de adskiller 

sig i måderne, de gentager sig selv som henholdsvis lineære og cykliske rytmer (Lefebvre 

2004).  

Rytmer og tid i hverdagslivet 

Lefebvre skriver, at i moderne tid er hverdagslivet modelleret af abstrakt kvantitativ tid 

(klokkeurets tid). Den abstrakte kvantitative tid sammen med udmåling af arbejdets tid 

dominerer hverdagslivets tid (søvnen, måltidet, privatlivet, samvær, hobbies). Samtidig 

gennemstrømmes hverdagslivet af de store kosmiske rytmer, de vitale rytmer (dag/nat, 

måned, sæson, biologiske rytmer). Hverdagslivet gennemstrømmes med andre ord af 

lineære og cykliske rytmer: “(…) everyday time is measured in two ways, or rather 

simultaneously measures and is measured. On the one hand, fundamental rhythms and 

cycles remain steady, and on the other, the quantified time of watches and clocks imposes 

monotonous repetitions” (Lefebvre 2004, 83).  

Hverdagslivet forstås som et mix mellem natur og kultur, det historiske, det levede, det 

individuelle, det sociale, det virkelige (det reale) og det uvirkelige (det forestillede). Det er 
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steder for forandringer, møder, interaktioner og konflikter. Hverdagslivet bliver til gennem 

cykliske rytmer (tdag, uge, år) og lineære rytmer (kommer af menneskelig social aktivitet 

(klokketime, maskinens monotone banken). Hverdagslivet er med andre ord et temporalt 

fænomen og refererer til det, der sker dag efter dag, til gentagelserne, som altid forskyder 

sig og skaber forskelle: ”Multiplicity of temporalities, some long run, some short term, 

some collective, some personal, some large-scale, some hardly noticed (Crang 2001, 190). 

Disse mange forskellige rytmer komponerer hverdagslivet. Trækker vi denne 

(temporalitets)tænkning af hverdagslivet over i skolen, kan vi forstå hverdagslivet i skolen 

som et temporalt fænomen, der bliver til i et mix mellem cykliske og lineære rytmer i såvel 

konfliktflyldte (arrytmiske) og harmoniske (eurytmiske) kompositioner.      

Lineære og cykliske rytmer  

Hverdagslivet (i byen) er altså gjort af gentagelser i to forskellige former: cykliske og 

lineære. Rytmer gentager sig således på forskellige vis: ”Rhythms imply repetitions and can 

be defined as movements and differences within repetition. However, there are two types 

of repetition: cyclical repetition – linear repetition” (Lefebvre 2004, 96).  

Cykliske gentagelser er organiseret i relation til fænomener som dag/nat, årstid, generation 

og alder og oprinder fra kosmos, naturen, årstiderne, dag/nat, månederne, 

barndom/ungdom, ebbe/flod osv. og er ikke stramt struktureret eller indordnet (Ibid.: 96). 

Følelser, affekter og seksualitet er cykliske rytmer.68 De cykliske rytmer varer i et tidsrum, 

og herefter gentager de sig; daggry gentager sig, men er altid forskellig fra tidligere og senere 

daggry: ”The dawn is always new” (Ibid, 97).  

De lineære rytmer kommer fra sociale praksisser. Det er modernitetens (kapitalismens, 

industrialiseringens tid) dominerende temporaliteter, som har trængt sig ind på de cykliske, 

rytmer omend disse stadig eksisterer. Lineære rytmer er fundamentale gentagelser – 

monotome og lineære – det er rationelle rytmer. Det er hammerens monotone slag, 

motorens taktfaste larm (Ibid.: 85). Lineære rytmer fastholder og hæmmer kroppens egne 

rytmer gennem den stramme tidsstyring og takt. De lineære rytmer udgør bylivets (og 

skolelivets, ofte tidsligt reguleret af en skoleklokke) vedvarende rutineprægede 

trummerum.   

Lineære, regulerede rytmer gennemtrænger cykliske rytmer (kroppens og naturens), og 

omvendt gennemtrænger cykliske rytmer lineære rytmer. Rytmer interfererer således med 

hinanden. Lineære og cykliske rytmer er ikke adskilte: 

                                                        

68 I rytmeanalysen adskilles cykliske og lineære rytmer, men i praksis er de konstant interfererende (Lefebvre 
2004, 8). 
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 ”No more than the linear and the cyclical can the rhythms “of the self” and the rhythms of 

the other those of presence and those of representation, be separated. Entangled with one 

another, they penetrate practice and are penetrated by it” (Lefebvre 2004, 102).  

De forskellige rytmer, de lineære såvel som de cykliske, er sammenfiltrede – ofte som 

modsatrettede, men forbundne rytmer, som nogle gange giver anledning til kompromisser 

og andre gange til forstyrrelser: ”The antagonistic unity of relations between the cyclical 

and the linear sometimes gives rise to compromises, sometimes to disturbance” (Ibid.: 8). 

Relationer mellem cykliske og lineære rytmer kan altså føre til forskellige rytmiske tilstande. 

Det kan være konfliktfyldte tilstande (arrytmer) eller tilstande, hvor rytmerne eksisterer 

samtidigt på uproblematiske måder (polyrytmer).69 

Forskellige former for rytmisk forbundethed  

Polyrytmer er synkrone og sameksisterende uden at være i konflikt med hinanden. Det er 

multiple rytmer, der ikke er afledt af hinanden, og som ikke direkte falder sammen. 

Polyrytmer består af forskellige rytmer, både lineære og cykliske rytmer.  

Eurytmer synliggør rytmer, der er harmoniske eller konstruktivt relaterer sig til hinanden 

– når forskellige rytmer forenes: ”Eurhythmia presuppose the association of different 

rhythms” (Lefbvre 2004, 67). Det er rytmer, der er forenet i sund tilstand eller normal 

”everydayness” (Ibid).  

Arrytmer refererer til rytmer, der er i konflikt eller i disharmoni med hinanden. Det 

betegner tilstande af uorden, patologi og asynkronisme: ”In arrhythmia rhythms break 

apart, alter and bypass synchronisation” (Lefebvre 2004, 67). Det er kaos, dissonans og 

sammenbrud (Edensor 2010, 18). 70  Arrytmer betegner mødet mellem rytmer og 

modrytmer. Det er, når rytmer bryder samordninger og skaber sammenbrud eller kollaps. 

Modrytmer kan – som jeg forstår det – være mere eller mindre kraftige og voluminøse – 

mængden eller omfanget af rytmernes energi har betydning for omfanget af kollaps.  

Interne/eksterne – biologiske/sociale rytmer  

Lefebvre skelner mellem interne og hemmelige rytmer (fysiologiske og psykologiske) og 

eksterne, offentlige rytmer, sociale rytmer.  

De interne, biologiske rytmer er selvets eller kroppens rytmer (det private, det sociale, det 

intime – følelser, tanker og kropslige fornemmelser). Selvets rytmer er dybt indskrevet i det 

private og organiserer en tid orienteret mod det private og det intime liv (åndedræt, 

                                                        

69  Lefebvre var særligt optaget af lineære rytmers dominans over cykliske rytmer, og hans rytmeanalyse 
undersøger interaktioner (eurytmi og arrytmi), som relationerne mellem lineære og cykliske rytmer medfører.    
70 Jeg har valgt at oversætte arrhytmia med arrytme og eurhythmia med eurrytme, og forbundetheder af 
arrytmer benævner jeg arrytmi og forbundetheder af eurrytmer benævnes som eurrytmi.  



62 

 

hjerteslag, seksualitet, tankevirksomhed, socialt liv). Kroppen er internt polyrytmisk 

(åndedræt, hjertebanken, sult, tørst, træthed, latter, glæde, forelskelse, blikkets retninger, 

gestik, kropslige stillinger og positioner). 

De eksterne rytmer er udadvendte, rettet mod det offentlige liv (kalendere, årshjul, 

skoleskemaer, traditioner mm.). Det er sociale rytmer. Sociale rytmer er kollektive rytmer, 

som formes af gruppers relationer og forbindelser (Lefebvre 2004, 104). Disse forskellige 

rytmer er ikke adskilte, men sammenfiltrede og gennemtrænger hinanden:  

”No more than the linear and the cyclical can the rhythms ’of the self’ and the ’rhythm of 

the other’, those of presence and those of representation, be separated. Entangled with one 

another, they penetrate practice and are penetrated by it (Lefebvre 2004, 102).  

Rytmers energier 

Rytmer fremkommer altså i relationer mellem tid, rum og forbrug af energi. Uden energi 

ville tid og sted, ifølge Lefebvre, forblive inaktive. Energi animerer og forbinder tid og rum 

på såvel harmoniske og euforiske måder som konfliktfyldte og arrytmiske måder: ”These 

three terms are necessary for describing and analysing cosmological reality. No single 

one suffices, nor any single term-to-term opposition. Time and space without energy 

remain inert in the complete concept. Energy animates, reconnects, renders time and 

space conflictual” (Lefebvre 2004, 70). 

Rytmer bliver altså til gennem energi og kan være både sociale (rytmer i Paris’ gader), 

oprinde fra kosmos eller fra kroppens pulserende energi. Energi animerer rytmer og 

forbinder tid, rum og sted. Energi er hverken en substans eller en ting. Energi er rytmers 

”drive” eller kraft – eller det, der giver rytmer deres affektive kvaliteter. Lefebvre elaborerer 

ikke meget over energidimensionen. Imidlertid er der inden for affektteorier og -studier 

flere, som samler Lefebvre op og læser ham sammen med affektbegrebet. Eksempelvis peger 

Stage og Knudsen på, at rytmeanalysen er en relevant i forhold til at nærme sig et empirisk 

materiale på måder, der er sensible ift. de affektive processer (Knudsen & Stage 2015, 5). 

Rytmeanalysen kan bidrage til at identificere forskellige affektive tilstande. Det vil sige 

tilstande af stemninger og atmosfærer, som ikke bare forstås som tilstande, der starter og 

slutter ved individet. Det kan være tilstande af nedbrud eller destabilisering (arrytme), eller 

tilstande af fryd, harmoni eller medriven af en fælles puls/energi (eurytme).  

Affektteori 

I det følgende læses indsigter fra affektteori ind for at udfolde rytmers affektive kvaliteter. 

Udfoldelsen af affektbegrebet skal bidrage til detaljeringer eller specificeringer i relation til 

rytmeanalysen og bidrage til at forklare, hvordan materialitet bevæger sig og bevæges af 

levende fænomener. Affektbegrebet trækkes således ind for at tilføje en affektiv komponent 



63 

 

til rytmeanalysen og rytmeblikket i studiet af, hvordan skolens rytmiske organiseringer 

skaber elevmåder og intra-gerer med elevtilblivelser, forskelssættelser og differentieringer. 

Det er at lægge noget til rytmeanalysen, som Lefebvre ikke tilbyder. Jeg skyder altså en 

affektkomponent i rytmeblikket for at ”tune” rytmeblikket i relation til mine 

forskningsspørgsmål. I det nedenstående afsnit om affekt er der tale om en specifik læsning 

af affekt, som trækker på Brian Massumis arbejde.71  

Den affektive vending – eller vendinger – som vinder frem i inden for human- og 

socialvidenskaberne igennem 00’erne, er en overskridelse af den sproglige vending og 

diskursanalysens fokusering på repræsentation og sprogets performative kvaliteter 

(Wetherell 2012, 56). Den affektive vending indikerer ikke nødvendigvis et ”brud” med 

indsigterne fra den sproglige og diskursive vending, men snarere en overskridelse eller 

videreudvikling, som trækkes ind i studier af det affektive (og materielle) (Danbolt et.al. 

2013, 10). I affektteorierne er der en erkendelse af, at det sociale og de menneskelige 

relationer ikke kan reduceres til effekter af sproglige diskurser, men også vedrører 

stemninger, atmosfære, rytmer, energier og kræfter, der ikke nødvendigvis kan opfanges 

sprogligt (Knudsen & Stage 2016). Affektteorierne er optaget af affektive processer og 

tilblivelser og retter opmærksomhed på praksis og det hverdagslige eller ordinære 

(mundane). Affektfeltet skriver sig ind i et opgør med den dikotomiske tænkning i essens 

versus konstruktion og ind i traditionen om performativitet.    

Ifølge Knudsen og Stage rettes der i 00’erne fornyet opmærksomhed på affekt i det 

akademiske felt i følgende værker: “The Parables for the Virtual: Movement, Affect and 

Sensation” (2002) af Brian Massumi, ”The Transmission of Affect” (2004) af Teresa 

Brennan, ”The affective turn. Theorizing the Social” (2007) af Patricia Clough og Nigel 

Thrifts (2008) “Non-representational Theory. Space, Politics, Affect” (Knudsen & Stage 

2016, 57). 

Massumi forbindes med en affekttradition, hvor der skelnes skarpt mellem affekt og følelser 

(Nigel Thrift, Brian Massumi, Patricia Clough og Teresa Brennan). I denne tradition tænkes 

affekt som energi eller som før-kognitive intensiteter, der rammer og stemmer kroppe. 

Inspireret af Deleuze forstår Massumi affekt som præ-diskursive sanseerfaringer, der 

erfares kropsligt gennem stigninger og fald i intensitet og energi. Her er affekt noget 

primært og ikke-sprogligt, som udspiller sig, før de primære sansninger oversættes til 

følelsesindhold og sproglige udtryk (Stage & Knudsen 2016). Affekt er noget, som 

fremkommer udover bevidsthed og vedrører kroppens responser til andre kroppe (og 

                                                        

71 I analysekapitlerne udfoldes Sarah Ahmeds begreb om affekters ”klistren” (stickiness) og affektiv økonomi. 
Det er et affektbegreb, der adskiller sig fra Massumis affektbegreb. Det er altså forskellige begrebsliggørelser af 
affekt, som nærværende afhandling trækker på.  
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verden). Affekter fremkommer i mellemrummet mellem kroppen og den subjektive 

fortolkning og er altså et moment før (”the missing half second”) de affektive impulser 

oversættes til kognitive perceptioner (Ibid). Massumi skelner mellem affekt og følelser og 

reserverer begrebet affekt til at beskrive forskellige former for kropslige intensiteter, mens 

følelser henviser til det sprog, vi gør brug af, når vi fortolker og fastholder disse intensiteter 

(Ibid). Der er tale om en ontologisk skelnen mellem affekt og følelse, hvor affekt forstås som 

intensitet og kraft – som en form for vital funktion – og følelse forstås som fortolkning af 

affekt: ”Affect unlike emotions or feelings is something that has not yet been closed down, 

represented, labelled, communicated, shaped and structured (Wetherell 2012, 58). 

Massumi henter fra Spinoza formuleringen: “Affect is the power to affect and be affected” 

(Massumi 2002, 25). Affekt som kraften til at bevæge og blive bevæget relaterer sig til en 

kropslig kapacitet. Affekt er intensitet og vitalitet, da affekter rummer (og holder åbent) de 

mange mulige forbindelser, tilblivelser og konturer til noget, der endnu ikke er, men som er 

tilstede som potentiale (Wetherell 2012, 59). 72 

Rytmer og affekt 

Trækker vi affektbegrebet sammen med rytmebegrebet, betones eller specificeres energi-

dimensionen i rytmer. Dette åbner analytisk for at kunne spore materielle og affektive intra-

agerende processer og praksisser i skolens hverdagsliv (hvordan det humane og det non-

humane gennemtrænger hinanden og bevæges på uforudsete måder). At betone energi-

dimensionen i rytmebegrebet åbner altså blikket for det materielles evne til at virke ind på 

subjekterne/menneskekroppen (og omvendt). Eller med andre ord, hvordan det materielle 

bevæger og bevæges af humane og non-humane agenter og således har performative 

kvaliteter.73 Det giver mulighed for at gå i en anden analysehøjde end det, der er muligt med 

rytmebegrebet, som det skrives frem af Lefebvre (2004). Med andre ord, når Lefebvre fra 

balkonen mærker og sanser rytmerne i Paris’ gader, kan han ikke sanse detaljerne i 

stemningerne og rytmerne. Men afstanden mellem byens rytmer og balkonen tilbyder et 

andet blik for nogle mønstre, som man næppe kan få øje på på tæt hold. Rækkevidde og 

detalje relaterer sig til, hvor man tager ophold. Sammenfiltningerne mellem forskeren på 

balkonen og byens rytmer (hvor man nok kan høre bilhornene, men ikke cyklernes 

ringeklokker) er nogle andre, end hvis forskeren havde været tættere på lysreguleringen. At 

sanse stemningernes mikroliv bliver muligt ved at lægge en affektiv komponent til 

                                                        

72 I ”Affect and emotions” (2012) kritiserer Wetherell Masumi for adskillelsen af kognitive og affektive processer 
(den før-kognitive affektforståelse) og argumenterer derimod for at vores affektive tilstande påvirkes af ikke-
bevidst kognitive fortolkninger (Knudsen & Stage 2016, 61-62).   
73 En affektiv metodologi må bl.a. overveje, hvordan man analytisk kan tilgå materialet via koncepter, som kan 
bruges til at identificere materialiteters betydninger som affektive kræfter.  
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rytmebegrebet. Det vil altså sige, at affektteori muliggør nogle mere sensoriske 

sammenfiltninger mellem forskersubjekt og verden.   

Jeg vil i det følgende fremhæve et studie om affektive rytmer i digital mobning, der kan 

bidrage til at skærpe forståelsen af rytmers affektive kvaliteter.  

Affektive rytmer 

Artiklen ”Affektive rytmer.  Spektakularitet og ubestemmelighed i digital mobning” (2013) 

analyserer Jette Kofoed et casestudie om digital mobning blandt børn og unge i 

uddannelsessammenhænge. I analysen læse Kofoed affektbegrebet sammen med rytme og 

udvikler konceptet ”affektive rytmer”, der kan bidrage til at studere stemninger og 

intensiteter i relation til fænomenet digital mobning.74 Affektive rytmer udgør (…)  

”en produktiv analytik, der kan bruges til at overveje, hvordan den emotionelle ladning af 

begivenheder og relationer i teknologisk medierede ekskluderende praksisser blandt børn 

og unge i uddannelsessammenhænge kan forstås” (Kofoed 2013, 162).  

Kofoed trækker på Massumis affektbegreb og forstår affekter som intensiteter og som noget 

præ-diskursivt, der opleves kropsligt inden en sprogliggørelse eller bevidstgørelse i form af 

”genkendelige” følelser (vrede, misundelse, frygt). Affektivitet forstås her som noget, der 

berører og berøres af mennesker, som ”rejser” og distribueres, og samler sig eller ophober 

sig hos specifikke subjekter (elever) (Kofoed 2013, 172). 75 Affektivitet og intensitet vedrører 

samtidig det mulige, men endnu ikke realiserede eller aktualiserede (det endnu-ikke). 

Kofoed udvikler begrebet ”uvishedspulsen” som led i at analysere rytmers bevægelser i 

fænomenet digital mobning. Uvished fremstår som et affektivt træk og ”(…) ”leves i en 

udspændthed mellem det, der allerede findes, og det endnu-ikke” (Ibid.: 165). Denne 

uvished udgør en ”affektiv ladning” og er grundpulsen i digital mobning (Ibid.: 173). 

Uvishedspulsen kan stige og falde og kalde intensiteter frem, der kan samles og ophobes om 

specifikke subjekter. Uvishedens stigninger og fald viser, hvordan intensiteten arbejder 

rytmisk, og hvordan vibrationerne kan mærkes på lang afstand. Uvisheden udgør den 

affektive komponent i affektive rytmer i digital mobning.  

Som et led i at udvikle konceptet om affektive rytmer læser Kofoed et rytmebegreb ind i sine 

analyser. Rytme forstås som bevægelse og arten af bevægelse – rytmer er en dynamisk 

realitet og arten af denne dynamiske realitet. Det er en dobbeltforståelse af rytmer, hvor 

                                                        

74 Kofoed arbejder ikke med Lefebvre, men udvikler et begreb om affektive rytmer, som er relevant for mit 
ærinde om at udvikle en tænkning eller forståelse af rytmers affektive kvaliteter, der gør rytmeanalysen egnet til 
at spore materielle og affektive intra-agerende praksisser. Denne tekst inddrages således, idet den kan hjælpe 
til at fremanalysere rytmers affektive kvaliteter.  
75 Affektivitetsbegrebet er endvidere inspireret af Julian Henriques (2010) og af danske studer af de affektive 
dimensioner i uddannelsespraksisser (Juelskjær & Staunæs, 2010, Juelskjær & Knudsen et. al. 2011, Bjerg & 
Staunæs, 2015, 2011).    
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rytme ikke reduceres ”(...) til en gentagen puls med et fast interval” (Ibid). Rytmer er altså 

ikke bevægelser med faste, forudsigelige intervaller og takter og kan ikke forudsiges som et 

metronom. Rytmer er metafor for både orden og uordentlighed. I casen om digital mobning 

fremanalyseres forskellige rytmer: Rytmen ”massevandring-fra-en-digital-platform-til-en-

anden (fra Arto til Facebook)”, rytmen ”at logge-sig-på-digitale-medier”, rytmen ”at-tjekke-

statusopdateringer”, rytmen ”at lave-og-vedligeholde-en-fakeprofil”. Rytmer kan være 

fælles og individuelle. De har i casen om digital mobning en grundpuls i form af uvished, 

der består af flere affekter og intensiteter, som blander sig og spiller sammen (Ibid).  

Affekt og intensitet læses sammen med rytmebegrebet, og Kofoed udvikler konceptet om 

affektive rytmer: ”Affektive rytmer forstår jeg som gentagelse og forskydelse, som er 

afstemt affektivt (Ibid.: 172). Affektive rytmer bliver grebet til at forklare eller forstå digital 

mobning og ekstreme eksklusioner, der snarere er effekterne af sammenfiltninger mellem 

spektakulære begivenheder og det mere subtile, ubemærkede og ubestemmelige end af 

årsagsvirknings-forhold. Affektive rytmer som analyseoptik kan fange, hvordan rytmer ikke 

kun er forbundne med subjekter, men tillige rejser eller bevæger sig via sociale teknologier 

(sociale medier): ”Affektive rytmer er human-diskursive-sociale-materielle-bevægelser” 

(Ibid.: 191). 76  Kofoeds arbejde med og udvikling af konceptet ”affektive rytmer”, hvor 

intensitet tænkes med en temporal dimension, kan bidrage med at tænke rytmers affektive 

kvaliteter og at udfolde rytmers omfang af energi (som jeg har været inde på tidligere, 

udfolder Lefebvre ikke energidimensionen i samme grad som rytmers øvrige komponenter).   

Jeg har i det ovenstående udfoldet energidimensionen i rytmebegrebet ved at læse 

rytmebegrebet diffraktivt sammen med affektbegrebet. Affektbegrebet åbner for at studere, 

hvordan det humane og det non-humane gennemtrænger hinanden, hvilket er relevant i 

relation til min formodning om, at overbygningsskolens fleksible læringslandskaber og 

stemninger af ungdomskultur og -liv har betydning for, hvilke forskelssættelser og 

differentieringer, der dukker op. Samtidig muliggør affektbegrebet en ”analysehøjde”, der 

kan ”opfange” specificiteter og detaljer – det vil sige mikroprocesserne – i skoleliv. I det 

følgende vil jeg zoome ind på rum som en dimension i rytmebegrebet. Dette vil jeg gøre ved 

diskursivt at læse indsigterne fra en non-repræsentationel tænkning om rum sammen med 

Lefebvres rumbegreb som en måde at betone den performative og relationelle tænkning i 

Lefebvres arbejde. Dette bidrager med en forståelse af skolens organisering og steder og 

rum som performative, relationelle, processuelle og sanset gennem samlinger af rytmer.  

                                                        

76 Kofoed identificerer rytmer via læsninger på tværs af det empiriske materiale, via lytning og optegning af 
affektive kort: At lytte til noget, der er visuelt: ”Thinking through sound” (ørets epistemologi). Ved at lytte læses 
afstand. Der er et forstyrrelsespotentiale i at skærpe den auditive sans i studier af et visuelt domineret felt. Det 
gør det muligt at udvikle et analytisk sprog og apparat, der er sensitivt over for affektiv tilblivelse og bevægelse.  
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Rytmer gør (skaber) rum og steder 

“An organ has a rhythm but the rhythm does not have, nor is it, an organ, rather it is an 

interaction. A rhythm invests places but it is not itself a place, it is not a thing, nor an 

aggregation of things, nor yet a simple flow” (Lefebvre 1991, 206). Rytme er interaktion og 

undersøger altså steder rum, men er ikke et sted. Rytmeanalysen og rytmebegrebet udvikler 

Lefebvre som et led i at forstå sociale rum som ikke-statiske, men derimod som aktive, 

generative og stadig tilblivende med midlertidige eller momentvise stabiliseringer:  

”Rhythmanalysis can help explore notions that places are always in a proces of becoming, 

seething with emergent properties, but usually stabilized by regular patterns of flow that 

possess particular arrhythmic qualities whether steady, intermittent, volatile or surging 

(Edensor 2010, 3).77  

Rytmer producerer rum og steder og stabiliserer eller størkner (midlertidigt) rum og steder 

ved deres gentagelser. Rum, steder og sociale praksisser konstitueres mellem gentagne 

vanlige rutiner og forandringer, der er socialt og diskursivt reguleret. Med andre ord kan 

man sige, at rytmer over tid tilfører konsistens til steder og rum. Bevægelsers rytmer 

konstituerer steder og rum og gør, at steder og rum aldrig er afgrænsede. Steder er 

karakteriseret ved, at bevægelser strømmer igennem dem (som vi så det via Lefebvres 

iagttagelse af Paris). Rytmer gennemtrænger rum og steder, og rum og steder former 

rytmer.78    

I værket ”The Production of Space” fremhæver Lefebvre rytmeanalysen som en del af 

analysen af produktionen af sociale rum. Rytmeanalysen: “(…) can put the finishing touches 

to exposition of the production of space” (Lefebvre 1991, 405). Udgangspunktet for 

rytmeanalyse er, at rum skal forstås dynamisk, relationelt og socialt produceret (rum er ikke 

noget, der er, men noget, vi gør). 79  Ifølge Lefebvre skal vi rette opmærksomheden på 

                                                        

77 Rum som socialt produceret bryder med figuren om rum som tomt. Lefebvre forstår rum som: “Encounter, 
assembly, simultaneity … (of) everything that is in space, everything that is produced either by nature or by 
society, either through their co-operation or through their conflicts. Everything: living beings, things, objects, 
works, signs and symbols” (Lefebvre 1991, 101).    
78 Steder og rum defineres på mange forskellige måder og kan dække over forskellige betydninger, men også 
være sammenfaldende. En typisk hverdagsforståelse af sted er en kartografisk tænkning af sted som neutral 
geografisk, afgrænset lokation, der er underlagt rumme og rummet som en tom beholder, der kan rumme noget. 
Her reduceres sted til et punkt eller en position i et geometrisk rum. Nyere forståelser af sted og rum (inden for 
kulturgeografien og humangeografien) fremhæver rum oftest som noget relationelt, performativt, affektivt og 
socialt produceret (se eksempelvis Thrift 2008) og skriver sig op imod en forestilling om det (”newtonske”) 
absolutte rum, der er statisk og tomt. Denne tænkning om rum er i høj grad båret frem af Lefebvres spatiale 
tænkning. Ligeledes tænkes steder som dynamiske, bevægelige og processuelle. Denne tænkning skrives bl.a. 
frem af Masseys arbejder (Massey 2005), som har inspireret til at forstå steder ikke som fikserede områder med 
faste grænser, men som specifikke momenter af sociale erfaringer og relationer (Massey 1994). Steder skal altså 
ikke forstås som fikseret med stabil essens, men som noget hybridt, åbent og porøst. Jeg er inspireret af denne 
måde at tænke steder og reserverer stedbegrebet til mere specifikke lokaliteter, men ikke lokalitet som fast og 
fikseret punkt, som rummes i rummet, men snarere som specifikke fortætninger af sociale relationer.    
79  Rytmeanalyse kombinerer en række af Lefebvres tidligere begreber, herunder den gensidige kontingens 
mellem det spatiale og det sociale, sammenfletningen mellem tid og rum og betydningen af skalaer inden for en 
analyse af hverdagslivet (Jacklin, 2).  
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hverdagslivets rytmer, hvis vi skal forstå rum og sted: ”(…) social practice is made up of 

rhythms – daily, monthly, yearly and so on” (Lefebvre 1991, 206). Rytmeanalysen tilbyder 

en analyse af steders synkrone praksisser: “(…) for rhythms are essentially dynamic, part 

of a multiplicity of flows that emante from, pass through and centre upon place, and 

contribute to its situated dynamics” (Edensor 2010, 3). 

En performativ og relationel læsning af rytme og space (rum) 

Lefebvres socio-spatiale tænkning og forståelse af rum som social produceret kan læses på 

forskellige måder og sammen med forskellige indsigter.80 Således påpeger Beyes og Steyart, 

at Lefebvres rumforståelse både kan læses i en mere repræsentationel eller essentialistisk 

tænkning og i en mere performativ eller relationel tænkning (Beyes & Steyart 2011, 47).  

Den performative og relationelle tænkning kommer, ifølge Beyes og Steyart, særligt til syne 

i Lefebvres værk ”Rhythmanalysis”, hvor Lefebvre udfolder den spatio-analytiske tilgang 

(rytmeanalyse) med henblik på at undersøge hverdagslivets forskellige rytmer, hvor rytmer 

forstås som analysegrebet til undersøgelse af steder som processuelle og performative: 

 ”[…] in Lefebvre´s work, not in the least by turning to Rhythmanalysis, one can find an 

invitation to conceive of space not as static reality but as active, generative, to experience 

space as created by interaction, as something that our bodies reactivate, and that through 

this reactivation, in turn modifies and transform us” (Beyes & Steyart 2011, 56).  

Således indgår rytmeanalysen i Lefebvres arbejde med at konceptualisere rum (space) som 

en aktiv kraft, hvilket, ifølge Beyes og Steyart, særligt understreges i en non-

repræsentationel læsning af Lefebvres arbejde. Beyes og Stewart læser således Lefebvre 

gennem en non-repræsentationel tænkning for at betone og understrege den performative 

og relationelle tænkning i Lefebvres arbejde.   

Jeg vil i det følgende læse de indsigter fra Beyes og Steyarts’ arbejde med at tænke Lefebvres 

socio-spatiale forståelse sammen med en non-repræsentationel tænkning ind i mit eget 

arbejde med Lefebvre. Når rytmebegrebet og konceptet om rytmeanalyse læses gennem en 

non-repræsentationel tænkning, fremhæves eller understreges rytme og rumbegrebets 

performative, relationelle og processuelle dimensioner.   

Rummet som komposition af multiple kræfter   

Bayes og Steyart udvikler en forståelse af rum som performativt og processuelt – som 

tilblivelser og begivenheder (som ”rum-gørelser”). At åbne konceptet rum mod en mere 

processuel og performativ tænkning er inspireret af en non-repræsentationel tænkning, der 

                                                        

80  Eksempelvis læses Lefebvre af flere sammen med Merleau-Pontys fænomenologiske tænkning (se f.eks. 
Simonsen 2005b).    
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kan bidrage til at tænke rum som ”gørelse af rum” eller som en komposition af multiple 

kræfter.81 Beyes og Steyart skitserer en non-repræsentationel tænkning som en vej til at 

forstå rumlige tilblivelser. 

Den non-repræsentationelle tradition (mere-end-repræsentationer) 

Inden for humangeografien samles den non-representationelle tænkning op i en række 

forskellige tekster (Anderson & Harrison 2010, Cadman 2009, Lorimer 2005, 2008, Thift 

2007, Vannini 2015). Den non-repræsentationelle tænkning er ikke enkeltstående, men 

snarere en version af den teoretiske tænkning, der bryder med en repræsentationel 

tænkning. Dermed ikke forstået, at det alene er humangeografien, der abonnerer på en non-

repræsentationel tænkning. Den non-repræsentationelle tænkning har sit udspring i en 

mosaik af teoretiske ideer fra forskellige traditioner (aktør-netværksteori, Whiteheads 

procesfilosofi, feministisk teori, Deleuze), der beror på en venden sig væk fra kognition, 

symbolsk betydning og tekstualitet (Vannini 2015, 3). 

Non-repræsentationel teori gør op med ideen om repræsentationer som spejlinger af en 

forudbestemt verden. At forstå repræsentationer som spejlinger er en essentialistisk og 

statisk verdenstænkning, hvor mennesket tænkes som en entitet adskilt fra resten af verden. 

Non-repræsentationel tænkning baserer sig derimod på relationalitet, hvor det er via 

processuelle og praktiske intra-aktioner med verden, at mening emergerer. Mening skabes 

i praksis og kan som sådan ikke udpeges på forhånd at være produceret af noget eller nogle 

bestemte (Vannini, 2015).  

I stedet for ideen om repræsentationer fokuserer det non-repræsentationelle perspektiv på 

det performative, affektive og materielle. Fokus i non-repræsentationel teori er, hvordan 

livet formes og kommer til udtryk i fælles erfaringer, rutiner, kropslige bevægelser og 

affektive intensiteter og åbner for emotioner og materialitet som betydningsfulde 

dimensioner i interaktioner mellem mennesker og verden.82 

Non-repræsentationel teori har med andre ord opmærksomheden på måderne, vi gør 

steder gennem kropslig, sansende og performative praksisser fremfor på repræsentationer 

af steder.83 Endvidere er denne tænkning optaget af affekt, og snarere end at fokusere på, 

hvad ting betyder, er fokus på, hvad ting gør. I denne tænkning privilegeres ”(…) analyser 

                                                        

81 Et element af dette er at ændre udtryk, ord, vendinger fra statisk, repræsentation, reifikation mm. og erstatte 
dem med ord som intensitet, kapacitet, kræfter, rytmer, møder, begivenheder, bevægelser, affekter, atmosfære, 
relationer mm. (Bayes & Steyart 2011, 47). 
82 At abonnere på et non-repræsentationelt perspektiv deler non-repræsentationel forskning, ifølge Vannini, 
med bl.a. poststrukturalistisk forskning (Vannini 2015, 9).  
83  Non-repræsentationel forskning og etnografi bryder med repræsentationel forskning, som forsøger at 
repræsentere (mimic) verden gennem realistiske beskrivelser. Pointen er, at livet, som det udfolder sig, ikke 
reduceres til realistiske beskrivelser. Der vil altid være noget, der undslipper vores forsøg på autentisk 
reproduktion. Den sociale verden er ikke perfekt transparent og modtagelig for beskrivelse og forklaring 
(Vannini 2015, 122). 
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af, hvad der sker i vores praktiske, situerede og marginaliserede omgang med ting, ideer 

og fænomener” (Fabian 2010a, 28), hvor ting, ideer og fænomener ikke skal tænkes 

adskilte, men derimod som sammenfiltrede, intra-agerende og performative.  

Fra space til spacing eller fra rum til rum-gørelser 

Læses den non-repræsentationelle tænkning ind i Lefbevres begreber om rum og rytmer, 

bevæger vi os fra begrebet rum til rum-gørelser og til spørgsmål såsom; hvordan praktiserer, 

performer og forestiller mennesker (elever, lærere, skoleledere) sig (skolens) rum, og hvad 

sker der i den praktiske og situerede omgang med sammenfiltrede og intra-agerende ting, 

ideer og fænomener. Fokus flyttes til en forståelse af rum som gørelser og som 

overskridende kompositioner af multiple kræfter, der er overskridende i betydningen 

forbundne og gennemtrængelige. Relevante spørgsmål bliver; hvordan formes livet i 

hverdagsrutiner i sammenfiltrede møder og kropslige bevægelser? Det er via sådanne 

spørgsmål, at hverdagen bør undersøges. Den non-repræsentationelle tænkning inviterer 

til en anerkendelse af, at det materielle er aktivt og performativt – det cirkulerer og blander 

sig med andre ting og kroppe og har således affektive kvaliteter.      

I relation til forståelsen af rum tilbyder den non-repræsentationelle tænkning, således” […] 

a performative and open-ended concept of spacing that sees space as an excessive 

composition of multiple forces”, (som er) “enacted through material, embodied affective 

and minor spacings” (Beyes & Steyart 2011, 48). Den non-repræsentationelle tænkning 

tilbyder altså et performativt, åbent og uafsluttet begreb for rummet, hvor rum bliver til 

rum-gørelse (spacing) bestående af kompositioner af multiple kræfter, der overskrider og 

gennemtrænger og derved har affektive kvaliteter. Når rum bliver til rum-gørelse, brydes 

der med typiske horisonter af tid og rum.  

Rum-gørelse åbner for at tænke i intensiteter, kapaciteter, kræfter, rytmer, begivenheder, 

bevægelser, affekter, atmosfære og stemninger, hvorimod rum konnoterer det statiske, det 

repræsentationelle og lukninger:  

“[…] to rethink spaces as processual and performative, open-ended and multiple, practiced 

and of the everyday. Such reframing of space implies to chance the vocabulary from words 

such as stasis, representation, closure and instead use words such as intensities, 

capacities, forces, rhythms, cycles, events, movements, flows, affects, atmosphere, 

relations, knots – and so on (Beyes & Steyart 2011, 47).  

Jeg bruger vendingen rum-gørelse i stedet rum for at betone, at rum er processuelle, 

performative, gennemtrængelige og uden faste start- og slutpunkter, men derimod multiple 

praksisser.  
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Skolen som rytme og spacing (rum-gørelse) 

Begreber eller koncepter som rum-gørelser (spacing) og rytme kan bidrage til at anskue 

skolen som organisering af tid, rum og energi – det vil sige som noget performativt, 

processuelt og sanset gennem samlinger af rytmer, der bliver til gennem praksisser, og som 

praksisser formes igennem (overbygningsskolen bliver til gennem superstreet-anlægget, 

ønskelisterne og klasselisterne).  

Forståelsen af sted og rum spiller en central rolle for forståelsen af skolen som organisation, 

rum og sted. Læser man skolen som organisation gennem forståelsen af rum og sted som 

analytiske begreber, der konnoterer bevægelse, foranderlighed og mangfoldighed, og som 

er produceret eller konstitueret relationelt, så brydes der med forståelsen af skolen som en 

statisk og ensartet figur (Ek 2010, 54). Ligesom rum forstås som proces (som verbum) – 

som noget, der hele tiden sker – og ikke bare noget, der er (et uforanderligt, 

containerlignende rum, som substantiv)– kan skolen, som andre organisationer, snarere 

forstås som proces, som verbum (skoling) end som substantiv. Skolen bliver til som skole-

gørelser.  

Det er denne læsning af skolen gennem Lefebvres spatio-temporale tænkning, der leder til 

min forståelse af skolen som organisering af tid, rum og energi. Lefebvres rytmeanalyse kan 

tilbyde en analyse af uddannelse og skole som temporale, spatiale og affektive praksisser. I 

rytmeanalysen ligger en forståelse af, at tid og rum er produceret (og ikke bare noget, der 

er) og gentagende produceres. Men rytme er ikke bare temporalitet og spatialitet, men også 

energi, hvilket åbner for en forståelse af skolen, herunder etablering af skolelklasser, som 

organisering af tid, rum og energi, der bliver til i stadige processer mellem gentagelse og 

forandring: ”Rhythmanalysis can help explore notions that places are always in a proces 

of becoming” (Edensor 2010, 3). Jeg bruger således rytmebegrebet til at fremanalysere 

skolen som organisering af tid, rum og energi (en affektiv-rytmeanalytisk læsning). Det vil 

med andre ord sige rytmeanalysen af skolen som organisering af tid, rum og energi indgår 

i min måde at opsætte mit forskningsapparatus.  

Rummet som socialt produceret – en triadisk figur 

Jeg vil i det følgende uddybe Lefebvres forståelse af rummet som socialt produceret med 

henblik på at tænke skolen gennem denne forståelse af (skole)rummet som socialt 

produceret. Derefter vender jeg tilbage til rytmeanalysen.  

Via den non-repræsentationelle tænkning tænkes rum, som skrevet ovenfor, som 

komposition af multiple kræfter, der overskrider og gennemtrænger. Med andre ord tænkes 

rum altså som noget, der gøres (ikke blot som noget, der er), og som således er performativt 

og socialt produceret i sammenfiltninger. Rum er altid i tilblivelsesprocesser, men indtager 
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specifikke mønstre eller konfigurationer via dynamiske gentagelser af rytmer (Lefebvre 

1991, 33). Man kan sige, at rum og steder bliver til via rytmer af gentagelse og forskydning. 

Med afsæt i dette spatiale udgangspunkt udvikler Lefebvre en triadisk figur, hvori 

forskellige dimensioner af det socialt producerede rum eksisterer i sammenfiltrede, intra-

aktive relationer.84  Den triadiske figur udgør en teori til at forklare, hvordan samfund 

genererer tid og rum, og ligeledes hvordan skolen genererer tid og rum. Rum kan være både 

abstrakte, reale, mentale, levede rum. Rummet som socialt produceret i en triadisk figur 

udgør en forståelse af rum i relation til de praksisser, som producerer rum (Christie 2013, 

778). Rum som socialt produceret via tre forskellige praksisser udgør en forståelse af rum 

som sammenfiltrede og overlappende praksisser af netværk, bevægelser, flows, rytmer, 

sekvenser af afbrydelser og forstyrrelser. Rum er sammenvævninger af relationer, som hele 

tiden produceres og reproduceres via aktiviteter og praksisser, som er simultant 

”perceived”, ”conceived”, ”lived” (Christie 2013).   

Den triadiske tilgang bryder med dualistiske modsætninger mellem kultur/natur, 

diskurs/sociale relationer, mind/matter og er ”(…) motiveret af modstand mod binære 

kategorier og entydige bestemmelser af rummets væsen, der risikerer at fryse fast i 

permanente strukturer” (Fabian 2010a, 23).  

Lefebvres triadiske forståelse af rummet som socialt produceret tilbyder en analyse af de 

forskellige aktiviteter i produktionen af rum. Som tidligere nævnt kan man læse forskellige 

oversættelser af Lefebvres tre analytiske distinktioner: ”Conceived space”/”perceived 

space”/”lived space”. Jeg vælger at oversætte ”conceived space” med ”de abstrakte ideer, 

forestillinger og diskursers rum”, ”perceived space” oversætter jeg til ”de praktiske 

opfattelser af rum, som de mærkes og fremkommer i hverdagslivet”, og ”lived space” 

oversættes som ”levede rum i hverdagslivet”. Tilsammen udgør disse tre distinktioner de 

spatiale, sociale praksisser, som producerer og produceres af rum. I det følgende vil jeg 

udfolde dem nærmere.    

De abstrakte ideer, forestillinger og diskurser om rum (the conceived space) er:  

“Conceptualized space, the space of scientists. Planners, urbanists, technocratic 

subdividers and social engineers, as of a certain type of artists with a scientific bent – all 

of whom identify what is lived and what is perceived with what is conceived” (Lefebvre 

1991, 38). Det er et abstrakt og mentalt rum. Det er de abstrakte forestillinger, igennem 

hvilke vi forstår eller opfatter den spatiale praksis. Det er diskurser, koder, tegn, viden, 

ideologier, konceptualiseringer og diskursiveringer. Det er rummet, der er konstrueret af 

professionelle og teknokrater (arkitekter, forskere, byplanlæggere, bureaukrater, 

                                                        

84 Teorien om rummet som socialt produceret er en kapitalismekritik og en videreudvikling af Marx. Mere 
specifikt er der tale om en kritik af, at ”conceived space” i højere og højere grad dominerer det levede rum.  



73 

 

politikere), og som knytter sig til samfundets dominerende orden (Ibid). Ideerne og 

forestillingerne er abstrakte, men de materialiseres gennem planlægning, arkitektur og 

policy, der således kommer til at udtrykke og repræsentere samfundets dominerende 

diskurser. Forestillinger, ideer og diskurser er knyttet til den orden, som samfundets 

dominerende sociale relationer gennemtvinger, og til dennes koder, tegn og kundskaber om 

rummet. Det er i den forstand det dominerende rum, i form af forestillinger og diskurser, 

der guider konstruktionen af skolen, arkitekturen mm..    

De praktiske opfattelser af rum (the perceived space) udgør den dimension af den spatiale 

praksis. Det er i samspil mellem institutionelle systemer og hverdagens erfaringer og 

praksisser, at de praktiske opfattelser af rum emergerer, hvorfor denne rumlige dimension 

også betegnes som ”det erfarede rum” (Simonsen 2005). De praktiske opfattelser af rum 

vedrører det ”(…) erfarede, praktiserede rum og de materielle sociale interaktioner, der 

bliver til i samspillet mellem daglige praksisser og rutiner i de sociale relationer og 

institutionelle systemer” (Fabian 2010a, 36). Det er de sociale interaktioner, som dagligt 

producerer og reproducerer en specifik social organisering, hvor der synliggøres forskellige 

former for hverdagsrutiner og netværk. I samspillet mellem institutionelle organiseringer 

og hverdagens erfaringer og praksisser fremkommer mange forskellige hverdagsrutiner. 

Det er altså de sociale praktikkers daglige rutiner. De praktiske opfattelser af rum omfatter 

social produktion og reproduktion og de specifikke lokationer og spatiale former, som er 

karakteristisk for en given social formation – f.eks. bygninger. Det er det materielle rum. 

Det er det fysiske rum, der tages for givet – sådan som de almindeligvis forstås og erfares.  

Det er det levede rum (lived space), som indeholder handlinger, erfaringer og følelser i 

relation til det sociale livs rumlighed (stedet, dets symbolværdi, dagliglivets rytmer). ”Space 

as directly lived through its associated images and symbol, and hence the  

space of “inhabitants” and users, but also some artists and perhaps of those, such as a few 

writers and philosophers, who describe and aspire to do no more than describe… It 

overlays physical space, making symbolic use of its objects (Lefebvre 1991, 39). Det er rum 

for fantasien, drømme og håb. Det er det levede liv, som mennesker hele tiden skaber og 

genskaber gennem forskellige former for tilegnelse af rummet, ”som eksempelvis 

tilskrivning af symbolsk betydning, modificering af omgivelserne, hvor hverdagslivets 

rytmer, kulturel overlevering, individuel eller kollektiv historiefortælling og/eller 

dannelser af rum for modstand og opposition” (Fabian 2010a, 23). Det er kulturel 

overlevering, men med muligheden for skabelse af ”mod-rum”.  
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De tre dimensioner af praksisser afløser som nævnt ikke hinanden, men sameksisterer i 

komplekse intra-agerende samspil, som ikke kan forudsiges eller bestemmes per se. 85 

Forståelse af rum som aktiviteter, gørelser og møder, der er sammenfiltrede, overlappende 

og simultane, muliggør en samlet forståelse af rummets spatiale praksisser.  

Skolens triadiske praksisser  

Følger vi indsigterne i Lefebvres triadiske figur og forståelsen af rum som komposition af 

multiple kræfter, indebærer dette, at skolens forskellige spatiale praksisser ikke skal tænkes 

adskilt, men derimod som sammenfiltrede, intra-agerende og sammenvævet. Skolens 

steder og rum er simultant spatiale praksisser af abstrakte forestillinger og ideer, praktiske 

eller situationelle opfattelser og levede hverdagsliv. Lefebvres triadiske tilgang muliggør en 

analyse af de forskellige praksisser, forestillinger og erfaringer (sites of practices) med skole 

for de forskellige mennesker. Hvert ”site of practice” afløser ikke hinanden eller eliminerer 

hinanden, men sameksisterer i komplekse samspil, som kan analyseres ved at studere eller 

følge de specifikke aktiviteter, repræsentationer og erfaringer, som udgør skolens sociale 

rum (Christie 2013, 778). Skolerum er socialt producerede i relation til tre spatiale 

dimensioner, som sameksisterer og indbyrdes gennemtrænger hinanden, filtrer sig 

sammen og har effekter på hinanden. Denne triadiske figur åbner for overvejelser om 

skolens forskellige spatiale praksisser, hvilket specificeres yderligere i analysekapitlerne.  

I det følgende vil jeg kort specificere den triadiske figur i relation til skole og bruger 

eksempler fra de skoler, som jeg har foretaget feltarbejde på.  

De abstrakte ideer og forestillinger i relation til skolens rum, via hvilke vi forstår skolens 

spatiale praksisser udgøres af implicitte og eksplicitte forestillinger og diskurser om, hvilke 

læringslandskaber skolen skal være rammen om, og vedrører skolearkitekturen, nationale 

forestillinger og policy-dokumenter (skolereformen og Superstreet, materialitet, diskurser 

om ungdomsliv, udskolingselevers motivationstab, synlig læring, nationale tests mm.).  

Det praktiserede, situationelle rum udgøres af samspillet mellem daglige praksisser og 

rutiner i de sociale relationer, der udgør translationer af institutionelle systemer eller 

ordninger. I relation til skolelivet udgøres de praktiserede og situationelle rum af 

skolebygninger, cykelskure, træer, stier, klatrestativer, fodboldbaner. Det er skoleelevers 

hverdagsaktiviteter og situationelle praksisser: skolevejen, parkouranlæg, fodboldbanen, 

det transparente miljø, klasseværelset med dets rækker af borde og stole, smartboard, 

fælleslokalet, osv.. Det er den praktiserede og situationelle skolepraksis, inklusiv den 

daglige vej til skole, den udvidede bevægelsesradius i spisepausen, de specifikke 

praksisrutiner inden for skolen, osv.. Det er med andre ord skolens materialitet forstået som 

                                                        

85 Disse samspil kan analyseres gennem rytmeanalyse af hverdagslivet på et lokalt sted. 
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translationer af de abstrakte ideer og forestillinger (Christie 2013, 778). Det er 

translationerne af ideerne, forestillingerne og diskurserne om rum og konkrete 

manifestationer af tegn og tekst som skilte, plakater, plancher, reguleringer (f.eks. ”vær den 

bedste udgave af dig selv”, skemaer, klasseregler, osv.). Alle disse er udtryk for koder, 

rettesnore og reguleringer, der knytter sig til politiserede ideologier om, hvordan 

hverdagslivet (i skolen) skal eller kan tage form. Deadlines, evalueringer og nationale 

standarder koloniserer det levede livs cykliske rytmer. 

Det levede skolerum er handlinger, erfaringer og affekter, men også fantasier og drømme. 

Det levede skolerum har sit grundlag i det levede liv, i subjektiviteten, i den rumlige krop, i 

den enkeltes og den fælles historie. Det er de levede skoleerfaringer eller hverdagslivets 

tekstur for elever, lærere og forældre (Christie 2013, 778). Det er skoleambitioner, 

uddannelsesdrømme, håb om venskaber og kærester (i relation til mit materiale). Det er 

rummet for modrytmer, tilblivelser og drømme. Hverdagslivets tekstur for elever, lærere, 

forældre, indflydelse eller mangel på samme, skoleerindringer, fremtidsdrømme. 

Disse multiple og komplekse sociale relationer og praksisser, og derved produktionen af 

sociale rum, kan analysere via rytmeanalysen.  

Analysen af rytmer i skolens rum og spatiale praksisser 

Som skrevet kan rytmeanalyse bidrage til at fremanalysere de spatiale praksisser i forhold 

til de ovenfor beskrevne tre analytiske distinktioner, og sammen med affektbegrebet kan 

rytmeanalyse opfange og gribe mikroprocesser i overbygningsskolens spatiale praksisser. 

Intentionen med rytmeanalysen er at synliggøre og forstå forbindelserne og forskellene 

mellem de mangeartede processer, som opererer i de forskellige dimensioner af 

hverdagslivet i skolen.  Rytmeanalysen kan således muliggøre analyser på tværs af steder, 

rum, tider og praksisser i overbygningsskolen. I rytmeanalysen er der fokus på samspillet 

mellem lineære og cykliske rytmer, der krydser hinanden, infiltrerer hinanden og 

producerer aktiviteter, der på én gang er abstrakte, praktiserede og levede.  

Rytmeanalysen trækker på en række koncepter fra Lefebvres tidligere arbejde om forholdet 

mellem det sociale og spatiale og de indbyrdes forbindelser mellem tid, sted og rum inden 

for hverdagslivet. Rytmeanalysen kan undersøge måder, hvorpå sociale praksisser (bl.a. i 

skolen) er konstitueret i relationen mellem på den ene side gentagelse, vaner og rutiner og 

på den anden side forskelle i disse rutiner – det vil sige konstitueret som rytme: 

Rytmeanalysen ”(…) integrates these things – this wall, this table, these trees – in a 

dramatic becoming, in an ensemble full of meaning, transforming them no longer into 

diverse things but presence (Lefebvre 2004, 33).  
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Rytme fremkommer som reguleret tid, styret af rationelle love, men i kontakt med det ikke-

rationelle i mennesket: ”(…) the lived, the cardinal, the body” (Ibid.: 18). Rationelle, 

numeriske, kvantitative og kvalitative rytmer overlejrer hinanden på multiple måder og 

forandrer rytmerne. Rytmer er simultane: “The bundle of natural rhythms wraps itself in 

rhythms of social or mental function” (Lefebvre 2004, 9). Heraf følger, at rytmeanalyse 

handler om at åbne sammenfletninger af biologiske, mentale og sociale rytmer – at udfolde 

sammenfiltrede rytmer for at kunne separere dem ud med henblik på analyse. 

Rytmer associeret med skolens rum af abstrakte ideer er lineære, regulære, målbare. De 

tilfører skolen regulerende bureaukratier (klokken, skoledagen, årshjul). Skolens rum af 

praktiske opfattelser er kropslige og hverdagslige sociale praksisser, som har deres egne 

rytmer. Nogle er nemme at identificere (vejrtrækning, hjertebanken, tørst, sult), og andre 

er mere skjulte og sværere at identificere (seksuelle, sociale) (Lefebvre 1991, 205).  Rytmer 

fra levede skolerum varierer i intensitet og amplitude. De kan både være udadvendte og 

indadvendte (Ibid.:, 204). Rytmer relaterer nutidige praksisser til det sociale og materielle 

miljø, men også – gennem gentagelser, rutiner og vaner – til tidligere praksisser. Således 

forbinder rytmer forskellige spatiale og temporale praksisser.   

Rytmeanalysen kan tilbyde en forståelse af pædagogisk praksis og læringslandskaber som 

temporale og spatiale praksisser. Indlejret i rytmeanalysen er en forståelse af tid, rum og 

sted som praktiseret og produceret gennem human aktivitet og som gør op med et lineært 

og kronologisk tidsbegreb adskilt fra rum, krop og ting: ”In Lefebvre, time is multiple and 

lived, producing and produced through practices” (Hopewood 2013, 117). Samtidig 

producerer tid, rum og sted human aktivitet.  

Med andre ord kan det rytmeanalytiske perspektiv bidrage med at indtænke materialitet, 

kropslighed, spatialitet og temporalitet i studiet af læringslandskaberne i 

overbygningsskolen og forstå skoleliv som: […]”spatio-temporal ordering of practices. 

Learning has its own rhythms, but it is through rhythms that models or routines of 

walking, gestures and postures are established. (…) Rhythms are part of how pedagogy 

works (…)”  (Hopewood 2014, 118).  

Den rytmeanalytiske tilgang kan, som tidligere skrevet, således kvalificere forståelsen af 

skolens hverdagsliv som temporale, spatiale eller rumlige og affektive praksisser og 

pædagogisk praksis som orkestrering af kroppe i tid og rum (f.eks. at tisse i timerne eller 

ej). Den rytmeanalytiske tilgang abonnerer med andre ord på en forståelse af 

undervisnings- og læreprocesser og skoleliv som forbundne og sammenflettede 

(entangled).    
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Den rytmeanalytiske tilgang inddrages samtidig som et led i at vise, at hverdagslivet i skolen 

ikke alene er sproglige praksisser, men tillige spatiale, materielle processer og praksisser – 

eller, formuleret inden for agential-realistisk teori, apparatusser af materielt-diskursivt 

intra-agerende praksisser. 

Uddannelsespraksisser forstås som apparatusser af materielt-diskursive intra-agerende 

praksisser (som triologi af praksisser og rytmer). Agential-realistisk teori udgør et bud på, 

hvordan man teoretisk kan forstå intra-aktive sammenfiltninger mellem det humane og det 

non-humane. Hvordan man rent analytisk kan gribe sammenfiltningerne mellem det 

humane og non-humane, kan rytmeanalysen bidrage med via analyser af, hvordan 

materialitet og subjektivitet har betydning for hinanden og gennemtrænger hinanden. Ved 

at fremanalysere rytmer kan man gribe (og gribes) af de konstituerende kræfter i 

materialitet, arkitektur, geografiske forhold, genstande mm. i skolen. 

Samtidig kan rytmebegrebet bidrage med at udvikle en forståelse af skolens multiple rum 

og steder som temporale og spatiale praksisser. Eller med andre ord, skolen som 

organisering af tid, rum og energi. 

Den rytmeanalytiske tilgang kan altså tilbyde dels en forståelse af pædagogisk praksis og 

læringslandskaber som temporale og spatiale praksisser og dels et sprogligt vokabular for 

opmærksomhed og beskrivelse af temporalitet, spatialitet og materialitet som 

sammenfiltrede og intra-agerende i uddannelsespraksisser. Skolens rum forstås som 

gørelser og overskridende kompositioner af multiple kræfter og rytmer, der overskrider og 

gennemtrænger hinanden. En egenskab ved rytmer er altså, ifølge Lefebvre, at rytmer 

gennemtrænger hinanden, hvilket netop gør rytmebegrebet egnet til at fremanalysere, 

hvordan det humane og det non-humane gennemtrænger hinanden. Rytmer er foldet ind i 

kroppen og gør derved kroppen gennemtrængelig. Heri ligger rytmers affektive kvaliteter. 

(Edensor 2010, 5). Social praksis produceres gennem rytmer – daglige rytmer, månedlige 

rytmer, årlige rytmer, osv. (Lefebvre 2004). På samme måde produceres skolen (som social 

praksis) gennem rytmer. Skolen som rytme bliver til i fortsatte processer mellem gentagelse 

og forandring eller forskydning. Rytmeanalysen kan bidrage til at belyse spørgsmål som; 

hvordan formes livet i hverdagslivets rutiner i sammenfiltede møder og kropslige 

bevægelser og bidrage til at identificere den specifikke skoles spatio-temporale specificiteter 

og fremanalysere de multiple og komplekse sociale relationer og praksisser (og derved 

produktionen af skolens rum som spatiale praksisser). 

Rytmer bliver mit greb til at undersøge skolen rum og steder som processuelle og 

performative og med affektive kvaliteter. Rytmeanalysen kan med andre ord bidrage til at 

fremanalysere skoleliv som noget sanseligt og kropsligt (lugte, dufte, farver, lys, stemninger 

og atmosfære) og belyse, hvordan elever, ledere, lærere og forældre praktiserer, performer 
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og forestiller sig skolens rum. Med andre ord, hvad sker der i hverdagslivets 

sammenfiltninger af intra-agerende ting, mennesker og skolerum.   

Rytmeanalysen kan bidrage til at undersøge, hvordan skoleliv og elevmåder formes i 

hverdagens rutiner af sammenfiltrede møder og kropslige bevægelser. Hvilke rytmer 

mærker og skabes eleverne igennem, og hvordan skaber eleverne skolen – i pauseliv og 

timeliv? Det er via sådanne spørgsmål, at hverdagen i skolen analyseres i de følgende 

analysekapitler.  

Andre studier med rytmeanalytisk optik 

Ifølge Sue Middelton (2014) kan der iagttages en stigende brug af Lefebvres spatiale 

tænkning inden for uddannelsesforskning, hvilket skal ses i relation til den spatiale vending 

inden for uddannelsesforskning (Gulson & Symes 2007).86  

Eksempel herpå er artiklen ”The Rhythms of Pedagogy: An Ethnografic Study of Parenting 

Education Practices” (2014), som er et empirisk studie af behandlings- og 

rådgivningsarbejdet af småbørnsfamilier. I artiklen fremanalyserer Hopwood 

småbørnsfamiliers problemstillinger som arrytmiske tilstande (Hopwood 2014). Hopword 

arbejder med Lefebvres begreb om dressage som led i at analysere pædagogiske 

behandlingsarbejde med spædbørnsfamilier. Via begrebet dressage forstås 

behandlingsarbejdet som bøjning og indordning af spædbarnets biologiske og fysiologiske 

rytmer i relation til forældres biologiske rytmer og familiens sociale rytmer. Samtidig 

anskues selve behandlingsarbejdet som rytmiske bevægelser mellem repeterende rytmer.  

Middeltons bog: ”Henry Lefebvre and Education. Space, history, Theory” (2014). Her 

arbejder Middelton med forskellige begreber af Lefebvre i relation til uddannelsers spatio-

temporale dimensioner, som hun anvender i analyse af en række uddannelseshistoriske 

værker. Middelton arbejder bla. med Lefebvres begreb dressage, som her relateres til 

uddannelsers pædagogiske bureaukrati, der overdynger uddannelsespraksisser med 

rutiner, lineær tidsplaner osv. (Middleton 2014).  

Disse to bidrag illustrerer hvordan Lefebvres begreber (her eksemplificeret med begrebet 

dressage) kan forbindelse til de forskellige dimensioner af spatiale praksisser.  Endvidere 

skal nævnes Sofie Sauzet (2015) arbejde med rytmeanalyse af tværprofessionelle tilblivelser 

i professionsuddannelser.   

Flere arbejder desuden med Lefebvres triadiske forståelse af uddannelsers spatiale 

praksisser og fremanalyserer forbindelser og rytmer mellem det abstrakte rum, det 

                                                        

86 Sue Middleton er Emeritus Professor of Education ved Falculty of Education ved University of Waikato, 
Hamilton, New Zealand og har skrevet bogen “Henri Lefebvre and the Education”, hvor Lefebvres forskellige 
værker forbindes med forskellige studier af videregående uddannelser.  
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praktiserede rum og det levede rum. Her kan bla nævnes Christies artikel “Space, Place and 

Social Justice” (2013), hvor Lefebvres rytmeanalyse inddrages i relation til at adressere 

temaet global-lokal uddannelsespolitik og uddannelsernes historiske geografi med henblik 

på at forstå den fortsatte ulighed i Sydafrikas uddannelsessystem (Christie 2013). I artiklen 

forbindes Lefebvres triadiske tænkning om rum som socialt produceret i tre forskellige 

praksisser med rytmeanalysen. Ligeledes arbejder Thomson med Lefebvres triadiske figur 

i analyser af uddannelsespraksisser (Thomson 2007, Thomson et.al 2010).  

Flere studier arbejder endvidere med Lefebvres rytmeanalyse i relation til analyse af byens 

rum (Crang 2001, Edensor, 2010, Simonsen 2005), af forskellige former for performance 

(musik eller dans) i byens rum (Simpson, 2012, Henriques (2o10), af unges brug af 

offentlige steder til skateboarding og snowboarding (Medonos 2010), og af subkulturelle 

selvorganiseringer (Sand 2014). Lefebvres rytmeanalyse anvendes endvidere til studier at 

touriststeders rytmer (Edensor et.al., 2008).  

Kroppen i rytmeanalyse 

Jeg vil afslutningsvis i kapitel udfolde Lefebvres tanker om kroppen i rytmeanalysen og 

derved forbinde til det følgende kapitel om den empiriske produktion og de metodologiske 

overvejelser i tilknytning hertil. Det sociale rum, skriver Lefebvre, udgår fra kroppen:  

”Within the body itself, spatially considered, the succesive levels constituted by sense (from 

sense of smell to sight, treated as different within a differentiated field) prefigure the 

layers of social space and their interconnection (…) The analysis of rhythms must serve as 

a necessary and inevitable restoration of the total body. This is what makes rhythm 

analysis so important” (Lefebvre 1991, 405).  

Menneskekroppen er således central for at kunne forstå og analysere rummet. Ifølge 

Lefebvre producerer kroppen rum, samtidig med, at den er produceret af rum. ”Kroppen er 

rum og har sit rum” (Simonsen 2014, 41). Mennesker producerer således rum, samtidig 

med, at de er produceret af samme rum.  

I ”Rhythmanalysis” understreger Lefebvre yderligere, at forståelsen af rum må begynde 

med det levede liv og kroppen. Der er tale om en forståelse af rum som okkuperet af 

organiske, levende, tænkende værender (beings), hvorfor der må bruges kropslige metoder 

til at sanse hverdagslivets rodede rytmer, hvor alt er i bevægelse (Beyes & Steyart 2011, 50). 

Således understreges de kropslige sansninger i hverdagslivets rytmer. Sammenfiltningerne 

eller sammenvævningerne af rytmer cirkulerer både inden for og uden for kroppen. Rytmer 

trænger igennem kroppen: ”The body consists of a bundle of rhythms, different but in tune 

(…). But the surroundings of bodies, be they in nature or a social setting, are also bundles, 
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bouquets, garlands of rhythms, to which it is necessary to listen in order to grasp the 

natural or produced ensembles (Lefebvre 2004, 130).87 

I rytmeoptikken gøres kroppen og sanserne altså til det primære og udgangspunktet som 

det punkt, hvor rytmer mødes og kommer forskelligt til udtryk88: ”At no moment have the 

analysis of the rhythms and the analytical project lost sight of the body” (Lefebvre 2004, 

67). Kroppen er polyrytmiske (hjertebanken, sult, tørst, træthed, grin, gråd, blikkets 

bevægelser), handlinger, gestik, postitur. Kroppen placeres således i forgrunden for 

rytmeanalysen. Rytmer er foldet ind i kroppen, og rytmer er det, der er med til at gøre 

kroppen gennemtrængelig – og heri ligger rytmers affektive kvaliteter. Kroppens kapacitet 

til at blive afficeret og skabe affekt er via rytmer (Edensor 2010, 5). Rytmer er 

sammenflettede og cirkulerer inden for og uden for kroppen. Denne kvalitet ved rytmer 

retter samtidig opmærksomheden på de kropslige kapaciteter til at sanse rytmer:  

Rytmeanalysen kan bidrage til empirisk at spore rytmer som led i at undersøge fænomenet 

forskelssættelser og differentieringer i nye skoleklasser i overbygningsskolen, som forstås 

som materielle-diskursive intra-agerende praksisser, der ikke undersøges ved at følge 

entiteter, men snarere ved at følge energier eller ”klumper eller sværme af elever”. Jeg 

samler op på rytmeanalysen i det følgende kapitel (kapitel 4), hvor jeg udfolder 

rytmeanalysen som et bud på, hvordan man kan praktisere videnspraksisser som materielt-

diskursive engagementer i verden.     

 

 

  

                                                        

87 Det er værd at bemærke, at når Lefebvre skriver om kroppen, er det så at sige ikke en ”kategoriseret” krop 
(den er uden køn, etnicitet, race, osv.) 
88  Denne tænkning om kroppen som gennemtrængelig kan understreges yderligere, hvis vi inddrager den 
tænkning om kroppen, som fremkom i de Freitas og Sinclairs arbejde om kroppen som porøs og uden faste 
grænser (se afsnittet ”Elevkroppe” i kapitel 2).  
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Kapitel 4.  

Det empiriske arbejde – metodologiske overvejelser  

 

Dette kapitel handler om at producere og analysere data. At producere data og analysere 

data betragter jeg ikke som to adskilte processer eller praksisser, omend de her rent 

formidlingsmæssigt placeres adskilt. Nærværende kapitel indledes med en karakteristik af 

det empiriske materiale. Dernæst følger et afsnit, hvor faserne i det empiriske arbejde 

udfoldes, hvilket bidrager til at vise, hvordan de agentiale skæringer af fænomenet 

forskelssættelser i overbygningsskolens nye klasser emergerer via det empiriske materiale. 

Dette følges op af et afsnit, der præsenterer en rytmeanalytisk måde at performe 

videnspraksisser som materielt-diskursivt engagement i verden, som jeg benævner som 

færden. Anden del af kapitlet udfolder de metodologiske begrundelser og principper, der 

har dannet grundlaget for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af det kvalitative empiriske 

studie, herunder overvejelser om data og dataproduktion og præsentation af de forskellige 

typer af dataproduktion, som danner grundlag for afhandlingens empiriske del. Kapitlet 

afsluttes med at udfolde den diffraktive analysestrategi, som udgør afhandlingens 

overordnede analysestrategi.    

Præsentation af det empiriske materiale  

Det empiriske arbejde blev indledt med besøg hos og interviews med skoleledere på seks 

overbygningsskoler på Sjælland i foråret 2014. Formålet var at udvælge skoler til feltarbejde 

og at få viden om skolernes organiseringer og skoleledelsernes overvejelser herom. Mere 

specifikt var jeg interesseret i at høre om, hvilke læringslandskaber (arkitektur, fysisk 

indretning og undervisningsorganiseringer) og ungdomsmiljøer, der etableredes på 

skolerne, og hvilke økonomiske, administrative og pædagogiske overvejelser, 

skoleledelserne gjorde sig.   

Via disse interviews emergerede en gennemgående forestilling eller forhåbning om 

overbygningsskolen som en mulighed for at skabe ungdommelige læringslandskaber, der 

specifikt er designet til unge (deres væremåder og præferencer) som en måde at fremme 

motivation og lyst til læring. Det er altså en idé eller forestilling om, at der skal tilbydes 

noget særligt til folkeskolens ældste elever, som kan modvirke skoletræthed og fremme lyst 

til læring og uddannelse. Det er en idé om ”nye måder at gå i skole på” og ”at skræddersy 

skolen til ungdommen af i dag”, som det hedder sig i en folder for en overbygningsskole. 

Ideen om at etablere ungdommelige læringslandskaber, der kan fremme motivation og lyst 

til læring, translateres på en række af de overbygningsskoler, som jeg besøgte, til 

pædagogiske opfattelser af, at der må brydes med mere klassisk klasserumsundervisning 
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med én lærer, én klasse, i ét lokale, i 45 minutter. Der syntes med andre ord at være et ønske 

om en større fleksibilitet ift. hvor, hvordan og hvornår eleverne undervises, og at denne 

fleksibilitet medtænkes i arkitekturen. Dette ønske viste sig som begejstring i skoleledernes 

fortællinger og fremvisninger af differentierede læringslandskaber (fleksible 

rumindretninger, læringstrapper, slængemøbler, multimøbler, moderniserede 

(naturvidenskabelige) faglokaler). Sammenfiltret med den slags differentierede 

læringslandskaber udtryktes håb om, at eleverne kan lære på måder, der er bedst egnede til 

dem hver især. Ved disse moderniserede møbleringer og indretninger gjorde skolelederne 

gerne ophold i lidt længere tid når de viste mig rundt, hvorimod mere klassiske, ikke-

nybyggede eller ombyggede bygninger, indretninger og møbleringer passeredes i hurtigere 

tempo ledsaget af kortere fortællinger. Ønsket om moderne differentierede 

læringslandskaber viste sig også som lettere skamfuldhed og beklagelse, når man ikke havde 

et sådant læringslandskab, men derimod kunne fremvise lange ”klassiske” gange med 

klasseværelser og ingen muligheder for differentierede møbleringer og indretninger af 

arkitektoniske årsager.   

Besøgene på skolerne skærpede min nysgerrighed i forhold til, hvad disse arkitektoniske og 

indretningsmæssige forandringer gør ved lære- og undervisningsprocesserne på en skole. 

Hvilke elevtilblivelser og -handlinger kan iagttages, når undervisningen organiseres mere 

fleksibel, bevægelig og selvorganiseret?  

Etableringen af disse moderne differentierede læringslandskaber løber altså langs med 

nybygget eller ombygget arkitektur, indretning og interiør (Juelskjær 2010a). I den forstand 

løber læringslandskaber og arkitektur sammen på mange overbygningsskoler, hvilket også 

viser sig i skolernes udemiljøer.  Et eksempel herpå er et streetaktivitetsområde, der er 

bygget på en overbygningsskole, som konnoterer amerikaniseret og urbant ungdomsmiljø 

med parkourbaner, skaterbaner, basketballbaner og slacklines. 

Jeg ankommer til denne skole på en forårsdag. Skolen er omgivet af fodboldbaner (og den 

lokale idrætshalbygning), som igen er omgivet af kløvermarker med græssende køer. Under 

skolelederens rundvisning gør vi længe ophold ved et parkouranlæg. Skolelederen fortæller: 

”Før var her ingenting!” Han slår ud med armene mod fodboldbanerne og kløvermarkerne. 

”Men nu har vi fået det her superstreet-miljø”. Jeg kigger rundt og tænker:89 Hvad gør 

steder til steder og andre steder til ingenting? Hvad er det, et parkouranlæg og et 

superstreet-anlæg skal gøre skolen og eleverne til, og hvad er det, de ikke skal blive til via 

                                                        

89 I relation til denne forundring er det næppe helt ligegyldigt, at jeg i mange år har arbejdet i København som 
seminarielektor og derfor har indgående kendskab til forskellige måder, hvorpå byens børnehaver og skoler 
forsøger at skabe eller erobre mere plads – i form af opførelse af legepladser på byens tage, indkøb af busser til 
ture ud af byen, indlogering på private legepladser, leje af ”byhaver” mm.. 
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kløvermarker med græssende køer? Da jeg ser parkouranlægget denne første gang, er der 

ingen elever udenfor. Jeg bliver nysgerrig på, hvad eleverne gør med parkouranlægget.  

På disse første rundvisninger emergerer således en række spørgsmål eller 

nysgerrighedsfelter om overbygningsskolens læringslandskaber og elevtilblivelser. I mødet 

mellem mig som forskersubjekt med specifikke interesser og skoleledere og skoler er der 

med andre ord noget, der ”lyser”, og som jeg forfølger nærmere under det efterfølgende 

feltarbejde.90   

På baggrund af besøg og interviews indgik jeg aftaler med to skoler (”Provinsskolen” og 

”Byskolen”), som levede op til de kriterier, som jeg havde formuleret forinden:91   

1. ”Rene” overbygningsskoler, som alene har de seneste klasser (7.-9. klasse) eller 

selvstændige afdelinger. 

2. Eleverne indgår i nye klasser eller holdinddelinger.   

3. Skolerne eller afdelingerne skal være ombygget, og overvejelser om 

undervisningspraksisser og -miljøer skal være medtænkt i arkitekturen.  

4. Der skal være brud på ”klassisk” klasseinddeling, fleksibel holddeling, fleksibel 

tidsstrukturering.     

Endvidere havde de udvalgte skoler eksplicitte pædagogiske overvejelser og ideer ift. at 

etablere et specifikt ungdomsmiljø.   

De valgte skolers arkitektur 

De to valgte skoler er kendetegnet ved, at de har eksisteret i en årrække (Byskolen i ca. 15 år 

og Provinsskolen i ca. 30 år) og er arkitektonisk bygget i overensstemmelse med 

overvejelser om nyere skolearkitektur og arkitektur til unge/teenagermiljø. Således er begge 

skoler henholdsvis bygget og ombygget med henblik på at skulle huse folkeskolens ældste 

klassetrin. Der er ikke tale om et identisk arkitektonisk design eller byggeri, hvilket bl.a. 

skyldes skolernes forskellige geografiske placeringer: Byskolen er placeret i hovedstaden, 

hvor bebyggelsen er tæt. Denne skole er bygget i flere etager og har relativt lidt udendørs 

areal. Byskolen har to-tre spor og i alt 300 elever, mens provinsskolen har fire spor og lidt 

over 300 elever. 92  

Provinsskolen er placeret i en mindre provinsby, hvor der er et større fysisk råderum, og 

skolen er et et-plansbyggeri strakt ud over et større område. Skolen er ombygget i starten af 

                                                        

90 Jeg udfolder senere i kapitlet pointen om datas ”glød” eller ”evne” til forundring.  
91  Disse kriterier er informeret af min kundskabsambition om at undersøge de forskelssættelser og 
differentieringer, der skabes, når elever begynder i nye klasser i skoler, der tilstræber et læringslandskab 
designet til unge.   
92 Den følgende beskrivelse er produceret på baggrund af en række beskrivelsesmaterialer fra de to skoler, som 
ikke kildeangives af hensyn til anonymisering.  
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00’erne og består af fire undervisningshuse (klynger) og et centrum med bibliotek, 

naturfagslokaler og en anlagt have med en sø, der kan bruges i 

undervisningssammenhænge, som afslapningsområde og pauseliv. Læringslandskabet 

beskrives som ”et æstetisk skoleeksempel” bygget af bæredygtige materialer og med tanke 

om et godt indeklima med meget lysindfald og gode udluftningsmuligheder i form af 

naturlige ventilationsmuligheder, der kan reguleres individuelt. I skolens centrum er der 

bygget altaner omgivet af høje beplantninger med en vision om, at eleverne kan sidde 

fordybet i bøger eller faglige samtaler. Flere steder på skolen er der nicher, kroge og 

nedsænkede hjørner til ophold.    

Byskolens skolebygning er ligeledes opført i begyndelsen af 00’erne med store transparente 

flader, der giver et åbent og gennemsigtigt miljø. Skolen har en fleksibel indretning, der 

giver mulighed for at veksle mellem forskellige undervisningsformer. Et stort skoletorv 

danner centrum for klasselokalerne, som ligger fordelt uden om skoletorvet. Skoletorvet er 

et trippelhøjt rum, som udgør skolens daglige opholdsområde (pauseliv) og studiezoner 

(timeliv). En central og åben trappe forbinder de tre etager. På hver etage er der 

balkongange, hvor eleverne kan bevæge sig rundt og samtidig have udsyn over skoletorvet. 

Balkongangene er indrettet med individuelle skoleskabe (lockers), som ifølge skolelederen 

er en highschool-artefakt per excellence og efterspurgt af alle skoleelever i forbindelse med 

ønsker til indretning af overbygningsskolens rum. ”Lockers” giver highschool-følelse, 

privatrum og følelsen af at være noget særligt, fortæller skolelederen mig. Endvidere er 

balkongangene indrettet med små borde, kroge, slængemøbler, gyngesofaer, indendørs 

multibane, bordfodbold, bordtennis, mm. 

På rundvisningen med skolelederen stopper vi op ved en lille multibane, hvor vi igennem 

det store glasparti har udsyn til udearealet med borde og bænke. Skolelederen fortæller: ”Vi 

drømmer om en rigtig multibane med parkour sådan a la superkilen på Nørrebro.93 Det 

har været foreslået af både lærernes pædagogiske råd og i elevrådet”. Han fortæller videre 

om, hvordan ungdomsmiljø er indbygget i arkitekturen: Hvordan pigerne hænger ud i 

krogene med deres smartphones og kigger på drengene, som er ”i gang” (med bordfodbold 

eller på multibanen). Krogene og slængemøblerne bruger eleverne til pauseringer og til at 

slippe for voksne. På balkongangen hænger eleverne ud og kigger på hinanden.  

De udvalgte skolers klasseorganiseringer 

Endvidere er de to skoler organiseret forskelligt, hvad angår skoleklasseorganiseringerne. 

Provinsskolen er placeret i en kommune, hvor den gennemgående skoleorganisering er 

selvstændige matrikler med henholdsvis indskoling og mellemtrin (børneskole) og skoler 

                                                        

93  Superkilen er et multikulturelt og multianvendeligt designet byrum på Nørrebro, som er indrettet med 
byinventar fra over 50 lande. Her er caféiscenesættelser og lege- og sportsfaciliteter mm..   
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for udskolingstrin (overbygningsskoler).94  Derfor skal alle elever skifte mellem 6. og 7. 

klassetrin. Langt de fleste elever i denne kommune starter på de overbygningsskoler, som 

de så at sige hører til (og som er forpligtet til at optage eleverne), omend et mindre antal 

vælger at benytte det obligatoriske skoleskift som anledning til at begynde på en anden 

folkeskole (i kommunen eller nabokommunen) eller på privatskole. Det betyder, at skolen 

til en vis grad er i konkurrence med de omkringliggende folkeskoler og privatskoler. 

Provinsskolen baserer sig altså på obligatorisk skoleskift og derved obligatorisk 

skoleklasseskift. Eleverne kommer fra flere børneskoler og begynder i nye skoleklasser med 

elever, hvor de typisk har gået i klasse med et par stykker og kender flere af de øvrige elever 

fra fritidsliv mm., mens andre elever er helt ukendte for dem. Her starter eleverne ikke 

motiveret af et ønske om at ”starte på en frisk”, omend dette fremføres som argument for 

denne skoleorganisering (flere af skolelederne begrunder overbygningsskoleorganisering 

med nye klasser og nye lærere som en (gunstig) katalysator for ”identitetsændring” eller 

”identitetsjustering”). 

Byskolen er som skrevet lokaliseret i hovedstadsområdet og udgør et tilbud til elever 

(primært inden for den pågældende kommune), som af den ene eller anden grund ønsker 

eller er blevet opfordret til en ny skolestart. I denne kommune er folkeskolen organiseret i 

samlede matrikler fra 1-9. klasse. På byskolen kommer eleverne fra mange forskellige 

skoler, omend der synes at være en overrepræsentation af elever fra de nærtliggende 

folkeskoler. Eleverne begynder typisk med et eksplicit ønske om at starte på en frisk, bryde 

med dårlige skolevaner, rejse fra mobbehistorier mm. 

Mængden og karakteren af det emririske materiale   

Det empiriske materiale er produceret på de to skoler gennem et feltarbejde på 12 måneder, 

hvor 7. årgang er fulgt. Forinden dette skoleår, hvor jeg fulgte 7. årgang, havde jeg foretaget 

et kortere afprøvende og afsøgende feltarbejde (pilot) på én af skolerne en uge året inden.  

På den ene skole (Byskolen) består 7. årgang af to klasser, som ofte arbejder i tværgående 

organiseringer. Her har jeg fulgt 7. årgang på tværs. På den anden skole (Provinsskolen) 

består 7. årgang af fire 7. klasser, hvor jeg primært har fulgt én 7. klasse, men også inddraget 

elever fra de øvrige 7. klasser i situationer med interaktioner mellem disse elever og elever 

fra den udvalgte 7. klasse. Denne 7. klasse er udvalgt af skolens leder med den begrundelse, 

at klassens lærere er erfarne lærere. 

                                                        

94 Denne type af organiseringer findes flere steder på landsplan og benævnes på forskellig vis og kan variere i 
organisering om, hvorvidt adskillelsen er mellem 5. og 6. klassetrin eller mellem 6. og 7. klassetrin. Jeg har valgt 
at kalde skolematrikler med indskoling og mellemtrin for ”børneskoler” og skolematrikler for udskolingstrin for 
”overbygningsskoler”.  
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Det empiriske materiale er produceret på mange forskellige måder og består af 

lydoptagelser, filmoptagelser, interviews, dokumenter, interviews med tegninger og 

feltnoter. Nedenstående skema skulle gerne give et overblik over dette.   

Tidspunkt 

for empirisk 

materiale 

Karakteren af materialet  Mængden af 

materiale 

April-maj 2014 5 (transskriberede) interviews med skoleledere med 

henblik på at udvælge skoler til feltarbejde 

40 sider  

 Feltarbejde 3 faser95   

Juni 2014  Feltnoter under pilotfeltarbejde på provinsskole  5 dage/10 sider, 

transskriberede  

Juni 2014 Interview under pilotfeltarbejde med viceskoleleder 

og skoleleder på Provinsskolen 

30 sider,  

transskriberede 

Aug.-okt. 2014 

Feltarbejde del 

1 

Feltarbejde på provinsskole 11 dage  

Aug.-okt. 2014  

Feltarbejde del 

1    

Feltarbejde på Byskolen 3 dage  

Okt.-december 

2014  

Feltarbejde  

del 2    

Feltarbejde på Provinsskolen 9 dage 

Okt. -dec 2014  

Feltarbejde  

del 2    

Feltarbejde på Byskolen 3 dage  

Feb-juni 2015  Feltarbejde på Provinsskolen 9 dage 

                                                        

95 Feltarbejdets tre faser udfoldes yderligere i det efterfølgende.  
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Feltarbejde  

del 3    

Feb-juni 2015  

Feltarbejde  

del 3  

Feltarbejde på Byskolen 

 

 

3 dage 

 

Disse feltnoter udgør tilsammen: 150 transskriberede sider, 4 timers lydoptagelser, 250 

timers film optagelser  

 

 Andet empirisk materiale   

Oktober 2014 Observationer med notater på fire lærerteammøder 

på Byskolen 

33 

transskriberede 

sider  

November 

2014 

Skolehjemsamtaler på Provinsskolen   23 

transskriberede 

sider 

Februar 2015 Informationsmøde for kommende 7. klasser 

(Provinsskolen)  

 

6 siders noter  

Februar 2015 Forældremøde (Provinsskolen) 8 siders noter 

Maj 2015 Deltagelse i to møder vedrørende overlevering af 

elever (Provinsskolen)   

 

25 

transskriberede 

sider 

April-juni 2015 26 elevinterview med brug af ”Explain everything”-

app  

20 interview,  

160 tegninger   

190 sider 

transskriberede 
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Juni 2015 Individuelle interviews med tre lærere fra den 7. 

klasse, som jeg fulgte på Provinsskolen 

40 

transskriberede 

sider 

Juni 2015 Interview med skoleleder på en af børneskolerne, 

som afgiver elever til provinsskolen 

17 transskribere-

de sider 

 Forskellige dokumenter: lister af 6. klassers ønsker 

(2 årgange), overleveringsaftaler, lister over 

placering i klasseværelset mm.  

 

 Materialer vedrørende ” Superstreet”: skolens 

ansøgningsmateriale, konkurrencens 

projektbeskrivelse, film med arkitekt mm.  

 

 

 

Det indledende feltarbejde og emergerende temaer  

Som jeg skrev indledningsvist i dette kapitel, emergerede der nogle nysgerrigheder og 

spørgsmål under de første interviews med skoleledere, som relaterer sig til min interesse i 

elevtilblivelser og forskelssættelser i overbygningsskolens fleksible læringslandskaber, som 

konnoterer ungdoms- og highschool-liv. I det indledende pilotstudie (juni 2014), hvor jeg 

fulgte en 7. klasse den sidste uge inden sommerferien samt interviewede skoleleder og 

viceskoleleder, viste der sig yderligere et tema, som jeg valgte at arbejde videre med i det 

efterfølgende feltarbejde.  

Dette tema vedrører skoleklassedannelsesprocesser og -praksisser i forbindelse med, at 

eleverne skifter fra børneskole til overbygningsskole. Fra skoleledelsers side er der et ønske 

om forandringer via nye skoleklasser: ”Den nye klasse giver mulighed for at danne sin 

identitet eller justere sin identitet. Den nye klasse giver social modning, og den giver et 

fagligt løft – ”man skal op og stå på tæer” (skoleleder på Provinsskolen). Flere af de 

interviewede skoleledere giver udtryk for, at eleverne vokser: ”Det udvikler og udfordrer at 

møde nogle nye kammerater, som er anderledes, og som siger tingene på en anden måde, 

og som har lært det på andre måder” (skoleleder fra anden overbygningsskole).        

Dette ledte til en nysgerrighed i begyndelsen af feltarbejdet om, hvordan elever og 

skoleklasser bliver til i bevægelsen fra børneskolen til overbygningsskolen. Et element i 

bevægelsen fra børneskole til overbygningsskole er en ønskeproces som et led i at etablere 

nye klasser. Min nysgerrighed omkring dette tema udsprang dels af, at jeg i den indledende 
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pilotuge havde interviewet en dreng om skiftet fra børneskolen til overbygningsskolen og 

om, hvordan eleverne bærer oplevelsen af at være ønsket eller ikke-ønsket med sig ind i 

overbygningsskolelivet. Og dels af et interview med en viceskoleleder, som beskrev hvordan 

ønskelisterne ”sætter gang” i eller bevæger eleverne længe før første skoledag. Via disse 

interviews emergerer tentativt et billede af skolen som et fænomen, der i første omgang er 

til stede som energi og affektivitet. I løbet af vinteren i 6. klasse skal eleverne udfylde en 

ønskeliste, som delvist danner grundlag for skolernes etablering af de nye klasser.96 Jeg blev 

nysgerrig på energierne eller affekterne i disse ønskelister: Hvad sætter ønskelisterne i gang 

hos eleverne? Hvordan orienterer eleverne sig i forhold skulle ønske hinanden til og fra? 

Hvordan og med hvem udveksler de ønsker, og hvordan håndterer eleverne at være valgt til 

og fra, inden skoleåret starter?  

At arbejde med ønskelister som et led i klassedannelser er ikke et unikt eller enkeltstående 

greb, som kun vil kunne iagttages på disse overbygningsskoler. Mange overbygningsskoler 

har denne praksis, at man i forbindelse med etablering af nye skoleklasser lader eleverne 

ønske kammerater. Ligeledes er det en almindelig praksis i udskolinger (der ikke er 

organiseret som selvstændige matrikler), hvor man blander skoleklasser som led i at ”ryste 

posen”.  

Via dette indledende feltarbejde emergerer der således to overordnede temaer: Dels et tema 

om elevtilblivelser i overbygningsskolens bevægelige og differentierede læringslandskaber, 

som konnoterer ungdoms- og highschool-liv. Og dels et tema om, hvordan elever og 

skoleklasser bliver til i bevægelser fra børneskole til overbygningsskole og ønskelisternes 

affektive kvaliteter i relation hertil. Hertil kommer det tidligere beskrevet tema om 

parkouranlægget som organisatorisk ”greb” til at skabe skoleliv og lyst til læring. Disse 

temaer springer ikke blot ud af det indledende feltarbejde, men er filtret sammen med min 

kundskabsambition og teoretiske indsigter. Det er med andre ord begyndende diffraktive 

læsninger af teoretiske indsigter sammen med data.         

Feltarbejdets primære skole og sekundære skole 

Som det fremgår af ovenstående beskrivelse af mængden af det empiriske materiale, har 

størstedelen af feltarbejdet været udført på Provinsskolen. Det er på denne skole, at jeg har 

færdedes med eleverne og interviewet dem. Analyserne af overleveringer af elever stammer 

ligeledes fra Provinsskolen. Provinsskolen blev således til den primære skole for mit 

feltarbejde, mens Byskolen blev en mere sekundær skole. At den ene skole blev sat mere i 

forgrunden end den anden var ikke planlagt på forhånd, men var en beslutning, som så at 

sige groede ud af feltarbejdet: I begyndelsen af skoleåret, hvor klasserne var nye, valgte jeg 

                                                        

96 Se bilag. 
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at opholde mig alene på den ene skole med den begrundelse, at muligheden for tættere og 

mere dybdegående observationer ville jeg bedst opnå ved at fokusere på kun én skole ad 

gangen. At blive fortrolig og gøre sig fortrolig med feltet tager tid og fordybelse (se senere 

afsnit i dette kapitel om færden). Endvidere fordrer en rytmeanalytisk tilgang, at 

rytmeanalytikeren opholder sig tilpas længe i feltet til, at rytmer begynder at tage form. At 

fremanalysere skolens rytmer fordrer med andre ord længere ophold i skolen.  

Jeg har brugt feltarbejdet på Byskolen til at skærpe, tydeliggøre og nuancere temaer, som 

også er fremkommet under mit feltarbejde på Provinsskolen. På den måde bliver Byskolen 

en baggrund, der kan hjælpe til at få specificiteter frem. Eksempelvis lærernes refleksioner 

i forhold til at håndtere regler i et læringslandskab, hvor man har en ambition om at være 

”teenagevenlige” og med regler og rammer designet til unge. At være ”teenagevenlig” og 

håndtere og orkestrere ”ungedesignede” regler fremkommer i en rytmeanalytisk optik som 

et ”puslearbejde”, hvor lærerne ”pusler” med at balancere elevernes cykliske rytmer med 

skolens lineære rytmer. På Byskolen brugte lærerne meget mødetid på at drøfte regler og 

håndtering af regler, hvilket sporede min opmærksomhed hen på, hvordan lærerne på 

Provinsskolen håndterede regler og orkestrering af elevernes cykliske rytmer og skolens 

lineære rytmer. Et yderligere eksempel er Byskolens drøm om at etablere parkourfaciliteter. 

At både Provinsskolen og Byskolen drømmer om at energize skolegårdsmiljøer via 

parkouranlæg bidrager til at ”bekræfte” parkouranlæg-i-dansk-skolegård som et bredere 

fænomen og ikke kun en ”oneliner” på Provinsskolen. Går man ind på eksempelvis 

Realdanias eller Lokale-og Anlægsfondens hjemmeside, vil man hurtigt få indtryk af, at 

parkouranlæg er blevet almindelig arkitektur på legepladser i såvel institutioner som 

byparker.97 

Faserne i det empiriske feltarbejde  

Jeg blev allerede i pilotundersøgelsen optaget af energierne, sanserne, rytmer og 

temposkift, hvilket fortsatte i det år, hvor jeg i tre perioder følger en 7. klasse på 

Provinsskolen og de to 7. klasser på Byskolen. Her arbejder jeg med forskellige metoder i 

tre faser, der kan hjælpe til at åbne sanserne og zoome ind på intra-aktionerne og 

forbundethederne mellem skolens steder, indretninger, ting og subjekter (jf. kapitel 2).  

Første fase  

Fra midten af august til slutningen af september opholder jeg mig på den primære skole i 

12 dage. Jeg har her fokus på skoleklassedannelsen og følger en skoleklasse, som er udvalgt 

af skolelederen. At jeg følger en skoleklasse indebærer, at udgangspunktet for mine 

bevægelser er bestemt af klassens elever. Mine observationer kan udmærket vedrøre elever 

                                                        

97 https://realdania.dk og http://www.loa-fonden.dk. 
 

https://realdania.dk/
http://www.loa-fonden.dk/
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fra andre klasser, hvilket er tilfældet, når elever, som jeg følger, bevæger sig eller tager 

ophold sammen med elever fra andre klasser – noget der både sker i timeliv og pauseliv. 

Men mine bevægelser og mine ophold er altid sammen med nogle elever fra den pågældende 

7. klasse.   

I denne fase har jeg en meget åben opmærksomhed på, hvordan eleverne bevæger sig rundt, 

hvordan de tager ophold med nogle elever og ikke andre, og hvordan de finder sammen 

inden for skoleklassen og på tværs af skoleklasserne. Jeg er på dette tidspunkt meget åben 

i forhold til, hvad jeg retter opmærksomheden mod, og jeg forsøger både at lytte, mærke, 

sanse og fornemme skolelivet. 98  De første 3-4 dage lader jeg klasseværelset være 

omdrejningspunktet for mine bevægelser i pauselivet. Jeg bliver i disse dage i klasseværelset 

med de elever, der tager ophold der eller bevægede sig gennem klasselokalet. Jeg forsøger 

at mærke og sanse skolelivet i skoleklassedannelsens første tid via mit ophold i 

klasseværelset. Nogle dage beslutter jeg mig for at mærke sanserne fra klasseværelset 

(herfra stammer eksemplet musik-på-smartboard) og zoomer ind på, hvad det var for 

energier, affekter og bevægelser, der strømmer igennem klasseværelset i pauseliv og i 

timeliv. Jeg tager ophold i klasseværelset i denne første fase som led i at ”øve” mig i dels at 

arbejde via sanserne og rytmerne og dels at bryde med ideen om at følge entiteter.99 Jeg får 

i disse første dage færten eller fornemmelsen af de rytmer, som strømmer gennem 

klasselokalet og af, hvordan energierne flyder over og løber løbsk (via musik-på-

smartboard) og kulminerer med en større vandkamp, der medfører, at lærerteamet omkring 

klassen indfører klasseregler (og derved forsøger at bøje eleverne til skolens kultur og 

normer) – og på den måde orkestrerer på det, der begynder at tegne sig som elevrytmer i 

pauseliv. 

Pauseliv og timeliv – konturerne af rytmer 

Efter nogle dage begynder jeg at følge ”klumper af elever” i pauseliv. I pauserne opholder 

jeg mig også udenfor ved forskellige stationer af Superstreet – særligt parkouranlægget, 

men også fodboldbanen. At jeg følger ”klumper af elevers energier i” vil sige, at jeg ikke 

følger en enkelt elev, men snarere energierne omkring eleverne og de steder, som eleverne 

bevæger sig i og omkring. Her forsøger jeg at følge energierne, når de topper og aftager. Jeg 

bliver her optaget af stedernes intensitetskraft og ændringer i disse, og jeg bliver derfor ved 

med at følge elevernes ruter og bevægelser i og omkring steder, hvorved jeg får mulighed 

                                                        

98 Denne åbne tilgang er informeret af agential-realistisk teori, hvor intra-aktioner og sammenfiltninger ikke 
udpeges på forhånd (Barad 2007).   
99 Jeg genkender i høj grad den udfordring, som Hultman &Lenz Taguchi skriver om: Uagtet at man er er 
teoretisk informeret af en posthuman tænkning om at studere børn som intra-agerende og som sammenfiltrede 
med non-humane komponenter, synes vores vante måde at iagttage børneliv at være guidet af humanismes 
begreb om barnet som centrum for opmærksomheden (det antropocentriske blik) (Hultman & Lenz Taguchi 
2010, 525).    
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for at følge stigninger og fald i stemninger og energier omkring specifikke steder og deres 

sammenfiltninger med elevernes forbindelser og forskelssættelser.   

Eksempelvis følger jeg en gruppe af klassens elever i deres færd ud til parkouranlægget, og 

jeg følger deres ikke-røre-jorden-fangeleg på parkouranlægget. Rytmerne omkring 

parkouranlægget i begyndelsen af skoleåret er ofte som følger: en strøm af elever bevæger 

sig ud til anlægget og leger fangeleg, de griner, puster, smiler til hinanden og kommer med 

udbrud. Flere elever trækker til – det kan både være elever fra den pågældende 7. klasse 

eller fra andre 7. klasser. Efter en tid begynder nogle elever typisk at sive fra og bevæge sig 

andre steder hen, hvorfor der er færre og færre elever ved parkouranlægget, og til sidst ingen 

(typisk fordi timen starter). I sådanne situationer bliver jeg ved parkouranlægget med de 

sidste elever fra klassen, som jeg færdes med, og følger med dem videre (ind i 

klasseværelset). Det er altså både ting, steder, rum og elever og de aktiviteter, som skaber 

og forbinder disse, der bestemmer min færden i denne første periode.  

Jeg følger ligeledes eleverne i timeliv. Undervejs i feltarbejdet udkrystalliserer 

undervisningstimerne sig som partiturer af forskellige rytmer, og hvor rytmemønstre hele 

tiden bevæger sig. I løbet af den første tid af mit feltarbejde emergerer nogle specifikke 

rytmemønstre, og undervisningen modelleres over tre forskellige rytmefigurer:  

1. Timen indledes med introduktion til, hvad der skal foregå – her forklarer læreren, 

og eleverne kan stille spørgsmål (derfra stammer lydeksemplet ”lyden af skole”, 

kapitel 9) 

2. Dernæst arbejdes der selvstændigt med stoffet enkeltvis eller i grupper. Under disse 

seancer må nogle elever gå ud af klasseværelset og andre må ikke, nogle må gå 

længere væk, mens andre skal sidde lige uden for, hvor læreren med blikket og 

stemmen kan nå eleverne (jf. eksempel med matematiktime, kapitel 9).   

3. Denne seance afløses af opsamling eller overhøring tilbage i klasseværelset (jf. 

eksempel med historietime, kapitel 9).    

I denne første fase af feltarbejdet sanser jeg rytmer, temposkift og energier og den samtidige 

orkestrering af disse. Det er sansninger, som jeg gør mig via de forskellige data. Via disse 

data begynder der at vise sig rytmemønstre i både pauseliv og timeliv. Jeg skelner mellem 

pauseliv og timeliv, men tænker dem som sammenfiltrede, idet rytmerne i pauseliv tapper 

sig ind på rytmerne i timeliv og vice versa. Pauserytmer trækkes med ind i timeliv 

(hjertebankende, forpustede fodbolddrenge og kærestepraksisser omkring Sara og Simone) 

og via asynkrone pauser, der medvirker, at eleverne i timerne ofte modtager tekstbeskeder 

og snapchats fra elever fra de andre klasser, som har pause på det pågældende tidspunkt. 

Således er skoleorganiseringen i sig selv medvirkende til, at pauserytmer og timerytmer 

filtrer sig sammen.    
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Afslutningsvis i denne periode er jeg på Byskolen i tre dage. Jeg opholder mig på denne 

skole meget åbent og med sanserne og rytmerne fra Provinsskolen i kroppen. Disse tre dage 

bidrager til, at de temaer, som tentativt emergerer via min færden på Provinsskolen, 

udkrystalliserer sig yderligere: Pauselivet med ungdomsrytmer og cykliske rytmer fylder 

også på Byskolen, hvilket jeg allerede mærker den første morgen, jeg ankommer til skolen, 

hvor musikken strømmer ud af klasselokalernes åbne vinduer. Ungdomslivets rytmer 

kommer mig således i møde, allerede inden jeg når skolens matrikel, og det får mig til at 

tænke, at hvis man ikke lige vidste det, ville man ikke genkende skolen som skole. Dette 

resoneres yderligere i mit interview med skolelederen, der fortæller, hvordan man har 

forkortet pausetiden, idet det ellers var for vanskeligt at få eleverne ind til timerne for at 

arbejde. De lange pauser medvirkede til, at eleverne kom for langt væk fra 

skoledagsordenen:  

”Vi har haft 45 minutters frokostpause, og det er ganske enkelt for lang tid. Eleverne 

kommer for langt væk fra læringsdagsordenen. Ungdomsmiljøet skal motivere eleverne, 

skal tiltrække eleverne. Men samtidig er ambitionen, at eleverne ændrer vaner, etablerer 

nye spor og rykker flere læringsmål, end hvis de forsat var på deres tidligere skole” 

(skoleleder på Byskolen).  

Pauselivets cykliske rytmer tager til i kraft, jo længere tid de svinger, og de kan blive for 

kraftfulde, således at det kan være vanskeligt for skolens lineære rytmer at inddæmme de 

cykliske rytmer.  

Der emergerer endvidere andre slags energier og rytmer, hvad angår elevernes relationer til 

hinanden i pauseliv på Byskolen. Hvor pauseliv på Provinsskolen viste sig som ”visittenes 

tid”, er der på Byskolen ikke samme bevægelse ind og ud og igennem klasselokalerne og 

eleverne er ikke på samme måde på udkig efter hinanden. De kender ikke nødvendigvis så 

mange andre elever, som det er tilfældet på provinsskolen, og de er nødvendigvis heller ikke 

interesserede i at opsøge tidligere klassekammerater (som tidligere skrevet begynder mange 

elever på Byskolen, idet de ønsker en ny start og en skæring fra tidligere skoleliv).   

Anden fase 

Det er i høj grad stederne, der bestemmer min færden og mine ophold i den første fase. I 

anden fase følger jeg eleverne i pauserne – jeg spørger dem enkeltvis, om jeg må følge dem 

i pauserne den pågældende dag (i første fase gik jeg som skrevet med energierne omkring 

”klumper af elever”). Det indebærer ikke, at jeg som sådan følger enkelte elever, men jeg 

færdes langs med en elevs færden og ruter og sammen med dem, som den pågældende elev 

tager ophold med. At færdes med eleverne giver mulighed for at fornemme og sanse de ruter 

og rytmer, som eleverne tegner og fortæller om i de efterfølgende interviews.  
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I timeliv følger jeg også elevernes bevægelser og rytmer og har opmærksomheden rettet 

mod: hvem må bevæge sig og hvorhen i timelivs selvstændige arbejder, og hvad bestemmer 

de forskellige måder, som lærerne orkestrerer de forskellige elevers rytmer? Jeg filmer 

timerne og lærernes orkestreringer heraf. I denne fase zoomer jeg med andre ord mere ind 

på elevernes rytmer (og orkestrering af rytmerne) i pauseliv og timeliv.  

Jeg tegner endvidere elevernes ”pladstildelinger” (seating) og hvordan de manøvrerer i 

disse rytmeregulerende greb: hvordan nogle søger at snyde sig til andre pladser, hvor søger 

de at sidde og hvem sidder de sammen, og hvem søger de at undgå?  

I denne fase bliver det også tydeligt, at elevernes bevægelser og rytmer orkestreres på 

differentierede måder af lærerne, de ”bøjes” så at sige forskelligt – nogle strammere end 

andre, hvilket jeg zoomer mere ind på i fase 3, hvor jeg gør mere brug af filmoptagelser af 

timeliv.       

På Byskolen deltager jeg i denne fase i teammøder, hvor lærerne gennemgår alle eleverne, 

men også her følger jeg 7. årgang. Gennemgangen af eleverne er et ”klassisk” 

kategoriseringsarbejde, hvor eleverne kategoriseres i tilgængelige kategorier og gøres til 

afgrænsede entiteter med særlige egenskaber. I mine senere observationer og analyser af 

Provinsskolens kategoriseringsarbejde, der finder sted i klassedannelsesprocesserne, 

emergerer kategoriseringsarbejde som et rytmekompositionsarbejde, hvor elevrytmer og -

kategorier ikke er låste eller afgjorte på forhånd, men sammenfiltrede i deres relative 

forbundetheder. 100  Det er observationerne af kategoriseringsarbejde på Byskolen, der 

efterfølgende dels åbner min opmærksomhed for forskellene i kategoriseringsarbejdet på 

Provinsskolen og Byskolen, og dels hjælper mig til at få detaljerne og specificiteterne frem i 

kategoriseringsarbejdet på Provinsskolen. Med andre ord foretager jeg diffraktive 

læsninger, hvor jeg læser indsigterne fra Byskolens kategoriseringsarbejde sammen med 

Provinsskolens kategoriseringsarbejde. Disse diffraktive læsninger har ikke som mål at 

”vurdere” eller bedømme og sammenligne skolernes kategoriseringsarbejde, men at hjælpe 

til at få forskellenes detaljer og specificiteter frem i relation til kategoriseringsarbejdet.  

Tredje fase  

I denne fase vælger jeg at filme mere, end jeg har gjort i de to foregående perioder, idet jeg 

ønsker at zoome tættere ind på de rytmer og energier, som jeg har sanset og mærket i de 

foregående perioder. Jeg har altså på dette tidspunkt fornemmet, mærket og indfanget de 

mange rytmer, som er i gang i pauseliv og timeliv. I denne fase zoomer jeg mere ind på 

rytmerne for at få bedre mulighed for at opfange elevkroppenes rytmer og indfange, 

hvordan de forskellige rytmer gennemtrænger og gennemtrænges af andre rytmer. Det kan 

                                                        

100 Denne analyse er udfoldet i analysekapitel om klassedannelse (kapitel 7).   
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for eksempel være, hvordan en drengs ”blikken” en pige på tværs gennem klasselokalet 

sætter gang i mange elevers rytmer og lærerens orkestreringer af elevrytmer. Via film kan 

jeg få energi, affekter, bevægelse, tid og rum med på andre måder, end når jeg noterer 

(denne pointe udfoldes yderligere senere i dette kapitel).  

I denne tredje fase følger jeg fortsat eleverne i pausen på den måde, at jeg direkte henvender 

mig til én elev og spørger, om jeg må følges med ham eller hende (som i fase 2). Ligeledes 

interviewer jeg eleverne. I løbet af fase 2 og fase 3 når jeg stort set at interviewe og følge alle 

eleverne rundt. Det var ikke i udgangspunktet min plan at følge alle, men da mange af 

eleverne henvender sig til mig og spørger, hvornår jeg skal snakke med dem eller følge dem, 

vurderer jeg, at det er mest etisk forsvarligt at følge alle elever.  

I tredje fase er overleveringsarbejdet for den kommende 7. klasse endvidere i gang, hvorfor 

jeg i denne fase deltager i informationsmøde for forældre og elever til de kommende 7. 

Klasser. Endvidere følger jeg overleveringsarbejdet i relation til den kommende 7. klasse: 

Jeg deltager således i lærernes møder om overleveringsarbejdet og interviewer 

viceskolelederne herom.  

At færdes i skoleliv – rytmeanalyse som materielt-diskursivt engagement i 

verden   

Som skrevet i kapitel 3 om rytmeanalyse, skriver Lefebvre, at rum og steder skabes, gøres 

og sanses gennem deres samlinger af polyrytmer, eurytmer og arrytmer.  Lefebvre udvikler 

rytmeanalysen ved bl.a. at studere Paris’ gader fra sit vindue. I nærværende afhandling er 

det ikke rytmer i byens gader, som studeres, men skolen som strømme af rytmer, der udgør 

en komposition af multiple kræfter. 

Som skrevet afslutningsvist i kapitel 3 bliver rum, i en rytmeanalytisk optik, til sammen med 

organiske, levende, tænkende ”værender” (beings), hvorfor der må arbejdes med kropslige 

metoder til at sanse hverdagens polyrytmer. Rytmeanalytikerenan tænker med kroppen og 

ikke i abstrakt, men i levet temporalitet. Altså starter rytmeanalytikeren i det konkrete 

(f.eks. parkouranlægget, ønskelisten, smartboard), hvilket nedenstående citat er et 

eksempel på. 

Skolens daglige polyrytmer – lyden af skolen om morgenen    

Den første time begynder kl. 8.15. Mellem 8.00 og 8.15 strømmer elever til skolen. Mange 

kommer cyklende. Ad cykelstien kommer eleverne således susende, bremser, hopper af, 

zigzagger mellem hinanden hen til cykelstativer og parkerer cyklerne. Nogle cykler alene, 

andre i grupper, nogle med en kammerat bagpå (så går det langsommere, lidt slingrende, 

mere grinende). Nogle elever kommer gående til skolen, og enkelte bliver kørt og sættes af 

ved kantstenen. Langt de fleste cykler og kigger spejdende efter kammerater, kigger 
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rundt, ser et genkendeligt ansigt eller flere i strømmen af elever. Finder sammen i par, 

eller mindre grupper. Andre går alene. Alle bevæger sig mod skolens indgang. I 

minutterne op til 8.15 tager strømmen til og bliver bredere, tager til i hastighed og bliver 

mere målrettet. De fleste elever passerer gennem hoveddøren. Mange elever tager afsked 

med hinanden og fortsætter videre alene. De sluser sig ind i mindre strømme af elever på 

vej mod samme klynge eller samme lokale. Mange elever griber deres mobiltelefoner og 

tjekker klokken. Andre elever spørger hinanden ”Hvad er klokken? Har det ringet?” Flere 

lærere kommer med hurtige skridt ned ad trappen og blander sig med strømmen af elever. 

Kl. 8.15 aftager strømmene af elever og lærere lidt efter lidt, men der kommer fortsat en 

enkelt elev her og der i fart ned ad gangene. Det sker, at nogle elever kommer for sent. De 

går med raske skridt eller småløber ned ad gangene mod klasseværelserne. Inden de når 

klasseværelset, sætter de farten ned, åbner døren til klasseværelset og går stille ind. Nogle 

gange er døren låst, da nogle lærere ikke accepterer, at eleverne kommer for sent, og har 

derfor låst døren. Derfor ses der en enkelt elev her og der uden for et klasselokale – 

ventende på at tillades indenfor, når det passer ind i timens rytmer. Men de fleste elever 

går ind i klasserne, selvom dørene er lukkede.101   

Som skrevet i kapitel 2 indebærer den onto-epistemologiske tænkning, at videnspraksisser 

forstås som sammenfiltrede materielle engagementer i verden. Jeg vil i denne anden del af 

kapitlet fokusere på rytmeanalysen som en måde at udfolde eller performe videnspraksisser 

som materielle-diskursive engagementer i verden. Rytmebegrebet er mit greb til at 

undersøge skolens steder og rum som processuelle, situationelle, performative og med 

affektive kvaliteter, hvilket er udfoldet i kapitel 3. Skolen tænkes som verbum, som gørelser 

og bliver til i organisering mellem tid, rum og energi, der hele tiden produceres og 

gentagnende produceres gennem rytmer.  

Rytmeanalysen kan nærme sig det empiriske materiale på måder, som er sensitive overfor 

de affektive, materielle processer og praksisser, og kan bidrage til at fremanalysere skoleliv 

som noget sanseligt, affektivt og kropsligt. Rytmeanalysen kan med andre ord bidrage til at 

identificere skolens spatio-temporale specificiteter og fremanalysere de multiple og 

komplekse sociale relationer og praksisser (og derved produktion af skolens rum). At skolen 

bliver til via rytmer indebærer, at menneskekroppen er central for at forstå rummet. 

Rummet skabes og skaber menneskekroppen. Derfor må forståelsen af det levede liv 

begynde med kroppen. I rytmeanalysen er kroppen og sanserne det primære, skriver 

Lefebvre (Lefebvre 2004, 29), hvilket foldes ud i det følgende afsnit.    

                                                        

101 Om eftermiddagen gentager bevægelserne sig, men de er alligevel forskellige – strømmen af elever mod 
udgangen er ikke så kraftig, da eleverne ikke slutter skoledagen på samme tid.  
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Rytmeanalytikerens krop som en (multisensorisk) metronom 

I Lefebvres beskrivelse af polyrytmerne i Paris’ gader mærker rytmeanalytikeren byens 

mange polyrytmer fra en balkon, hvorfra rytmeanalytikeren studerer mylderet af forskellige 

rytmer. Lefebvre indleder således:  

“Noise, noises. Murmurs. When lives are lived and hence mixed together, they distinguish 

themselves badly from one another. Noise, chaotic, has no rhythm. However, the attentive 

ear begins to separate out, to distinguish the sources, to bring them back together by 

perceiving interactions” (Lefebvre 2004, 36).  

Det er således først, når øret tunes og bliver opmærksomt, at det, som sanses som kakofoni 

af kaotiske lyde, begynder at kunne distingveres fra hinanden. Det opmærksomme øre 

begynder at kunne skelne mellem lydene. Ifølge Lefebvre består opmærksomheden ikke i at 

lytte til lyde og larm, men at lytte fra kroppen. Skal man kunne opfange (eller sanse) rytmer, 

må man have mærket rytmer: “To grasp a rhythm it is necessary to have been grasped by 

it: one must let oneself go, give oneself over, abandon oneself to its duration… It is 

therefore necessary to situate oneself simultaneously inside and outside” (Ibid.: 37). 

Samtidig må rytmerne eksternaliseres: ”In order to grasp and analyze rhythms, it is 

necessary to get outside them, but not completely. A certain exteriority enables the 

analytic intellect to function” (Ibid).   

Rytmeanalysen starter med rytmeanalytikerens egen krop, der – som en metronom – lytter 

til og sanser rytmer: “He listens – and first to his body; he learns rhythm from it, in order 

consequently to appreciate external rhythms. His body serves him as a metronome” (Ibid.: 

29). Det indebærer at lytte via kroppens polyrytmer; hjertets banken, alle organernes 

rytmer:  

“[…] the living body can and must consider itself as an interaction of organs situated inside 

it, where each organ has its own rhythm but is object to a spatio-temporal whole (globaté). 

Furthermore the human body is the site and place of interaction between biological, the 

physiological (nature) and the social (often called the cultural), where each of these levels, 

each of these dimensions, has its own specificity, therefore its space-time; its rhythm” 

(Ibid.: 89-90).  

Det er via kroppens polyrytmer, at vi ankommer i andres (humane såvel som non-humane) 

rytmer. Kroppen er som en metronom, der angiver rytmers hastighed, frekvens og 

svingninger og giver os en adgang til at komme ind i og sanse andres rytmer. Det er en krop 

i en specifik analysestrategisk forstand. En krop med kapacitet for rytmesansning, hvor 

grænserne er åbne. Det er ikke en metronom i bogstavelig forstand.102 En metronom sanser 

                                                        

102 Lefebvre skriver ikke sådan. Det er med andre ord min læsning af lefebvres brug af metronome-metafoeren.  
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ikke, men er en standard, der sætter en takt, og som noget andet sanses i relation til. En 

metronom går ikke i forbindelse med andet, og den lader sig ikke afficiere. Metronomen er 

en lineær rytme, mens kroppen er cykliske rytmer. Lefebvre trækker metronom-metaforen 

ind som en understregning af, at rytmeanalytikeren ikke passiviserer og neutraliserer sin 

(forsker)krop, men tager udgangspunkt i sin egen krops rytmer for at kunne opfatte og 

skelne andres rytmer. Metronom-metaforen trækkes med andre ord ind som en 

understregning af, at rytmeanalytikerens egne rytmer er klangbund for at sanse og 

analysere andres rytmer og sanser.  

Rytmeanalytikeren låner fra alle sine sanser: han lytter med sin krop, lærer rytmerne fra 

kroppen for at kunne forstå rytmerne i mennesker, ting, rum og i omgivelserne: ”The 

rhythmanalyst calls on all his senses. He draws on his breathing, the circulation of his 

blood, the beating of his heart and the delivery of his speech as landmarks” (Ibid.: 31). 

Rytmeanalysen starter således i rytmeanalytikerens egen krop og i det konkrete, og 

rytmeanalytikeren bruger ikke bare synet, men hørelsen, lugtesansen og smagssansen med 

henblik på at spore de mange forskellige rytmer, som er tilstede på én og samme tid og sted:  

”Without privileging any one of these sensations, raised by him in the perception of 

rhythms, to the detriment of any other… He is always “listening out”, but he is capable of 

listening to a house, a street, a town as one listens to a symphony, an opera” (Ibid.: 87-

88).  

Nogle rytmer er åbenlyse og afslører sig umiddelbart, mens andre rytmer er mere skjulte og 

indirekte, hvorfor det kræver både hjertet, synet, hørelsen, lugte- og smagssansernes samt 

hukommelsens opmærksomhed: “The recollection of other moments and all hours is 

indispensable, not as a simple point of reference, but in order not to isolate this present 

and in order to live it in all its diversity, made up of subjects and objects (Ibid.: 45).103  

Den rytmeanalytiske forsker arbejder interdisciplinært og låner og modtager data fra 

forskellige videnskaber: “Just as he borrows and receives from his whole body and all his 

senses, so he receives data (données) from all the sciences: psychology, sociology, 

ethnology, biology; and even physics and mathematics” (Ibid.: 32). Samtidig arbejder 

rytmeanalytikeren på mange forskellige niveauer; fra partiturer til galaxer, men altid fra det 

konkrete (fra kroppen). Derfra arbejder rytmeanalytikeren multisensorisk med 

opmærksomhed på bevægelse, gesture, lugte, berøring, smag, lyd.  

Rytmeanalytikeren som forskersubjekt må altså mærke eller lade sig opsluge af rytmer for 

at kunne sanse og forstå dem. Men samtidig må rytmeanalytikeren eksternalisere rytmerne, 

                                                        

103 Som vi skal se senere i kapitlet, kan interviewene hjælpe til at få andre tider frem.    
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skriver Lefebvre. En form for eksternalisering er således nødvendig, hvis vi følger Lefebvre. 

Denne tænkning ses i balkon-metaforen, hvor rytmeanalytikeren er i verden, mærker 

verden, men på en vis afstand (via balkonen) af gaderne, bilerne, fodgængerne, 

lysreguleringerne, butikkerne. Rytmeanalytikeren må altså lade sig opsluge af rytmerne og 

derefter lave en forskydning, hvor man analyserer de rytmer, som man har ladet strømme 

igennem kroppen. At ”eksternalisere” rytmer og skabe forskydninger gør jeg via diffraktive 

læsninger af data og teoretiske indsigter.  

Der er ligheder til den diffraktive metodologi, som arbejder i mange forskellige lag med 

multiple data og læser forskersubjektet ind i analyserne. Jeg anser dog Lefebvres balkon-

metafor som en afstandsmetafor, der adskiller sig fra Barads forskersubjekt og ideen om 

videnskab som et direkte materielt engagement i verden. Barad tilbyder flere overvejelser 

om implikationerne af, at vidensproduktion kommer af et materielt-diskursivt engagement 

i verden, hvorfor jeg i det følgende udfolder Barads overvejelser om forskersubjekter. Dette 

indebærer ikke, at jeg forlader figuren om forskeren som rytmeanalytiker, men at jeg 

nuancerer forskersubjektet via Barads begreber.     

Forskersubjektet (er af verden) 

Som skrevet i kapitel 2 er forskeren i en agential-realistisk tænkning henvist til at producere 

viden ”midt i” og gennem det kundskabsapparat, som forskeren sætter op, og som er 

sammenfiltret med og konstituerer forskeren. Hvis vi vender tilbage til beskrivelsen af 

skolens polyrytmer i morgenstunden mærker jeg ikke disse mange rytmer på afstand. Jeg 

befinder mig derimod midt i dem og bevæger mig sammen med eleverne, hvorved mine 

rytmer blander sig med elevernes rytmer. Men jeg er samtidig på afstand af rytmerne i den 

forstand, at jeg mærker og sanser elevernes rytmer i et specifikt moment, men ikke i hele 

deres tidsudstrækninger og deres amplituder. Jeg har eksempelvis ikke sanset elevernes 

rytmer, før de ankommer til skolen, og jeg har ikke sanset lærernes rytmer, før de træder ud 

af personalestuen. Så jeg er på samme tid midt i, tæt på og på afstand af rytmer – jeg 

foretager med andre ord specifikke skæringer af rytmer. 

Barad udfordrer ideen om forskeren som en neutral eller interessefri figur svævende 

ovenfor og uden for den udforskede verden. 104  Barad trækker på Haraways kritik af 

objektivitet, som Haraway formulerer via metaforen ”gudetricket”: ”(…) the god trick of 

seeing everything from nowhere” (Haraway 1988, 581). I ”klassisk” objektivitet afkobles 

forsker, genstandsfelt og viden, hvilket gør forskeren ansvarsfri i relation til den 

producerede videns mulige effekter. Haraway argumenterer for, at der ikke eksisterer et 

                                                        

104  Jf. Haraways kritik af ”gudetricket”: en kritik af en videnskabelig forestilling om et ansigts- krops- og 
kontekstløst forskersubjekt, der kan stille sig udenfor og hæve sig over det, der analyseres og derfra producere 
objektiv kundskab om verden (Lykke 2008, 143). ”Gudetricket” er det erobrende blik intetsteds fra – det, der 
giver indtryk af at være ingen steder, samtidig med, at det foregiver at se alt (Højgaard 2007, 268).   
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sted ”udenfor”, hvorfra forskeren i neutral distance kan analysere verden og give et objektivt 

billede af virkeligheden. Forskeren er derimod altid delagtig, involveret og medansvarlig for 

den viden, som produceres, idet den til enhver tid vil være situeret (Lykke 2008,150).  

Situeret viden  

Haraway udvikler et epistemologisk princip om, at al vidensproduktion må forstås 

lokaliseret eller situeret, det vil sige som partiel indsigt i virkeligheden, som forskeren 

etablerer fra sin specifikke materielt-diskursive lokalisering i tid, rum og krop (Lykke 2008, 

16-19). At fokusere på det situationelle er en måde at understrege, at forskeren skabes af 

forskerens forbundethed med den producerede viden og situationer skaber forskeren. 

Verden viser sig og fremkommer i de situationer, vi ankommer i, og vi er en del af 

situationen og forskningsprocessen, som samtidig skaber os (forskeren). Situationen 

således ikke bare er et produkt af forskerens blik (Haraway 1988).   

At fokusere på lokal og situeret viden kan tilvejebringe en måde simultant at anerkende 

forskerens sammenfiltninger med vidensproduktionen og verden. Der er hverken tale om 

ren neutralitet eller radikal performativitet, men derimod, at forskeren producerer verden, 

samtidig med at verden emergerer eller fremkommer for forskeren. Situeret viden baserer 

sig på argumentet om, at videnskabelig viden ikke er værdifri og neutral, men afhængig af 

de specifikke situationer, hvori viden bliver til, herunder forskerens forankring i tid og rum 

og de redskaber og teknologier, som forskeren har til rådighed (kamera, iPad, notesbog, 

lydoptager osv.) (Lykke 2008, 16-19).   

Ethico-onto-epistemologi 

Barad deler dette epistemologiske princip om, at viden og kundskab er lokaliseret og 

situreret, og at forskerfiguren ikke kan forstås uadskillelig fra kundskabsforståelsen. Barad 

trækker blandt andet på Haraways begreb om accountability 105  i sin formulering af 

forskningen og vidensproduktionens etiske fordringer i form af ethico-onto-epistem-ologi: 

”(…) an appreciation of the intertwining of ethics, knowing and being – since each intra-

action matters…” (Barad 2007, 185). Sådanne sammenfletninger mellem etik, ontologi og 

epistemologi kommer af, at vidensskabelse ikke følger af at stå på afstand og beskrive noget, 

men kommer af et direkte materielt engagement med verden (Ibid.: 49). Barads agentiale 

realisme involverer etiske overvejelser, idet det ontologiske og epistemologiske tænkes som 

sammenfiltret, og forskeren tænkes som en del af det apparatus, der undersøger et 

fænomen. Forskeren er derved ikke en værdineutral figur, men situeret og deltagende i den 

virkelighed og verden, som forskeren udforsker. Derved har forskeren også et medansvar 

                                                        

105  Haraway introducerer begrebet accountability, idet hun fastholde, at det er nødvendigt med et 
objektivitetsbegreb og videnskabelige kvalitetskriterier (Adrian 2015, 83). Accountability vedrører både at tage 
ansvar for eller stå til regnskab for og transparens i forhold til kvalitetskriterier. 
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for vidensproduktionens effekter på verden. Vidensproduktion bidrager til forandringer af 

verden og har reelle effekter, hvilket fordrer en etisk ansvarlighed i relation til at konstruere 

og producere viden. Det fordrer med andre ord, at forskeren tager moralsk ansvar for de 

processer og relationer, som hun eller han selv kropsligt og subjektivt deltager i (Ibid.: 

393).106  

I det specifikke feltarbejde ledte etiske overvejelser til, at jeg forsøgte at forstyrre eleverne 

og lærerne så lidt som muligt i selve undervisningstiden, at jeg ikke viderebragte 

informationer til lærerne om elevernes pauseliv og at jeg tydeliggjorde for elever og lærere, 

at de ville blive anonymiseret.  

Rytmeanalytisk udgangspunkt for det empiriske arbejde  

Som skrevet følger jeg ikke Lefebvres balkon-metafor helt, idet jeg ikke tænker 

forskersubjektet som et subjekt på sidelinjen (balkonen), som mærker hverdagslivet på en 

vis afstand. Snarere følger jeg Barads forskersubjekt-figur, der er ”af verden” med en anden 

nærhed, end hvis jeg havde stillet mig beskuende på sidelinjen. Med andre ord følger jeg 

nogle onto-epistemologiske principper, som endvidere relaterer sig mine 

kundskabsambitioner. Som skrevet i kapitel 3 er jeg både optaget af rytmers spatiale og 

affektive kvaliteter. Denne specificering indebærer ved rytmer, at jeg så at sige bevæger mig 

i en anden analysehøjde end Lefebvre.  

I eksemplet med analysen af Paris’ gader fremhæver Lefebvre analytikerkroppens 

nødvendige nærvær i studier af hverdagslivets rytmer. Det er en forskerkrop på en vis 

afstand (situeret på balkonen). Derfra mærker rytmeanalytikeren byens mange polyrytmer. 

Jeg vil imidlertid argumentere for, at stemningers ”mikrokvaliteter” er vanskelige at mærke 

og fornemme fra balkonen. Der er lyde, lugte, mimik, gestik og stemninger, som ikke kan 

mærkes på denne afstand. Derfor situerer jeg mig selv anderledes end Lefebvre. Jeg situerer 

mig selv midt i (og ikke på afstand af) hverdagslivet i skolen, idet opmærksomheden på 

det multisensoriske og forskerens multisensoriske engagement i verden fordrer en 

situering på tættere hold. Disse metodologiske pointer har været vigtige udgangspunkter 

for mig i relation til overvejelser om dataproduktion. 

Som jeg skrev i kapitel 2 argumenterer agential-realistisk teori for en åben tilgang, hvor det 

ikke på forhånd kan udpeges, hvordan det humane og det non-humane intra-agerer og med 

hvilke effekter. Dette må undersøges empirisk og på måder, som er sensible for de mange 

simultane intra-aktive processer.     

                                                        

106 Etiske overvejelser hører med andre ord ikke først til, efter data er produceret og viden er skabt, men er 
fordringer under alle dele af vidensproduktionen.  
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I forlængelse heraf har en grundlæggende overvejelse ift. tilrettelæggelsen og 

gennemførelsen af det empiriske studie været, hvordan det var muligt at producere data, 

som er åbent og sensitivt over for de materielle og affektive dimensioner af hverdagslivet i 

skolen. Denne ambition kalder på en empirisk opmærksomhed, som ikke begrænser sig til 

det talte og det diskursive, men som også vedrører eller griber bevægelser, intensiteter, 

energier, affekter. Med andre ord en opmærksomhed på sammenfiltrede intra-aktive 

processer og relationer mellem det humane og det non-humane.  

Lefebvres begreb om rytme kan bruges til analytisk at gribe, hvordan det humane og det 

non-humane gennemtrænger hinanden, tager farve af hinanden og derved forandrer 

hinanden. Rytmeanalysen kan bidrage til at indfange eller studere elevernes 

tilblivelsesprocesser, forskelssættelser og differentieringer, som finder sted i tid, sted og 

rum.107  

Den rytmeanalytiske tilgang – læst sammen med den agential-realistiske læsning – 

informerer min tilrettelæggelse af det empiriske arbejde og min forståelse af forskerens 

situering i felten, som jeg yderligere specificerer via Barads forske-subjekt-figur (forskeren 

er af verden og ikke bare i verden). Dette uddyber jeg nærmere i det senere afsnit om det 

empiriske arbejde som færden.     

Multisensorisk opmærksomhed i det empiriske arbejde  

Den agential-realistiske præmis, at materialitet og subjekter produceres i simultane 

processer, kalder på en mere multisensorisk metodologi, hvor det at sanse, mærke, lytte 

mm. får status som data (Staunæs 2012). Som allerede skrevet tillægger Lefebvre 

bevægelser, sanser, affekter, lyde, lugte mm. status som data og skriver, at kritik af 

hverdagslivet må have multisensorisk opmærksomhed på bevægelser, gestik, lugte, smage, 

lyde og berøring (Lefebvre 1991, 97-200). Lefebvre tænker kroppen og sanserne som det 

primære og udgangspunktet, hvor rytmer mødes og kommer til udtryk. Derfor må der 

arbejdes med (kropslige) metoder til at sanse hverdagslivets multiple rytmer. Den 

multisensoriske opmærksomhed retter sig mod, hvordan steder og rum bliver til.  

Som skrevet i kapitel 3 understreger Lefebvre, at forståelsen af rummet som socialt 

produceret må begynde med det levede liv, kroppen og dens rytmer og bevægelser. Rum og 

steder forstås som ikke-statiske, men som relationelle og socialt producerede i stadige 

tilblivelser. Rum og steder bliver til løbende via rytmer, som gennemtrænger steder og 

                                                        

107 Endvidere bør det tilføjes, at rytmeanalysen og rytmeoptikken ligger i forlængelse af eller sammen med min 
forståelse af skolen som organisering af tid, rum og energi – det vil sige, som organisering og orkestrering af 
elevernes rytmer. Dette er uddybet i det indledende kapitel.  
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gennemtrænges af steder. Rum og steder er altid i tilblivelsesprocesser, men konfigureres 

på specifikke, momentvise måder via dynamiske gentagelser af rytmer. 

Hvis vi skal forstå, hvordan rum og steder er socialt produceret, må vi rette 

opmærksomheden mod hverdagslivets rytmer og på, hvordan steder gøres. Hvordan 

praktiserer, performer og forestiller eleverne sig skolens rum og steder? Hvordan forbinder 

elevernes rytmer sig til skolens rum og steder?  I relation her til har følgende 

rytmeanalytiske principper dannet grundlag for det empiriske arbejde: 

1. At fokusere på stemninger, bevægelser, rytmer, energier såvel som ord og 

handlinger som en vej ind i at studere elevernes tilblivelsesprocesser og 

forskelssættelser i skolens hverdagsliv.  

2. At de forskellige steder på skolen ikke forstås som separate entiteter, men som 

sammenfiltrede og performative processer og praksisser, hvorfor det empiriske 

arbejde ikke afgrænses til klasseværelset. 

3. At betragte eleverne ikke som separate entiteter, men at læringslandskabet og elever 

bliver til i stadige tilblivelsesprocesser (entanglements).  

4. At tage udgangspunkt i at lytte, se, lugte, mærke og sanse rytmer (egne og andres) 

som en måde at spore de mange simultane rytmer. Bevægelser, sanser, affekter, lyde 

og lugte får status som data. 

Det empiriske studie som færden  

At undersøge elevernes ruter, bevægelser og deres overvejelser herom er en indgang til 

forståelse af elevernes tilblivelsesprocesser, rum og steders tilblivelser. Ved at følge 

elevernes bevægelser og færden kan vi få viden om, hvordan rum, gange, inde-arealer, 

udearealer, ting, genstande og stole er nærværende i konstitueringen af elevernes 

tilblivelsesprocesser og forskelssættelser. At følge elevernes bevægelser og færden kan 

bidrage med viden om rytmerne i det levede skolerum og sted (jf. kapitel 3).  

At forstå det empiriske studie som færden knytter sig til min forståelse af det empiriske 

arbejde som et multisensorisk (og stedgørende) engagement i verden og forskeren som 

værende af verden. Færden er en måde at være engageret med verden via syn, hørelse, lugte, 

sanser, rytmer, bevægelser, følelser og stemninger. At forstå det empiriske arbejde som en 

færden beror samtidig på argumentet om, at hvis vi skal forstå måderne, hvorpå vi bliver til 

gennem spatiale praksisser, skal vi undersøge bevægelser, ruter og rytmer. I forlængelse 

heraf bliver min færden en måde at undersøge elevernes bevægelser og deres 

tilblivelsesprocesser.  

At forstå det empiriske feltarbejde som færden er inspireret af Sarah Pink, som arbejder 

med ”shared walking” (Pink 2008) med inspiration fra Ingold. Ifølge Pink forklarer Ingold 
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“wayfaring” som en noget andet end transport: “(…) the path of a wayfarer wends hither 

and thither, and may even pause here and there before moving on… while on the trail the 

wayfarer is always somewhere, yet every ”somewhere” is on the way to somewhere else… 

transport, in contrast, is tied to specific locations. Every move serves the purpose of 

relocate persons and their effects, and is oriented to a specific destination” (Pink 2008, 

185).   

At færdes 

Med inspiration fra denne metafor forstår jeg altså det empiriske studie som færden: Jeg 

færdes med eller ved siden af eleverne – eller snarere, jeg færdes med eleverne i deres 

færden og rytmer. Via min færden får jeg fornemmelse for skolens og elevernes rum, steder 

og rytmer, og samtidig er jeg via min færden med til at konstituere steder og rum.108 Jeg 

færdes med eleverne sammen med dem, ved siden af dem og bag ved dem i deres færden og 

rytmer. En leksikal definition af ”at færdes” lyder således: ”At bevæge sig omkring, være 

tilstede eller have sin gang et bestemt sted”. ”Måden hvorpå mennesker i almindelighed 

færdes mellem andre mennesker og handler og opfører sig”. Synonymer med at færdes er: 

”At spadsere, at slentre, at drive og daske, at trave eller gå”. At færdes er altså at bevæge sig 

fra et sted til et andet, hvilket kan foregå i forskellige tempi (slentre eller trave).  At færdes 

vedrører således ikke blot bevægelse fra et sted til et andet, men også måden, man færdes 

på: Hvordan ankommer man til skolen i morgenstunden og med hvem, hvordan er man på 

udkig efter nogle (og ikke efter andre), hvordan kigger man rundt (skæver eller kigger 

direkte åbenlyst, spejdende), hvordan er det at gå alene mellem klumperne af elever, og 

hvordan forsøger man at indhente nogle eller vente på andre.  

I min færden følger jeg elevernes sansninger og rytmer, og jeg sanser skolelivet og elevernes 

sansninger af skolelivet gennem både deres sansninger og rytmer og mine egne sansninger 

og rytmer. Elevernes færden (og derved min færden) kan ikke forstås som transportering; 

det er ikke blot at bringe sig effektivt og hurtigt fra et sted til et andet. Eleverne går hid og 

did, sænker nogle gange farten, stopper, sætter fart på, zigzagger af sted. Elevernes 

bevægelser rundt er en form for wayfaring snarere end en form for transporting fra et punkt 

til et andet. Denne wayfaring, som er formet af elevernes cykliske rytmer, er samtidig 

sammenfiltret med skolens lineære rytmer (timen starter og slutter, og man skal således 

være bestemte steder på bestemte tidspunkter). Og min færden som forsker bliver ligeledes 

en form for wayfaring.   

                                                        

108 At betragte feltarbejde som færden er således en måde at konceptualisere det empiriske feltarbejde som 
multisensorisk og stedliggørelse.  
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Færden – at sanse skolelivet  

At færdes med eleverne er ikke at stå på sidelinjen som en upåvirket beskuer (”gudetricket”). 

Snarere er min færden et form for direkte materielt engagement i verden, der giver 

mulighed for at se, lugte og deltage i feltet, hvilket er med til at informere analyserne 

efterfølgende. Jeg har således fulgt klassens elever rundt på skolen ude og inde, i pauserne 

og i timerne, spist min frokost sammen med dem, været omgivet af høj musik, når drengene 

har tændt for youtube-musikvideoer på klassens smartboard, været spærret inde i 

klasseværelset sammen med nogle af pigerne, mens drengene har blokeret døren. Jeg har 

fulgt drengene på fodboldbanen i pauserne og løbet sammen med dem ind i klasseværelset, 

når timen er startet, og fået fornemmelsen af, hvordan det er at sidde i klasseværelset efter 

15-20 minutters intens fodboldkamp. Jeg har kigget på pigerne i klatrestativet og fulgt deres 

sideblikke og øjekast i retning mod de ældre drenge fra 9. klasse og fornemmet følelsen at 

være forelsket i en elev uden for klassen. Jeg har siddet inde med den pige, som i en lang 

periode altid var alene, siddende i klasseværelset, op ad væggen med mobilen i hånden og 

fornemmet følelsen af at være alene. Med andre ord, jeg sanser (lugter, hører, fornemmer 

og føler) hverdagslivet i skolen og sanser elevernes sansninger af skolen, mens jeg færdes 

med eleverne og tager ophold med dem. At færdes med eleverne er min måde at tune mig 

ind på elevernes sansninger og rytmer, uden at jeg bliver det samme som eleverne.  

Forskerens tilblivelsesprocesser i engagementet med elever og lærere  

På den ene side påtager jeg mig bestemte måder at færdes på blandt eleverne, og på den 

anden side tilskrives jeg af elever og lærere bestemte måder at færdes på. Jeg gøres på den 

måde til forsker af både menneskerne og stederne, hvor jeg færdes. Jeg konstitueres af 

steder, og steder konstitueres via min færden, lige såvel som jeg konstitueres af og 

konstituerer elever, lærere, ledere, pædagoger mm. 

I første og anden fase af feltarbejdet blev jeg, af en af de gennemgående lærere, flere gange 

fortalt frem som ”spion”. Et par af eleverne kaldte mig ligeledes ”agenten”. De fleste elever 

kaldte mig ”journalisten”. At jeg gøres til spion tillægger jeg flere grunde: Min vej ind på 

skolen var via skolelederen, som viste mig rundt, som jeg interviewede, og som bad klassens 

lærere om at lade mig deltage.109 Adgangen via skolelederen har således indflydelse på den 

måde, jeg bliver til som forsker.  

Endvidere er det min opfattelse, at institutionsmæssige, lokale og nationale politiske 

praksisser har effekter på forskerens tilblivelsesprocesser: Jeg indledte mit feltarbejde efter 

indførelsen af skolereformen. På skolen herskede der blandt lærerne en blanding af 

                                                        

109 Staunæs og Bramming peger på, at spion-metaforen henleder opmærksomheden på en, der samler viden, 
som kan bruges mod den anden part i en ukendt fremtid (Staunæs & Bramming 2011, 11). 
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usikkerhed og frustration over opgaveløsningen110. Hertil kommer, at når jeg tildeles rollen 

som spion, er det formodentlig også medvirkende, at jeg under mine ophold på skolen var 

meget noterende i notebog og på Ipad. Disse forskningsmetoder er med andre ord 

medskabende for forskerens tilblivelsesprocesser. Men undervejs ændredes det, og jeg blev 

ikke ved med at blive gjort til spion. Da jeg kom tilbage til skolen i fase 2 mødtes jeg med en 

vis gensynsglæde og kommentarer (”Hej, er du tilbage”), større fortrolighed og flere 

samtaler med klassens primære lærere. Eleverne varligeledes mere opsøgende og snaksalige 

i denne og den efterfølgende fase sammenlignet med den første fase.     

Mine tilblivelsesprocesser som forskersubjekt bevægede sig således undervejs i det 

empiriske arbejde. I det indledende pilotstudie færdedes jeg i høj grad rundt med læreren: 

Jeg gik til og fra undervisningen med ham og spiste frokost med ham og skolens øvrige 

lærere i personalestuen: Jeg fulgte altså lærerens rytmer, rutiner og bevægelser. Jeg fulgte 

særligt en lærer, som skolelederen havde udpeget.111 Denne lærer var med andre ord en 

”gatekeeper” for mig – både hvad angår de øvrige lærere (han præsenterede mig for alle, vi 

mødte) og for eleverne. I den periode blev jeg for eleverne en ”lærerfigur” (de holdt afstand 

og de spurgte om ting, man ville spørge læreren om), og for læreren blev jeg en slags 

konsulent eller evaluator (han bad om min feedback og opfordrede mig til at komme med 

gode ideer og råd ift. hans undervisning). Og jeg blev hans gæst, idet min færden rundt på 

skolen afhang af ham og hans bevægelser og rytmer. Jeg fik mange (nødvendige og 

relevante) informationer om skolen, pædagogikken osv. fra denne lærer. I denne uge fulgte 

jeg således læreren (og lærernes) rytmer i skolelivet.  

Jeg havde det ikke som eksplicit ambition, da jeg indledte det egentlige empiriske arbejde, 

at jeg ville følge en lærer, men jeg havde som intention at præsentere mig på skolerne og 

gøre mig tilgængelig for spørgsmål vedrørende mit forskningsprojekt og mit empiriske 

arbejde med det mål at opnå accept af lærerkollegiet. Måden at gøre dette på blev via 

følgeskab med den pågældende lærer, hvilket som skrevet gav mig mange ”adgange”, men 

også tydeligvis afskar mig ift. elevernes rytmer og bevægelser, idet eleverne tillagde mig en 

læreragtig rolle.    

Da jeg påbegyndte mit egentlige empiriske arbejde i begyndelsen af skoleåret, havde jeg en 

eksplicit ambition om at følge elevernes rytmer og bevægelser og kun i mindre grad lærernes 

rytmer og bevægelser. Min bestræbelse på at bevæge mig tættere på eleverne (og mærke og 

gribes af deres rytmer) havde primært nogle metodologiske og indholdsmæssige grunde og 

                                                        

110 Klassens lærere havde ikke haft tid til møder, inden eleverne startede, der manglede bøger til flere fag, og der 
var en generel uafklarethed om opgavevaretagelserne.  
111 Denne lærer havde deltaget i et særligt pædagogisk forløb, hvorfor skolelederen var af den opfattelse, at det 
var særligt relevant for at følge denne lærer.  
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var informeret af mit undersøgelsesspørgsmål og mine oversættelser af disse som empiriske 

opmærksomheder.  

Undersøgelsesspørgsmål: Hvordan bliver elever til sammen med overbygningsskolens 

fleksible læringslandskaber, og hvilke forskelssættelser og differentieringer emergerer i 

overbygningsskolens læringslandskab, hvor skolen orkestrerer på rytmer (tid, sted, og 

energi)? Hvordan formes skolelivet og elevmåder i hverdagsrutiner i sammenfiltrede 

møder og kropslige bevægelser?112  

Disse spørgsmål translateres i mit empiriske arbejde til opmærksomheder på: Hvad gør 

stederne skolen og eleverne til? Hvem er sammen med hvem, hvor og om hvad? Hvad får 

hvem til at arbejde sammen med og ikke sammen? Hvem sidder ved siden af hvem og 

hvor? Hvad gør steder til yndlingssteder? Hvem opholder sig hvor i timer og pauser og i 

færd med hvad?  

 Jeg fulgte klassen i timerne, hvor jeg sad sammen med eleverne under de lærerstyrede 

aktiviteter (lærerens introduktioner, instruktioner, overhøringer af eleverne mm.), og jeg 

fulgte eleverne under deres selvstændige arbejde med lærestoffet, hvor de sad enkeltvis eller 

i grupper i klasseværelset eller ude i fællesrummet, og jeg fulgte eleverne i computerrummet 

eller på biblioteket. Med andre ord fulgte jeg klassen i undervisningens forskellige 

rytmefigurer (se tidligere i kapitlet), som kondenseres til henholdsvis stramt styrede 

læringslandskaber og fleksible læringslandskaber af jammende rytmer.  

At følge elevernes rytmer og bevægelser indebar, at jeg holdte pause sammen med eleverne. 

I pauserne bevægede jeg mig rundt med eleverne – lidt på må og få (der hvor der var 

”klumper” af elever), men også mere målrettet ift. enkelte elever eller aktiviteter. Det betød, 

at jeg blev mere fortrolig med eleverne og eleverne efterhånden ikke opførter sig som om 

jeg var en lærerfigur: Det kom til udtryk på forskellige måder: dels var eleverne mindre 

spørgende og mere forklarende (de fortalte mig om skolen og hvordan det hele fungerede – 

de spurgte mig mindre om det specifikke skolearbejde). Dels var der mange episoder, hvor 

de gjorde noget, som de ikke måtte for læreren, som de ikke søgte at skjule det for mig.113 

Men jeg færdedes ikke som elev i den forstand, at jeg løste ikke opgaver og tog ikke del i 

elevernes arbejde. Jeg sad på en stol ved siden af eleverne, enten bagest eller forrest i lokalet. 

Jeg forsøgte at undgå at blive forvekslet med de øvrige voksne ved at optræde med andre 

bevægelser og rytmer end de voksne: jeg fulgtes ikke med lærerne, holdt ikke pause med 

                                                        

112 Bemærk, at det er en forkortet version af det fulde spørgsmål i kapitel 1.  
113 For eksempel hacker drengene klasseværelsets smartboard, mens jeg er tilstede (jeg filmer det). At hacke 
smartboard er strengt forbudt og genstand for konflikter mellem årgangens lærerteam og elever. Ligeledes 
skjuler eleverne ikke, når de laver ikke-skolearbejde i timerne (f.eks. sidder med mobil under bogen eller 
opgavehæftet). 
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lærerne, jeg mindede ikke eleverne om ordensregler, jeg reagerede neutralt, når de brød 

regler, jeg gjorde mig ikke til en autoritet. Endvidere spurgte jeg eleverne om lov (”er det 

ok, at jeg sidder her”, ”må jeg gå med dig”, ”sig til, hvis det irriterende”). Jeg søgte accept, 

hvilket gerne skulle give mig adgang til mere dybdegående viden om elevernes hverdagsliv 

i skolen. Ligeledes bestræbte jeg mig i relation til de voksne (lærere og pædagoger) at være 

”den uvidende” og stille undrende spørgsmål. Mine dialoger med lærerne fandt typisk sted 

i situationer, hvor eleverne arbejdede selvstændigt med stoffet eller i lærerens pauser, da 

jeg ønskede at forstyrre undervisningen så lidt som muligt.    

Jeg fulgte med andre ord skolelivets rytmer og skolelivet fra elevernes bevægelser og rytmer. 

Når man på den måde færdes i skolens rytmer og mærker og fornemmer de sansemæssige, 

sensoriske rytmer og materielle praksisser, åbner det som sagt for at sanse skolen og 

fornemme, hvordan eleverne sanser skolen. Jeg oplevede f.eks. at blive træt og kede mig 

sammen med eleverne i løbet af dagen, jeg tog mig selv i at kigge længselsfuldt på uret i håb 

om, at timen snart er slut. Det varen måde at gå i sansehøjde med eleverne. At færdes med 

eleverne er således min måde at mærke rytmerne: 

”By attempting to become similar situated to one’s research participants and by attending 

to the bodily sensations and culturally specific sensory categories (e.g. in the west, smell, 

touch, sound, vision, taste) through which these feelings are communicated and given 

value, ethnographers can come to know other peoples’ lives in ways that are particularly 

intense (Pink 2009, 50).114  

At færdes med eleverne og sanse skolelivet er en måde at trække tråde og forbindelser: ”(…) 

uden forskerens tilstedeværelse i det empiriske felt som et positioneret, kropsligt 

forskerapparatus, der kan trække på egne erfaringer i fortolkningerne af det, der skrives i 

dagbogen, vises på billeder eller siges på lydbånd, kan det være svært at trække relevante 

forbindelser” (Hasse 2011, 157). 

Overvejelser om data (relata) 

Informeret af den agential-realistiske tænkning betragter jeg data som stadig tilblivende i 

processerne før, under og efter selve feltarbejdet. Data er i den forstand ikke rene 

repræsentationer af det levede skoleliv i overbygningsskolen. Dette er en del af mit arbejde 

med en non-repræsentationel tænkning, der bryder med ideen om ren repræsentation af 

virkeligheden. 115  Det indebærer bl.a. det udgangspunkt, at forskeren ikke bare neutralt 

                                                        

114 Elevernes færden fortæller om deres tilblivelsesprocesser. Og min færden med eleverne fortæller om mine 
tilblivelsesprocesser som forsker, og disse processer er sammenfiltrede.  
115 I den non-repræsentationelle tænkning er der fokus på, hvordan livet formes og gives udtryk i erfaringer, i 
hverdagsrutiner, møder, kropslige bevægelser, i affektive intensiteter, uventede møder, sensoriske dispositioner 
(ordinære handlinger). Non-repræsentationel tænkning baserer sig på en forståelse af, at materialitet har agens 
(jf. kapitel 2).  
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indtræder i felten, hvor empiriske data ”sætter sig” på ham eller hende. Data formes (og 

formes til stadighed) snarere i sammenfiltninger mellem forskersubjekt, 

forskningsspørgsmål, det undersøgte felt, teorierne, situationerne mm. 

Datamaterialet er altså ikke at betragte som rene repræsentationer eller afspejlinger af 

virkeligheden. Data er ikke repræsentationer af en fikseret, stabil og statisk sandhed om et 

specifikt fænomen, men skal forstås som kræfter, der til stadighed konstitueres, og som 

arbejder på forskeren, og som forskeren arbejder på. Data kan forstås som fortsatte 

tilblivelsesprocesser i sammenfiltninger med forskeren, forskningsspørgsmål, feltet, 

teorierne, skolelivet osv. (Lenz Taguchi, 2013). I den agential-realistiske tænkning er 

mening ikke noget, der findes derude, og som afslører sig, hvis blot forskeren leder 

tilstrækkeligt længe med de rette metoder. Mening er ikke repræsenteret i data, men er en 

kraft eller møder af kræfter, og findes principielt overalt.  Der findes derfor ingen mening 

eller bagvedliggende forklaring bag empirien. Mening emergerer i intra-aktioner og 

diffraktioner, og derfor findes der intet privilegeret ståsted, hvorfra forskeren kan iagttage 

og forstå virkeligheden (jf. Haraways kritik af objektivitet).   

Jeg betragter data som åbne uden præcise start- og slutpunkter og som i stadig tilblivelse 

og formning før, under og efter en given dokumenteret hændelse. Dette bryder med ideen 

om, at data repræsenterer færdige, stabile, statiske sandheder om det studerede fænomen. 

Endvidere kan data ikke betragtes adskilt fra forskersubjektet, feltet, den teoretiske ramme, 

forskningsspørgsmål osv. Således er eksempelvis feltnoter en praksis, som formes i multiple 

møder mellem forskersubjekt, teoretisk ramme, forskningsspørgsmål og analytiske 

begreber (Bøhling 2015, 171).    

I den posthumanistiske tænkning og diffraktive teori bevæger data sig altså fra at være noget 

fast, fikseret og stabilt til at blive usikkert, grænseløst og foranderligt i sig selv. Data er i den 

forstand ikke hændelser med tidslige og stedslige afslutninger. Et relevant spørgsmål bliver 

derfor, hvor og hvornår data begynder at bevæge sig og bevæges? Det sker, for mig at se, i 

alle dele af forskningsprocessen. Dette skriver jeg nærmere om i relation til mine 

overvejelser om notesbogen og analyse af data, og jeg udfolder yderligere datas affektive 

kvaliteter i afsnittet om hvordan data gløder.  

De forskellige typer af data og datatilblivelser  

Når man arbejder med rytmeanalyse, rejser der sig et spørgsmål om, hvordan man kan 

arbejde med data på måder, som er åbne overfor rytmeoptikken. At arbejde multisensorisk 

og rytmeanalytisk kalder på at arbejde med mange forskellige typer af data og metoder, 

der kan fange forbundetheder mellem kroppe, steder og materialitet. Jeg gør derfor 

brug af mange forskellige typer af data. Jeg vil i dette afsnit udfolde mine datatilblivelser i 
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form af intraviews, tegninger, feltnoter, film og fotos, som udgør de centrale dele af mit 

undersøgelsesapparatus.  

Fra interviews til intraviews  

Jeg har interviewet alle elever i den 7. klasse, som jeg fulgte på Provinsskolen, og 

efterfølgende transskriberede jeg interviewene. Jeg ønskede med samtalerne at få deres 

beskrivelser og overvejelser om, hvilke medelever de var sammen med og ønsker at forbinde 

sig til, hvem de ønsker at adskille sig fra, hvordan dette relaterer sig til deres bevægelser 

rundt på skolen i timerne og i pauserne, og hvordan dette trækker tilbage til tidligere 

skoleliv. Derfor har jeg interviewet eleverne om deres skoleliv både før og efter 

overbygningsskolen for at få elevernes beskrivelser og begrundelser for deres bevægelser og 

ruter.   

Jeg bad eleverne tegne deres ruter og bevægelser rundt på skolen (se interviewguide i bilag). 

Tegningerne giver anledning til, at eleverne ikke blot fortæller om ruterne, men om det 

levede hverdagsliv i skolen via erindringer og visualiseringer om de tidligere steder, mens 

der fortælles om ruterne, om ophold, om steder at undgå og undvige og om steder at hænge 

ved. At visualisere sig til bevægelser og ruter i tidligere skoleliv er en måde at erindre 

tidligere skoleliv, som skaber forbindelser mellem skolelivets forskellige temporaliteter 

(før-nu-fremtid). At arbejde med tegninger er et forsøg på at medtænke, at sted og rum er 

sammenfiltrede og ikke bare simple baggrunde for menneskelig aktivitet, men praktiserede 

steder og levede ruter. At tegne ruter og ophold åbner for fortællinger om bevægelser i 

skoleliv og knytter empiriproduktionen til det materielle og det stedslige og til de konkrete 

bevægelser i skolen. Ruter peger på sammenhænge mellem bevægelser indflettet i tid og 

rum og sociale relationer.  

App’en “Explain everything” 

I forbindelse med disse interviews brugte jeg en app ved navn ”Explain everything”, som er 

et interaktivt whiteboard, der kan bruges til at tegne og visualisere ruter og bevægelser rundt 

på skolen, samtidig med at ”tegnerens” fortællinger, sansninger, beskrivelser og 

forklaringer lydoptages. 116  Man opnår således en simultanitet mellem tegninger 

(visualiseringer) og lydspor med fortællinger og sansninger. Det er en måde at arbejde 

multisensorisk. Tegningerne åbner for sanserne og kan give sprog for, hvordan steder og 

rum opleves og leves.  

                                                        

116 Inspiration til at arbejde med tegneprogrammet kommer fra følgeforskningsprojektet: ”Tænketeknologi til 
spatialiseret ledelse af rytmer og ruter”, som jeg har gennemført sammen med Malou Juelskjær og Vibe Larsen. 
I projektet udviklede og afprøvede vi et skoleledelsesværktøj til ledelse i relation til rytmer og ruter i skolens 
hverdag, som var baseret på plantegninger og skitser af skolens bygningsfysik. 
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Jeg valgte at arbejde med det interaktive whiteboard ”Explain everything” af flere grunde: 

At tegne og fortælle om ruter og bevægelser er en metode, der korresponderer med 

afhandlingens teoretiske præmisser og forståelse af steder og rum (spatialitetsforståelse): 

At steder og rum ikke er containere eller passive baggrunde for menneskelige aktiviteter og 

socialt liv, men at steder og rum er gørelser og sammenfiltrede med mennesker, aktiviteter 

og hændelser. At tegne og fortælle om sine ruter og bevægelser er en måde at få ”gørelser af 

steder” eller ”de gangbare ruter og rytmer” frem (Sauzet 2011). Med rytmebegrebet bliver 

hverdagslivet i skolen til via rytmer, det vil sige sammenfiltninger af tid, rum og energi. Rum 

og steder skrives frem via bevægelse og rytmer.  

At tegne og fortælle om steder at opholde sig, steder at undgå og om steder at bevæge sig 

hen og med hvem, man gør dette, og på hvilke tidspunkter, åbner altså for fortællinger om 

rytmer i det levede skoleliv. Det er en metode til at indfange en materiel-diskursiv situering 

af fænomenet (forskelssættelser og differentieringer i overbygningsskolens nye klasser), 

hvor jeg spørger til specifikke steder, ting og praksisser med henblik på at få situering af det 

materielle-diskursive fænomen frem (Barad 2007). Fortællinger springer frem via elevens 

hånd, der tegner bevægelser og ruter, hvor hånden skifter i tempo og målrettethed og 

således skifter mellem at tegne hurtigt, målrettet, ledsaget af fortællinger uden tøven og 

mere langsomme og tøvende tegninger, hvor hånden bliver langsommere og fortællingerne 

mere tøvende, men også mere detaljeret. Det er fortællinger om sansningerne af skoleliv, 

som springer frem mellem elevernes tegnende hænder, deres fortællinger, forskerens 

spørgsmål, tegningerne, iPad´en osv. Således fremkommer kvalitative sansninger af rytmer 

og steder i hverdagslivet i skolen via tegninger og fortællinger.  

I forlængelse af ovenstående har min hensigt med at bruge visualiseringsprogrammet 

”Explain everything” været at indfange og konstruere elevernes ruter og bevægelser i 

hverdagslivet i skolen og deres sansninger af hverdagslivet i skolen. Tegningerne og 

fortællingerne skal ikke betragtes som elevernes ”rene” beskrivelser, men fortællinger som 

de fremkommer, når eleven sidder et specifikt sted, på et specifikt tidspunkt, sammen med 

mig og fortæller og tegner om bestemte steder. Tegningerne og fortællingerne er med andre 

ord at betragte som samskabelser mellem intra-agerende og sammenfiltrede tider, steder, 

energier, humane og non-humane agenter. 117  Denne pointe vender jeg tilbage til i det 

nedenstående afsnit om interview via en agential-realistisk tænkning.  

Endvidere har tegneprogrammet og iPaden en effekt på selve interviewsituationen som et 

medie mellem eleven og mig som forsker. På det tidspunkt, hvor interviewene fandt sted, 

                                                        

117 Jeg overvejede at arbejde med prækonstruerede plantegninger af skolen, men valgte i stedet at arbejde med 
elevernes ”håndholdte tegninger”, fordi skoleliv og elevernes ruter og bevægelser ikke orienterer sig efter en 
plantegning, der totaliserer stedet. En plantegning peger på mulige ruter, men ikke nødvendigvis på de 
”gangbare”, de praktiserede ruter (hvordan steder gøres).  
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var eleverne efterhånden vant til min tilstedeværelse. Mange af disse intra-views blev 

foretaget i foråret, hvor jeg havde været i klassen siden sensommeren. Eleverne var altså 

vant til mig og fortrolige med min tilstedeværelse. Alligevel var nogle af dem generte, når 

jeg var på tomandshånd med dem. iPad’en og tegneaktiviteterne blødte på for elevernes 

generthed, idet vi sammen kunne rette opmærksomheden på tegningerne på iPad’en, og 

samtidig var eleverne på flere måder mere kompetente end mig til at bruge iPad’en. I den 

forstand er tegneprogrammet og iPad’en samtidig med at til give eleverne et sprog og en 

stemme.   

Interview læst sammen med agential-realistisk tænkning (intra-view) 

Barad tænker data som relata, som en understregning af, at non-humane agenter skal 

medtænkes i intra-aktiviteter: Relata referer til, at data emergerer i materielle-diskurisve 

intra-aktioner inden for et givent fænomen: ”(…) relata do not prexist relations, rather 

relata-with-in-phenomena emerge through specific intra-actions (Barad 2007, 140).  

That is, relations are not secondarily derived from independently existing relata; rather, 

the mutual ontological dependence of relata – the relation – is the ontological primitive. 

As discussed later, relata only exist within phenomena as a result of specific intra-actions 

(i.e., there are no independent relata, only relata-with-in-relations. The term “intra-

action” signifies the mutual constitution of relata within phenomena…” (Barad 2007, 429).  

At tænke i relata frem for data understeger, at data er gensidigt konstitueret og 

konstituerende i relation til det specifikke fænomen, som undersøges.   

Jeg vil i det følgende tænke interviewet som forskningsmetode gennem en agential-

realistisk tænkning og argumentere for at kalde mine interviews med eleverne som intra-

views.118 Informeret af Barads agential-realistiske tænkning gentænker Kuntz og Presnall 

interviewet som processuel intra-aktiv hændelse, dvs. som samskabelse blandt multiple 

kroppe og kræfter, der fremhæver intra-aktioners kropslige og stedlige natur (Kuntz & 

Presnall 2012, 733). At betone interviewet som intra-view bryder med ideen om det 

rationelle subjekt med en uforanderlig essens i centrum for hændelser. I intra-view læses 

eleven ikke som et subjekt i centrum: ”Through the intraview, diffractive seeing is made 

possible, an integrative becoming with knowing that is inherently transformative (Ibid). 

Forfatterne trækker på Barads agentiale realisme, hvor ”intra” erstatter ”inter” som et led i 

at betone en relationel tilgang.  

Som skrevet i kapitel 2 er fænomener i Barads agential-realistiske tænkning det, som 

forskeren studerer. Fænomener forstås ikke som faste, afgrænsede entiteter, men som 

                                                        

118 Når jeg hidtil i afhandlingen har skrevet interview og ikke intra-view, skyldes det, at brugen af termen intra-
view kræver nogle begrundelser, som udfoldes i det følgende.   
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noget, der produceres gennem specifikke intra-aktioner af humane og non-humane agenter. 

Fænomener produceres via apparatusser, som er materielle-diskursive praksisser, via 

hvilke grænser og egenskaber ved et fænomen skabes. Tænker vi interviewet inden for en 

agential-realistisk tankegang, indebærer dette, at interviewet ikke kan betragtes som en 

afgrænset samtale. Stedet for intra-viewet, tidspunktet, de andre elever, iPad’en, 

tegneprogrammet, intervieweren (forskeren), eleven osv. anerkendes alt sammen som en 

del af apparatus og intra-aktioner.  

Jeg har tidligere i dette kapitel skrevet, at data ikke skal forstås som rene repræsentationer 

af virkeligheden. Data emergerer via intra-aktioner af materielle-diskursive praksisser, 

snarere end at være rene afspejlinger af en virkelighed. Dette indebærer, at fortællinger, 

tegninger, spørgsmål, mm. skal betragtes som stadig tilblivende og som effekterne af en 

række af begivenheder, praksisser og relationer mm.. At skabe data eller producere data 

sker altså ikke i isolation og uden indflydelse af en række af praksisser og gørelser, herunder 

intra-viewerens opmærksomheder, interesser, forskningsspørgsmål, kundskabsambitioner 

mm. 

Data eksisterer altså ikke uden for fænomenet, men emergerer inden for fænomenet som 

effekterne af intra-aktioner. I relation til at bruge en iPad og et tegneprogram, er det 

relevant at spørge: hvilke effekter har det på intraviewsituationen, når intraviewsituationen 

forstås som en række materielle-diskursive intra-aktioner mellem humane og non-humane 

agenter, der muliggør eller frembringer nogle data frem for nogle andre? Hvad der 

inkluderes og udelukkes, afhænger af forskningsapparatus og intra-aktionerne mellem 

apparatus og fænomen (jf. kapitel 2). Jeg vil i det følgende uddybe, hvordan data i en 

agential-realistisk teori ikke skal forstås som ”rene” data, og jeg vil udfolde Barads 

overvejelser om diffraktion frem for refleksion som led i den diffraktive metodologi.  

Diffraktion versus refleksion 

Barad samler konceptet om diffraktion op fra blandet andre Haraway 119 , som foreslår 

diffraktion i stedet for refleksion, idet refleksion handler om spejlinger og ensartethed og 

inviterer til en illusion om essentielle og fikserede positioner. Barad argumenterer for, at 

refleksivitet og refleksion er baseret på ideen om, at repræsentation reflekterer 

”virkeligheden”. En refleksiv tænkning baserer sig på repræsentationalisme, dvs, 

forestillingen om, at ord, koncepter og ideer rent faktisk spejler de ting, som de referer til. 

Spejle reflekterer og tilbyder et identisk aftryk eller repræsentation af det, som spejles. 

Spejling er en metafor for repræsentationalitet og relaterer sig til spørgsmål om refleksivitet 

(Barad 2007, 86). Refleksivitet baserer sig altså på ideen om repræsentation som 

                                                        

119 Barad samler også diffraktionsbegrebet op fra kvantefysikken, hvilket udfoldes i analysekapitel 6. 
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virkelighedsreflekterende. I refleksionsbegrebet er der en idé om udvikling via gentagelser, 

der laver forskydninger af den slags, der ikke får øje på forskelle.   

Refleksivitet er med andre ord baseret på en forestilling om, at repræsentationspraksisser 

ikke har nogen effekt på undersøgte objekter, og på forestillingen om, at vi har en slags 

adgang til repræsentation, som vi ikke har til objekterne selv. Refleksion og refleksivitet 

holder stadig verden på afstand, idet refleksion baserer sig på en dikotomi mellem subjekt 

og objekt og adskiller den vidende fra viden som separate entiteter: ”The practices of 

reflexivity the researcher still holds the world on a distance” (Barad 2007, 88). Refleksion 

beror på, at der er en distance mellem forsker og objekt, og at der eksisterer faste grænser 

mellem subjekt og objekt og mellem repræsentation og vidensproduktion. I modsætning 

hertil er diffraktion ikke (som refleksion) et selv-referentielt blik tilbage på én selv. At tænke 

diffraktivt er en anden måde at tænke på end refleksiv tænkning, hvor verden, ifølge Barad, 

forstås som noget udenfor og adskilt fra forskeren. Diffraktion tilbyder, ifølge Barad, en 

måde at bryde med en repræsentationel logik, hvilket refleksionsbegrebet baserer sig på:  

“While reflection has been used as a methodological tool by scholars relying on 

representationalism, there are good reasons to think that diffraction may serve as a 

productive model for thinking about non-representationalist methodological approaches” 

(Ibid). 

Diffraktiv tænkning er en performativ tænkning, der rejser spørgsmål som ”hvad noget gør” 

og sætter forbindelser mellem ”hvad noget er og hvad noget gør” (onto-epistemologi). 

Dette er grundlaget for det relationelle ontologiske afsæt, som er skrevet frem i de 

foregående kapitler. Diffraktion baserer sig på ideen om, at subjekt og objekt ikke eksisterer 

i allerede, forudgående former, men dukker op gennem intra-aktioner.   

Feltnoter som affektive data  

I det følgende vil jeg læse mine feltnoter sammen med affektbegrebet og 

diffraktionsbegrebet. 120  I forlængelse af Barads agential-realistiske teori tænker jeg ikke 

feltnoterne som en envejsskabelsespraksis, som flyder fra forskeren til siderne i notesbogen, 

men derimod som et gensidigt konstituerende arbejde, hvor noter og forsker til stadighed 

konstitueres (Barad, 2007, x). Jeg betragter feltnoter som stadig tilblivende i processerne 

før, under og efter selve feltarbejdet, og både feltnoterne og jeg som forskersubjekt bliver til 

i stadige intra-agerende processer. Med andre ord har vi – med Barads formulering – intra-

aktivt skrevet hinanden:  

                                                        

120 Det følgende baserer sig på en artikel, jeg har skrevet til Sages case-samling (2015): ”Analysing field notes of 
fieldwork in lower secondary schools”.  
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“We have intra-actively written each other. Intra-actively since writing is not a 

unidirectional practice of creation that flows from author to page, but rather the practice 

of writing is an iterative and mutually constitutive working out, and reworking of book 

and author (Ibid).  

At skrive i notesbogen skal ikke som skrevet betragtes som en envejsproces, hvor 

kreativiteten flyder fra forfatteren til siderne i bogen. Det er snarere sådan, at notesbogen 

og forskeren intra-aktivt skriver hinanden. Og hvordan nu det? Skrivepraksis er, skriver 

Barad, et gentagende og gensidigt konstituerende arbejde og omarbejdelse af forskeren og 

notesbogen. Notesbogen bliver til med mig og jeg med notesbogen i en fortsat proces. Med 

andre ord er forskeren og feltnoterne intra-aktivt konstituerende for hinanden og bliver til 

gennemtrængt af hinanden, og enhver forandring sætter sig i både noter og forsker. At 

tænke feltnoter (og det empiriske materiale i det hele taget) som stadige intra-aktive 

processer mellem felt, forsker og forskningsspørgsmål åbner for at nærme sig det empiriske 

materiale som affektive processer og intensiteter, der inkluderer materiale, krop, 

bevægelser og rytmer i det analytiske arbejde.  

Feltnoterne som affektive processer og intensiteter  

Feltnoterne er skrevet under selve feltarbejdet. Jeg har skrevet noter og tegnet skitser (over 

elevers placeringer og bevægelser) i løbet af feltarbejdsdagene. Nogle gange har jeg skrevet 

i selve situationerne. Det har typisk været i undervisningssituationer. Andre gange har jeg 

undladt at skrive i situationerne. Det har særligt været i pauserne og under elevernes 

gruppearbejde. Med i overvejelserne om, hvornår jeg har noteret, har været konkrete 

praktiske forhold (vanskeligt at skrive når jeg færdes rundt), etiske overvejelser om, 

hvorvidt det ville virke forstyrrende eller distraherende for elever og lærere (under 

gruppearbejde, i pausesituationer mm.) eller andre etiske overvejelser (f.eks. 

konfliktsituationer).121 

Umiddelbart efter en arbejdsdag i felten har jeg tilføjet eftertanker og markeret med anden 

farve, således jeg har kunnet skelne mellem noter-i-situationer og noter-efter-situationer. 

Feltarbejdet er gennemført i tre intensive perioder. Mellem disse perioder har jeg 

transskriberet feltnoter og har under transskriptionen tilføjet yderligere eftertanker. Jeg 

betragter ikke denne transskriptionsproces som et led i en kodningsproces, men snarere 

som en måde at bearbejde noterne og en begyndende tænkning af noterne gennem 

forskellige teoretiske koncepter (diffraktive læsninger), hvilket jeg vender tilbage til. 

                                                        

121 Måden hvorpå jeg har noteret knytter samtidig an til overvejelser om, hvilket slags forskersubjekt, jeg bliver 
til sammen med notesbogen, videokameraet, iPad’en osv., hvilket jeg vender tilbage til under afsnittet om 
visuelle metoder. 
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I modsætning til de håndskrevne noter er de transskriberede noter pæne, nemme at læse og 

velorganiserede med sidenumre, datomarkering og ordnet i ringbind efter dato og skole. 

Mine håndskrevne noter er derimod sjuskede, rodede, svære at læse, der er pile rundt på 

siderne, noget er skrevet i margen, og skriften varierer i størrelse og følger ikke sidernes 

linjer. På trods af dette vender jeg i løbet af analysearbejdet hele tiden tilbage til de 

håndsskrevne noter og i mindre grad til de renskrevne noter.   

At genkalde sig skolelivet via feltnoter   

Det er, når jeg sidder med feltnoterne med de rodede, håndskrevne sider, at jeg kan 

genkalde mig hverdagslivet i skolen, rytmerne, energierne og fornemmelserne omkring de 

nedfældende situationer og hændelser. Det er således, når jeg læser notesbøgerne, at jeg 

kan fornemme skolelivet og fornemme feltarbejdet, min tilstedeværelse, mine bevægelser 

og færden i skolelivet. Fornemmelsen vedrører således også mig som feltforsker. Når jeg 

læser i de håndskrevne noter, følger pilene rundt på siderne og kigger på tegningerne, kan 

jeg bedre genkalde mig detaljer, fornemmelser, atmosfærer, lugte, lyde, kedsomheden, 

tvivlen, fordybelsen, nysgerrigheden, iveren, energien og bevægelserne, som jeg mærkede, 

eller som jeg var hvirvlet ind i under feltarbejdet. Jeg kan ganske enkelt bedre genkalde mig 

mine bevægelser og placeringer rundt på skolerne og følelsen af at være udenfor eller 

fremmed uden et rigtigt ærinde, være kejtet og tøvende, men også følelsen af at være en del 

af noget, blive inkluderet og delagtiggjort i hemmeligheder og fortroligheder i samtaler med 

både enkelte elever eller grupper af elever og lærere. Jeg kan endvidere bedre genkalde mig, 

hvad jeg var optaget af, og hvilke relationer og rytmer, som særligt fangede min 

opmærksomhed i de forskellige tidsmæssige faser af feltarbejdet. Jeg genkalder mig således 

både mit eget forskersubjekt og feltet, når jeg læser de håndskrevne noter. Det er nærmest 

som at være der igen.  

Alt dette kalder jeg at sanse feltet og at tune sig ind på feltet, hvilket er processer, som ikke 

kan adskilles fra mine – forskersubjektets – tilblivelser i feltet. Disse processer er 

sammenfiltrede og intra-agerende med hinanden.  

At genkalde sig sansningerne, stemningerne og fornemmelserne sker således med større 

kraft eller et større nærvær, når jeg læser de håndskrevne noter frem for de renskrevne og 

ordnede noter. Det bliver levende for mig på en mere intens eller nærværende måde. Jeg 

oplever altså, at der er mere liv, stemning og atmosfære, mere bevægelse, mere flow og mere 

kraft i håndens noter, uagtet (eller måske netop fordi) noterne er sjuskede, hurtigt skrevet, 

svært læselige og på den måde med al tydelighed bærer præg af at være genereret på stedet, 

i situationerne og i farten. De vækker min undring – eller de bevæger mig og er bevæget af 

mig og feltet. De er med andre ord affektive, og de afficerer mig meget mere end de 

renskrevne ord. De renskrevne noter forekommer ikke-levende, og de bevæger eller 
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afficerer mig slet ikke i samme grad. I transformationen fra håndskrevne, stedbundne noter 

til renskrevne noter mister noterne med andre ord noget kraft og des-lokaliseres i tid og 

sted i relation til mit analysearbejde. Transformationen fra håndskrevne til renskrevne 

noter virker stivnende og lukkende. Det er, som om energien, affektiviteten og rytmerne 

trækkes ud af feltnoterne i denne transformationsproces fra håndens skrift til computerens 

skrift. I transskriptionen fra håndskrevne noter til renskrevne worddokumenter løsrives 

ordene fra den praksis, det er at skrive feltnoterne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I analysearbejdet forekommer de håndskrevne noter langt mere levende, tidslige og 

stedslige. På ny vækker de håndskrevne noter eleverne, begivenhederne, hændelserne, 

lærerne, samtalerne, fornemmelsen af skolen, dens lyde, lugte, rytmer, lys og tid til live. 

Dette vidner om, at noterne produceret på stedet gør, at stederne kommer mere til syne og 

emergerer stærkere, og at det stedslige og det affektive i relation til at generere feltnoterne, 

er mere til stede og nærværende i de håndskrevne noter, end i de computerskrevne noter. I 

de computerskrevne noter mistes med andre ord den kontaktfuldhed, som er i de 

håndskrevne noter, og som hjælper mig i analysearbejdet til at sanse skolelivet. Det betyder 

dog ikke, at de renskrevne noter aflyses som centrale i empiriproduktionen og 

analysearbejdet, men de hjælper ikke i selve analysearbejdet som et sansearbejde. Når jeg 

fordyber mig i de håndskrevne noter, sanser jeg skolelivet og analysearbejdet som et 

”analysearbejde-sammen-med” elever, lærere, arkitekturen, indretningerne, tingene mm. 

Til gengæld bliver fordybelse i de renskrevne noter et ”analysearbejde-alene-om” i den 

forstand, at de renskrevne noter mister kontaktfuldheden og specificiteterne i intra-

aktionerne.  
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Denne erfaring med forskelle i ”kontaktfuldheden” eller i de affektive kvaliteter og mine 

fornemmelser af, at jeg bliver til forskellige slags forskersubjekter, om jeg arbejder med de 

håndskrevne eller de renskrevne noter, leder til en erkendelse af, at data genereres i 

relationelle processer og ikke kun kan tillægges forskersubjektet. Data emergerer mellem 

forskersubjekt, forskningsspørgsmål, teorier, det studerede fænomen mm. I den forstand 

generes feltnoter af mange forskellige ingredienser i intra-agerende processer. 

Feltnoter, der indfanger de affektive og spatiale dimensioner 

Dette leder til overvejelser om, hvordan kan man generere feltnoter, der er mere beredte, 

modtagelige eller sporet ind på de affektive og spatiale dimensioner af hverdagslivet i 

skolen. Der finder et relevant analysearbejde sted under selve renskrivningen af feltnoterne, 

og jeg ville derfor ikke have undværet denne renskrivningsproces, men omvendt erstatter 

disse renskrevne sider ikke mine feltdagbøger, som i langt højere grad tillader en indlejring 

af de affektive, spatiale og temporale dimensioner af forskningsprocessen og hverdagslivet 

i skolen.  

I de håndskrevne noter emergerer de forskellige dimensioner af skolelivet som affektive 

steder. De håndskrevne noter griber eller indfanger med andre ord kræfterne i de affektive 

steder, som skolen udgør. Affektiviteten i de håndskrevne noter illustrerer, at tid og rum er 

sammenfiltret med selve processen at nedfælde noterne. St. Pierre skriver, at 

skriveprocesser ikke bare er en proces, der producerer et produkt, men snarere, at skrivning 

er samlinger af tid og rum (St. Pierre 2013). Feltnoterne produceret på det specifikke sted 

og i den specifikke tid er meget mere sammenfiltrede med tid, sted og øjeblikke. Stederne, 

tiden og øjeblikkene emergerer med andre ord gennem de håndskrevne noter, som er 

produceret på specifikke steder. Dette illustrerer, at data, som genereres i relationelle 

processer, ikke bare er et resultat af forskerens refleksioner, men effekterne af intra-

aktioner mellem forskeren, forskerspørgsmål, fænomenet, teorierne osv. Med andre ord 

indfanger de håndskrevne noter energierne og intensiteterne, som cirkulerer i de forskellige 

dimensioner af hverdagslivet i skolen. I modsætning hertil er intra-aktionerne af tid og sted 

trukket ud af de transskriberede noter, og data bliver et tavst og passivt materiale (dumb 

matter) (Maclure 2013, 228).  

Data gløder eller data som ”hotspots” 

Maggie MacLure skriver, at data kan have en potentialitet, der synes at række ud efter os og 

gribe os.122 Det er en intensitet, som emergerer fra data. Det er datas ”glød” eller forundring 

(wonder), som fremkommer eller dukker op mellem det kendte og det ukendte: ”The 

                                                        

122 Jeg betragter MacLures begreb om datas glød eller ”hotspots” som en måde at tænke data som noget andet 
end faste og stabile sandheder, men grænseløse og foranderlige og som noget der formes i sammenfiltninger 
mellem forskersubjekt, det undersøgte fænomen, teorierne, situationerne mm.. Maggie MacLure er professor 
ved The Education and Social Research Institute, Manchester Metropolitan University, UK.   
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wonder is the capacity of the data to affect and be affected – a mutual affection constitutes 

us as data and researcher” (MacLure 2013, 229). Datas glød lyser med andre ord frem i 

affektive øjeblikke og fremkommer således ikke via systematiske kodninger. Denne undren 

kan skabe uro og frustration og er ikke nødvendigvis en behagelig og ukompliceret positiv 

affekt, men lige så ofte nysgerrighed, frygt, fascination, afsky osv. Det er altså affektive 

intensiteter, der udgør datas glød. Denne forundring er relationel og emergerer fra data (de 

skrevne noter) og er samtidig til stede i forskeren. Det er ikke nødvendigvis tydeligt, hvor 

undren begynder, hvor den ender og hvem den tilhører. Når jeg undres, har jeg valgt noget, 

som har valgt mig, og det er denne gensidige affektion, som konstituerer os som henholdsvis 

data og forsker (MacLure 2013a, 229).  

I artiklen: ”The Wonder of Data” beskriver MacLure, hvordan affektive øjeblikke kan 

genkendes via nye måder at kode data på, som dvæler ved de øjeblikke, hvor data gløder 

eller bliver affektivt involverende: ”During the proces of coding, some things gradually 

grow, glow into greater significance than others, and become the preoccupation around 

which thought and writing clusters (MacLure 2013b, 175).   

At forundres er en analytisk indstilling. At forundres er at være sensitiv og åben over for det 

affektive og materielle, som emergerer fra data (fra de håndskrevne noter, men som mistes 

i transskriptionen). Med andre ord emergerer de affektive og spatiale dimensioner af 

hverdagslivet i skolen via de håndskrevne noter – via data. Og således indfanger de 

håndskrevne noter forundringerne, eller de håndskrevne noter holder intensiteterne og 

kræfterne i de affektive dimensioner af skolelivet. De håndskrevne noter hjælper mig som 

forsker (bedre end de renskrevne noter), idet de rykker de analytiske processer tættere på 

det relationelle, det processuelle og de spatiale, affektive og sensoriske dimensioner af 

skolelivet.  

At læse de håndskrevne noter giver således for mig en anden adgang til det empiriske 

materiale, idet disse noter bringer mig tættere på de affektive og sensoriske dimensioner af 

skolelivet. Med andre ord forekommer de håndskrevne noter at være mere tunet ind på de 

affektive dimensioner af hverdagslivet i skolen.  

Diffraktive læsninger af det visuelle materiale  

Som skrevet tidligere filmede jeg i alle faser af feltarbejdet, men intensivt i den tredje og 

sidste fase, hvor jeg zoomede ind på rytmerne i overbygningsskolens læringslandskab for at 

kunne fremanalysere rytmernes specificieteter, dels i relation til konstitueringen af 

læringslandskabet og dels i relation til elevernes forbindelser og forskelssættelser. Jeg 

ønskede med andre ord at spore de forskellige rytmer i læringslandskabet og forstå, hvordan 

de forskellige rytmer gennemtrænger og gennemtrænges. At filme giver mulighed for at 

studere kroppens mikroaktiviteter (ansigtsmimik, gestik, stemmens tonefald og stigninger 
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og fald, blikkets retning, osv.), som kan danne udgangspunkt for at fremanalysere rytmer 

(jf. Lefebvres overvejelser om, at rytmer udspringer fra kroppen). Som jeg tidligere skrev, 

giver film mulighed for at zoome ind på energier, affekter og relationer mellem bevægelser, 

temporaliteter og steder (rytmer). Via film kan jeg opnå en kontaktfuldhed, hvor jeg kan 

sanse mikrolivet og hvordan rytmerne gennemtrænger hinanden. Min ambition med det 

visuelle materiale er med andre ord, at jeg kan gå i en anden analysehøjde, hvor jeg sanser 

mikrolivet i rytmerne i pauseliv og timeliv i nogle detaljer eller tætheder, som ikke er muligt, 

hvis jeg noterer.   

På samme måde som de andre typer af data (relata) skal det visuelle materiale ikke betragtes 

som repræsentationer af virkeligheden. Film tænkes ikke at tilbyde akkurate kopier af det, 

som film og fotos afbilleder. Min brug af visuelle data relaterer sig til, at de egner sig til at 

undersøge, hvordan rytmer som stemninger, tidsudstrækninger og energier flyder mellem 

elever, lærere, skolens rum, ting, indretninger og bygninger. Det visuelle datamateriale kan 

bidrage til at producere viden om det materielles betydning, det non-humane, det affektive 

(intensiteten og kvaliteten af følelser, stemninger og atmosfære). Film genererer en anden 

form for data end den, man kan få via intra-views og feltnoter, idet film kan indfange 

detaljer i stemninger, atmosfærer og rytmer, som understreges i kroppens bevægelser og i 

ansigtsudtryk.  

Jeg opstillede et kamera i klasseværelset og lod det køre. Samtidig filmede jeg med 

håndholdt kamera (iPad) rundt i fælleslokalet, hvor nogle elever arbejdede. Hensigten var 

at kunne spore, hvordan rytmer i det ene rum gennemtrænger og gennemtrænges af rytmer 

(og således er sammenfiltrede med rytmer) i de tilstødende rum. Rytmer kan ikke 

nødvendigvis iagttages med det blotte øje, men må fremanalyseres via bevægelser, 

tidsudstrækninger, energier eller affekter. Således har filmmaterialet indgået i analyserne 

af læringslandskaber som henholdsvis stramt orkestreret og fleksibelt orkestreret af 

jammende rytmer.     

Diffraktiv analysestrategi  

De mange forskellige data og diffraktive læsninger af data skaber forbindelser og skæringer 

og derved grundlag for nye indsigter. At læse data diffraktivt er en anden begivenhed end at 

afdække, hvad det skete (Hultman & Lenz Taguchi 2010, 536). Diffraktiv analyse drejer sig 

med andre ord ikke om at afdække essensen eller sandheden, men snarere at fremhæve en 

realitet blandt multiple realiteter (Lenz Taguchi 2013, 174).123 

                                                        

123  Videnspraksisser i den onto-epistemologiske tænkning har ikke som ambition at blotlægge eller afsløre 
virkeligheden. 
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Diffraktiv læsning eller analysestrategi er en måde at bringe posthumanisme og 

materialistisk feminisme på arbejde i relation til analysearbejdet. Diffraktion udgør her et 

”tænkekoncept”, der muliggør at tænke det analytiske arbejde på måder, der åbner for at få 

øje på, hvordan materialitet (og affekter) får betydning for skoleliv. Min analysestrategi 

oparbejdes i relation den agential-realistiske teoriramme, der åbner mulighed for at 

producere et empirisk materiale og udvikle analyser, der kan muliggøre at få øje på 

samtidige tilblivelser af elever, skole, arkitektur, steder og organisering. Analysestrategisk 

indebærer dette ikke blot at kaste blikket og opmærksomheden på materialiteter, genstande 

og indretninger, men derimod at kaste blikket på intra-aktiviteter i form af samtidige 

tilblivelser af arkitektur, rum og elever, der bevæger sig mellem hinanden (Juelskjær 2014, 

54). Dette indebærer, at jeg søger at tune mig ind på, hvordan arkitektur, indretning, 

organisering og elever bliver til med hinanden og i hvilke forbindelser og relationer. 

Hvordan ser det ud, hvordan mærkes det, og hvordan lyder det?  

Diffraktiv tænkning kan hjælpe til at tænke uddannelse i et performativt og non-

repræsentationelt perspektiv med fokus på, hvad uddannelsespraksisser gør, og ikke så 

meget hvad de er. Jeg betragter diffraktiv analysestrategi som en måde at rette 

opmærksomheden på mere end repræsentationer i erfaringer og oplevelser som en del af 

den posthumanistiske teori, hvor nye måder at producere data og overvejelser om, hvilke 

data, der er relevante, vinder frem (Stage & Knudsen 2015). En diffraktiv måde at analysere 

på drejer sig ikke om, at forskeren tolker, hvad data betyder: ”Rather, a diffractive analysis 

can be understood as an enactment of flows of differences, where differences get made in 

the process of reading data into each other, and identifying what diffractive patterns 

emerge in these readings” (Lenz Taguchi & Palmer 2013, 676). Forskelle eller nye indsigter 

fremkommer ved at læse data sammen, hvorved mønstre og forbindelser dukker frem. 

Diffraktion udgør med andre ord et analyseredskab til at åbne feltet for nye vinkler.124 

Analyse som ”postkodning”  

I det følgende vil jeg – i forlængelse af en diffraktiv tænkning – præsentere ideen om analyse 

som processer, der ikke kan afgrænses eller begrænses til kodningsprocesser, hvor data 

brydes op og dekontekstualiseres via kodninger og derefter ordnes i kategorier og temaer. 

Kodninger er en ”klassisk” måde at tænke analysestrategi, som, ifølge St. Pierre og Jackson, 

baserer sig på en kartesiansk ontologisk realisme og antagelsen om, at data eksisterer 

”derude” i virkeligheden klar til at blive ”fundet” og kodet (St. Pierre & Jackson 2014, 715). 

At betragte analyse som kodning baserer sig på positivismens og empiricismens formodning 

                                                        

124Den diffraktive analysestrategi udgør afhandlingens overordnede analysestrategi. Rytmeanalysen udgør en 
mere specifik analysestrategi i relation til at spore de specifikke intra-aktioner og sammenfiltninger. Jeg finder 
rytmebegrebet og forståelsen af de forskellige rytmer og måder, rytmer kan gå i forbindelse med hinanden, 
relevant som empirisk analysestrategi.   
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om, at der er en virkelig verden (data), som kan indsamles og beskrives (analyseres), hvor 

data anskues som noget, der ”bare” eksisterer og taler for sig selv. Denne ontologi baserer 

sig på en dualisme mellem subjekt og objekt, hvor data betragtes som hårde, objektive, rene 

data (brute data), der eksisterer uafhængigt af subjektet, der indsamler og producerer data. 

Forskningsbidraget i en sådan ontologi er, ifølge St. Pierre, at repræsentere, hvad allerede 

eksisterer, uafhængigt af forskerens blik (Ibid.: 716). 

Her tænkes analysestrategier at skulle reducere kompleksitet og skabe orden. St. Pierres 

afsæt for at formulere en postkodning-tilgang, er en kritik af, hvad hun kalder konventionel 

kvalitativ forskning, der fortsat baserer sig på en positivistisk, empirisk metodologi, som 

behandler ord i skrevne tekster som var de produceret som hårde data. Ord trækkes ud af 

konteksten og ordnes i binariteter, hierarkier og kategorier og mærkes og kodes: ”Words 

become quasi-numbers” (St. Pierre 2013, 224).  

St. Pierre formulerer konceptet ”postkodning”, som en anden måde at tænke om analyse, 

der ikke har et ideal om at reducere kompleksitet, men derimod at arbejde med 

kompleksiteten. Postkodning knytter an til den posthumanistiske tradition, men baserer sig 

ikke på en specifik metode eller teknik (St. Pierre & Jackson, 2014), men er snarere 

afsøgende, emergerende og eksperimenterende og tilbyder nye måder at tænke om data og 

dataproduktion. Postkodning baserer sig på koncepterne intra-aktion og sammenfiltninger 

og anerkender, at det humane og det non-humane er sammenfiltret. Postkodningsanalyse 

tænker ikke data som hårde data, der blot ligger og venter på at blive kodet, mærket og 

kategoriseret ift. andre ”hårde” data og organiseret i temaer.  

Postkodning er at tænke med teori, skriver St. Pierre. Det er en diffraktiv analysestrategi, 

der medtænker de epistemologiske implikationer som følger med den postrhumane 

ontologi (se kapitel 2). Som det er fremgået af det ovenstående vedrører diffraktion, som 

metodologisk praksis, at læse indsigter gennem hinanden, og derved baserer postkodning 

sig på en anden måde at forstå data på. Hvor refleksion vedrører spejlinger og ensartethed, 

vedrører diffraktion mønstre af forskellighed eller effekter af forskelle. På samme måde som 

bølger overlapper, bøjer og spreder sig, når de møder en forhindring, er diffraktive 

læsninger overlappende læsninger, som skaber nye indsigter. 

Postkodning er en affektiv tilgang til analysearbejdet, som kan bidrage til at sænke farten 

og skabe fordybelse i data, som fascinerer, skaber forundring og nysgerrighed. Det er at 

stoppe op ved de data, der gløder.  

De følgende fem analysekapitler, som organiseres i tre analysedele er mit bud på hvordan 

man kan analysere fænomener (f.eks forskelssættelser og differentieringer i 

overbygningsskolens klassedannelsesprocesser) som materielt diskusive fænomener, der er 
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i stadig tilblivelser. Analysekapitlerne forbinder sig til hinanden og indsigter fra en 

analysedel arbejdes ind i de andre analysedele og forskellige teoretiske indsigter uddybes i 

nogle kapitler, og bringes med videre i de andre kapitler. Samtidig kan kapitlerne læses 

selvstændigt som analyser af (del 1) forskelssættelser og differetinger som spatiale 

praksisser, der bliver til sammen med og via skolens specifikke bygningsfysik 

(parkouranlæg), (del 2) forskelssættelser og differentieringer som affektive praksisser, der 

emergerer via de såkaldte ønskelister og via lærernes arbejde med at (om)fordele eleverne i 

nye skoleklasser og (del 3) forskelssættelser og differentieringer i en rytmeanalytisk optik i 

det levede skoleliv, der bliver til sammen med skolens organiseringer ad pause- og 

timeliv.125 

 

  

                                                        

125 Alle elevers og lærernes navne er anonymiserede og optræder med pseudonymer. Ligeledes er klasserne 
anonymiseret. Medmindre der specifikt henvises til byskolen, tager analyserne udgangspunkt i det empiriske 
materiale fra Provinsskolen.   
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Del 1. Skolens spatiale praksisser 

Kapitel 5.  

Skolens parkourisering – analyse af spatiale praksisser  

 

Som tidligere skrevet (kapitel 2) løber etableringen af moderne differentierede 

læringslandskaber langs med nybygget arkitektur, indretning og interiør (Juelskjær 2009, 

2010, 2011). Læringslandskaber og arkitektur løber sammen på mange overbygningsskoler. 

Et eksempel herpå er et street-aktivitetsmiljø, som er opført på Provinsskolen, og som 

analyseres i dette kapitel. Street-aktivitetsområdet, der går under navnet ”Superstreet”, fik 

Provinsskolen bygget i forbindelse med, at skolen vandt den nationale arkitektkonkurrence 

”Byg det op”. Arkitektkonkurrencens udvalgte projekter fik hver tildelt 1,6 mio. kr. samt 

hjælp fra unge arkitekter.  

Analysen af Superstreet indleder afhandlingens fem analysekapitler. 126  I dette kapitel 

fremanalyseres skolens materielle-diskursive praksisser (specifikt street-aktivitetsområdet 

”Superstreet”) via Lefebvres triadiske figur og begrebet ”intensitetsorkestrering”. Kapitlets 

bidrag er at vise, hvordan forskelssættelser og differentieringer og skolens 

læringslandskaber bliver til i samtidige processer og må analyseres som sådan. Det er 

samtidige processer, hvor overbygningsskolen forsøger at åbne elevkategorier, holde 

elevkategoriseringer uafgjorte og skabe et bestemt slags ungdomsliv, der konnoterer 

bevægelse, urbant liv og highschool-liv. Det er inde i og sammenfiltret med levede skoleliv 

i parkouranlægget, at der emergerer begyndende skæringer af indbyrdes differentieringer 

og forskelssættelser.  

I nærværende kapitel fremanalyseres skolen som rytme og via Lefebvres triadiske figur med 

specifikt afsæt i det såkaldte Superstreet og dets parkouranlæg. Kapitlets analyse baserer 

sig på forståelsen af skolen som organisering af tid, rum og energi, som jeg udviklede i 

kapitel3.  

Skolens spatiale praksisser 

Lefebvres triadiske figur trækker på en forståelse af rum som produceret i relation til 

forskellige spatiale praksisser, som ikke kan tænkes adskilt, men som er sammenfiltrede og 

                                                        

126  Dette kapitel baserer sig på en artikel, jeg har skrevet sammen med Malou Juelskjær: ”Byg det op. 
Læringsledelsens parkourisering”. Artiklen indgår i antologien: Bjerg & Vaaben (red.) (2014): ”At lede efter 
læring. Ledelse og organisering i den reformerede skole”.   
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intra-agerende (når Lefebvres triadiske figur læses sammen med Barads agential-realistiske 

tænkning, jf. kapitel 3).127   

Ved skæringen ”de abstrakte forestillinger og ideers rum” stilles der ind på abstrakte 

forestillinger, ideer, diskurser, viden og ideologier, som materialiseres gennem 

planlægning, arkitektur og policy. Det er koncepter, diskurser og ideer, som er med til at 

skabe skolen. Det er implicitte og eksplicitte forestillinger og diskurser om, hvilke 

læringslandskaber skolen skal være rammen om. Abstrakte forestillinger og ideer vedrører 

skolearkitekturen og skolens image (Superstreet, arkitekternes overvejelser, skolens 

omdømme, True North, ”Arkitekt i dit eget liv”, osv.).128         

”De praktiske opfattelsers rum” udgør skæringer af sociale interaktioner, som dagligt 

producerer og reproducerer en bestemt social organisering. Det er hverdagsaktiviteter og 

situationelle praksisser. Det er den praktiserede og situationelle skolepraksis, dvs. de sociale 

praktikkers daglige, selvfølgelige rutiner.   

”Det levede skolerum” bliver til via elevernes (og lærernes) subjektive, kropslige tilblivelser 

sammen med og mod de specifikke læringslandskaber. Det er drømme, med- og 

modrytmer, brud på rutiner, osv. Det levede skolerum er sammenfiltninger af kroppe, rum 

og arkitektur. Det er samtidige konstitueringer af rum, elevkroppe og arkitektur. Det er –

via intra-aktioner – den samtidige konstituering af elev og (skole)arkitektur.   

Analysen af Superstreet som en del af overbygningsskolens materielle-diskursive praksisser 

udgøres af specifikke agentiale skæringer, som skabes ved at jeg diffraktivt læser forskellige 

slags data ind i analysen: Skolens ansøgningsmateriale til arkitektkonkurrencen, interview 

med skolelederen, en dokumentarudsendelse, som skildrer arkitektens drømme og 

ambitioner, tekster om fænomenet parkour, feltnotater og intra-viewmateriale med elever.   

Samtidig læser jeg begrebet ”intensitetsorkestrering” ind i analysen af skolens materielle-

diskursive praksisser. Herved rettes opmærksomheden mod skolens orkestrering af det 

affektive, rytmerne, tider, rum og steder som led i at motivere eleverne til skole og 

uddannelse og orkestrering med det mål at skabe den rette indstilling til skole og 

uddannelse (”at være den bedste udgave af sig selv”).  

                                                        

127 Som skrevet i kapitel 3 tænkes skolens rum og steder (i denne afhandling) som dynamiske, relationelle og 
socialt producerede. Skolens rum er ”gørelser” (spacing) og består af kompositioner af multiple kræfter. Skolens 
rum er ikke statiske realiteter, men aktive og generative og skabes til stadighed i intra-aktioner mellem humane 
og non-humane agenter. Rum som processuelle, performative og relationelle gørelser bidrager til at tænke 
skolens rum som kompositioner af multiple praksisser og kræfter, der overskrider og gennemtrænger og til 
stadighed skaber skolen og dens elever. 
128 Som skrevet i kapitel 1 er ”True North” et pædagogisk koncept og læringssystem, som specifikt retter sig mod 
teen-agere. Fra dette koncept stammer formuleringen ”Vær den bedste version af dig selv”. På Provinsskolen 
har alle lærere samt udvalgt klasser været på True North-kursus.  
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Superstreet analyseres som et eksempel på, hvordan skolen orkestrerer i relation til det 

spatiale (og det affektive) som et led i at skabe skoleliv og lyst til læring. Superstreet og 

parkouranlægget analyseres som et greb til at lave et ”ungdommeligt” skoleliv og skabe 

forskelle til børneskolen. Det er et greb, der vedrører at skabe stemninger og sansninger i 

skoleliv via Superstreet og dets parkouranlæg. Parkouranlægget-i-skolegården er med 

andre ord et greb til at skabe en anden slags skole end børneskolen og til at hacke sig på 

elevernes energier og skabe overbygningsliv og markere skæringer mellem 

overbygningsskoleliv og børneskoleliv. Det er samtidig et forsøg på at skabe en anden 

fortælling om overbygningsskoleliv end hash-hærværk-passivt-digitalt-ungdomsliv.  

Analysens spørgsmål  

Nærværende analysekapitel udspringer af følgende analysespørgsmål: Hvilke forestillinger 

og ideer, specifikke og materialiserede skolepraksisser og konkret levede skolerum 

emergerer via etableringen af superstreet-anlægget på overbygningsskolen?  

Hvilke forestillinger og drømme om, hvad overbygningselever skal blive til, emergerer i 

skolens spatiale praksisser (parkouranlægget)? 

Hvordan formes skolelivet og elevmåder i hverdagsrutiner i sammenfiltrede møder og 

kropslige bevægelser i og omkring ”Superstreets” parkouranlæg? 

Analysens skæringer  

Kapitlets analyse af Superstreet følger den triadiske figurs dimensioner (de abstrakte 

forestillinger og ideer, de praktiske og situationelle opfattelser og det levede skoleliv).  

Analysen zoomer først ind på selve arkitektkonkurrencen, hvor der emergerer abstrakte 

forestillinger og ideer om uudnyttede steder, der animerer til drømme om potentielt liv, 

som kan realiseres via specifikke arkitektoniske greb. Herefter medtænkes Provinsskolens 

forestillinger om, hvilke uudnyttede steder, der trænger til en arkitektonisk ”opgradering”, 

og hvilke problemer og drømme en sådan skal realisere. Problemidentifikationer og 

drømme, som Provinsskolen formulerer i projektforslaget, fletter sig sammen med bredere 

tendenser og diskurser om folkeskolens bevægelsesrum. I Provinsskolens projektforslag 

emergerer ligeledes forestillinger om uudnyttede steder: Her er det specifikt skolegården og 

skolens fysiske omgivelser, der kan udnyttes (potentialiseres) til (mere og bedre) fysisk 

bevægelse som en måde at optimere læringspotentialet. Det er ofte en særlig form for 

skolegårdsarkitektur (street-aktivitetsmiljøer og multibaner, som integrerer ”gaden i 

banen”), der håbes at kunne realisere mere bevægelse (der kan optimere 

læringspotentialet). Parkour er blevet en typisk skolegårdsarkitektur og indgår specifikt i 

det uperstreet-anlæg, som arkitekterne tegner til Provinsskolen. Provinsskolens 

superstreet-anlæg med dets parkour-faciliteter, basketball-baner, slack-lines og skater-
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område er materialiseringen af urbaniseringen af skolegården – en måde at gøre 

”newyorker-style” på. Superstreet- og parkouranlægget læses således som et led i skolens 

strategiske arbejde med at skabe lyst til skole og læring for derved at optimere elevernes 

”læringspotentiale” og som et eksempel på, hvordan interiør og arkitektur trækkes ind i 

skolens intensitetsorkestrering, hvor der orkestreres på intensiteter, rytmer og pauser 

(Juelskjær & Staunæs 2016, Bjerg & Staunæs 2014). Et superstreet-anlæg i en skolegård 

bliver i denne læsning ikke blot til et frikvartersfænomen adskilt fra undervisningsliv, men 

snarere til et arkitektonisk eller rumligt greb til at optimere læring. 

De abstrakte ideer og forestillinger, der ”løber langs” superstreet-anlægget, translateres i og 

via de situationelle og praktiske opfattelser, som efterfølgende fremanalyseres, bl.a. ved at 

zoome ind på skolelederens fortællinger om superstreet-anlægget (efter det er anlagt og 

blevet en integreret del af det levede skoleliv). I de konkrete, situationelle opfattelser bliver 

det synligt, at ”Superstreet" ikke blot handler om at udnytte det uudnyttede, men også om 

at translatere et uønsket image. Afslutningsvis zoomer analysen ind på elevernes tilegnelser 

af superstreet-anlægget (parkouranlægget specifikt) og på det (elev)liv, som leves intra-

agerende med parkouranlægget. Denne sidste analysedel viser, hvordan parkouranlægget 

til stadighed skabes i intra-aktioner med humane agenter, og hvordan de abstrakte ideer og 

forestillinger og de praktiske opfattelser gennemridsler det levede skoleliv, men også 

modificeres og translateres.    

Projektet ”byg det op” (conceived space 1) – steder som potentialiteter 

Ved at analysere de abstrakte ideer, forestillinger og diskurser får vi indsigt i, hvilke 

læringslandskaber og hverdagsliv, der håbes på at kunne realiseres, og hvilket image 

overbygningsskolen stræber efter. ”Byg det op” er titlen på en landsdækkende medie- og 

arkitekturevent i 2013, hvor borgere og institutioner kunne foreslå arkitekturprojekter og 

få tildelt midler og arkitekter til at hjælpe til forandring og fornyelse af lokalsamfundets byer 

og steder. ”Byg det op” blev udviklet af DR og DAC (Dansk Arkitektur Center), og på 

projekthjemmesiden formuleres ideer eller forestillinger med eventen: 

[…] at finde uudnyttede steder, hvor de (borgerne, red.) ser deres behov, udfordring eller 

drøm blive imødekommet ved hjælp af en arkitektonisk løsning… Udgangspunktet er at 

løse de udfordringer, der er, opfylde de behov, eller understøtte ”fællesskabet” i 

lokalsamfundet, og derved, sammen med borgerne, være drivkraften til positiv 

forandring” (DACs hjemmeside).  

Denne form for borgerinitierede byudvikling baserer sig på specifikke ideer og forestillinger 

om steder: ”Brug af midlertidighed og mellemrum, uudnyttede steder eller forladte 

bygninger er i dag velkendt blandt arkitekter, planlæggere, kunstnere og lokale ildsjæle, 
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og der er begyndt at komme en større efterspørgsel og initiativer fra almindelige borgere 

om at ”gøre noget ved” steder eller bygninger, der mangler liv” (DACs hjemmeside).  

Forestillingen er således, at der i landets lokalsamfund er uudnyttede, oversete, forladte 

steder uden liv, og at disse steders potentialitet sanses og fornemmes af de lokale – af 

hverdagslivets subjekter. I projektet ”Byg det op” emergerer med andre ord en tænkning om 

steder som potentialiteter.   

På projektets hjemmeside læses samtidig specifikke visioner for arkitektur sammen med 

”Byg det op”-eventen: ”Byg det op ønsker at gøre op med de gængse fordomme om, at 

arkitektur er en finkulturel disciplin, der især drejer sig om kendte bygninger. God 

arkitektur er mere end det. Arkitektur handler om alle de fysiske rammer, der omgiver os 

og derfor præger den måde, vi indretter og lever vores liv på. Byg det op sætter fokus på, 

hvordan man med arkitekturens hjælp kan gøre drømme til virkelighed og forandre et 

overset byrum til glæde for fællesskabet.” 129 

Arkitektur er med andre ord ikke bare en finkulturel praksis, men en praksis med øje for 

hverdagsliv, og som kan gøre drømme til virkelighed og forandre hverdagslivets almindelige 

byrum. I selve arkitektkonkurrencen lever der således ideer og forestillinger dels om 

uudnyttede steder uden liv, der kan udnyttes og potentialiseres og skabe noget mere (liv og 

glæde for fællesskabet) og dels om arkitekturens evne til at realisere drømme og skabe 

forbedringer (og liv).  

Steder tænkes ikke som tomme containere, men som noget, der har agens, potentialitet og 

forandringskraft, og som kan udnyttes bedre eller mere via arkitektoniske greb. Der ligger 

med andre ord en bestemt stedforståelse indlejret i selve konkurrencerne, som skolen 

tapper sig ind på.  

Provinsskolens forestillinger og ideer (conceived space 2)  

I Provinsskolens ansøgning udfoldes det, hvad det er for steder, som tænkes som 

uudnyttede og med potentiale for mere og andet: På Provinsskolen er det skolens 

udeområder i form af store græsarealer, som betragtes som oversete og uudnyttede, og som 

bør gøres til noget mere og andet. I projektforslaget, som skolen indsendte om etablering af 

et superstreet-miljø fremgår det,  

”[…] at der i den grad er behov for at få opgraderet udearealerne rundt om skolen med 

hensyn til ophold, bevægelse, æstetik og samtidig skabe sammenhæng for området... I 

(provinsby, red.) findes der ingen udendørs opholds- og aktivitetssteder for unge. De unge 

”hænger ud” i cykelskure og på bænke ved den lokale busstation eller på skolernes 

                                                        

129 Af hensyn til anonymisering er der ikke reference på hjemmesiden.  



129 

 

legepladser, der flere gange har været udsat for hærværk og nedbrænding. For byens 

unge er der altså hverken i eller uden for skoletiden steder eller indretninger, der 

appellerer til fysisk aktivitet og til at være et rum for unges samvær.”  

I mangel på opholds- og aktivitetssteder, der appellerer til samvær og fysisk aktivitet, 

trækker unge mod cykelskure og busstationer, der udsættes for hærværk og nedbrændinger. 

Det fremgår endvidere, at  

[...]”mangel på indretning af udemiljø er baggrunden for, at eleverne opholder sig meget 

inde i frikvartererne, hvor fysisk aktivitet ikke er oplagt… Vi oplever, at computere, 

smartphones og tablets i den grad tager de unges tid og er en integreret del af deres 

hverdag. I stedet for at indføre forbud mod disse redskaber vil vi udnytte deres potentiale 

til at aktivere de unge.” 

Smartphones, tablets og sociale medier tænkes ikke som hindringer for unges fysiske 

aktiviteter, men snarere som noget, der kan bidrage til at potentialisere eller udnytte steder 

og sætte de unge i bevægelse. I projektforslaget formuleres således ambitioner om at ”gå 

med” de unges kultur og glæde ved musik:  

”For pigerne gælder, at mange af dem stopper til sport i de ældre klasser, så vi har en 

udfordring i at sætte ind med aktiviteter, der appellerer til pigerne særskilt. Det kan fx 

være noget, der bygger på mange af pigernes glæde ved musik og giver dem mulighed for 

at lytte og bevæge sig til musik, fx via bluetooth-højtalere. Computeren er en sovepude for 

mange af drengene. Her vil vi sætte ind, så drenge igen skal blive drenge. Vi vil have dem 

væk fra de stillesiddende aktiviteter og ud og være aktive i et miljø, der appellerer til dem. 

Vi vil arbejde med at ændre holdning til fysisk aktivitet og ved at skabe udeområder, der 

indbyder til bevægelse, gøre det hipt og smart for både piger og drenge at være fysisk 

aktive i frikvartererne, efter skole, i klubben, i weekender, etc. Der skal således flere 

indsatser til at skabe en adfærdsændring. Vi vil gøre det hipt at bevæge sig, udforme en 

bevægelsespolitik og inddrage byens liv.”   

I projektforslaget identificerer skolen således problemer, som man gerne vil løse via 

projektet, der skal opgradere skolens udearealer: unge hænger ud i cykelskurer, på den 

lokale busstation eller på skolens legepladser med hærværk og nedbrændinger som følge 

heraf. De manglende udendørsarealer til unge, der appellerer til fysisk aktivitet, medvirker, 

at computere, smartphones og tablets dominerer og passiviserer, og deres potentiale ift. 

aktivere de unge udnyttes ikke. I projektforslaget pointeres det, at der hverken i eller uden 

for skoletiden er steder eller indretninger, der appellerer til fysisk aktivitet og til unges 

samvær (som er eller skal være noget andet end hærværk og nedbrændinger), som kan 
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animere til adfærdsændring og gøre fysisk aktivitet og bevægelse i skoletiden såvel som 

uden for skoletiden hipt og smart.  

Skolens steder – som kultur- og bevægelsescentrum – skal altså bidrage til 

adfærdsændringer, men de skal mere endnu: de unge skal ikke alene bevæge sig mere, men 

til og med opleve det som hipt og smart at bevæge sig. Et superstreet-miljø skal udnytte 

potentialet i de unges devices og gøre det hipt og smart at bevæge sig.130  

Drømmen eller ideen, som den formuleres i projektansøgningen, er altså, at et superstreet-

miljø kan trække eller skubbe de unge væk fra cykelskure, busstationens bænke og 

legepladser (og hærværk og nedbrændinger). Disse steder er ikke (passende) ”rum for unges 

samvær”. Cykelskuret og busstationens bænk forbindes med særlige aktiviteter (hærværk 

og nedbrændinger), og det er den måde, disse steder ”gøres” på (hærværkende og 

afbrændende), som superstreet-miljøet skal lukke ned for. Samtidig skal superstreet tage 

konkurrencen op mod det virtuelle og digitale ungdomsliv, ikke i form af at aflyse det 

virtuelle og digitale, men snarere ved at tappe sig på og dirigere det virtuelle og digitale liv 

ind i superstreet-anlægget. Det digitale og virtuelle ungdomsliv kan med andre ord bidrage 

til at potentialisere superstreet og give det kraft eller agens.    

I projektforslaget er der altså en idé eller en længsel efter, at skolen og eleverne skal blive 

noget mere og noget andet (fra passive elevkroppe opslugt af digitale devices og 

hærværkende og hash-rygende elevkroppe til bevægende kroppe). Bevægelsesanlægget skal 

bistå sådanne transformationer. Disse forestillinger eller idéer om (skole)arkitekturens 

evne til at forandre og forbedre børns bevægelsesrytmer løber ligeledes igennem en række 

andre nationale projekter med fokus på at gøre skolers fysiske udemiljø understøttende for 

bevægelsesdagsordenen i skolen (og i lokalsamfundet). 

Projekter om skolernes bevægelsesrum (conceived space 3) 

Projekter såsom ”Skole+”, ”Drøn på skolegården”, ”En god omvej” og ”Playspot” er 

projekter, der skal give inspiration til, hvordan den danske folkeskole kan udvikle sine 

indendørs og udendørs faciliteter, så de fremmer bevægelse og idræt.131 Projekterne løber 

sammen med skolereformens bevægelsesdagsorden, hvor bevægelse er skrevet ind som et 

krav.  

I projekt ”Skole+” hedder det, at ”landets skoler har et uudnyttet potentiale ift. at fremme 

lyst til bevægelse”. Derfor har projektet fokus på, hvordan folkeskolens fysiske rammer 

udvikles, således at der bliver bedre faciliteter til idræt og bevægelse, der kan give børn og 

                                                        

130 Denne ambition om at gøre bevægelse hipt og smart translaterer arkitekterne til en vision om at skabe 
highschool-stemning og newyorker-style. 
131  For nærmere beskrivelse af disse projekter: https://realdania.dk/samlet-projektliste/skoleplus, 
http://www.droen.dk/Pages/default.aspx, http://www.loa-fonden.dk/aktuelt/2011/playspots.  

https://realdania.dk/samlet-projektliste/skoleplus
http://www.droen.dk/Pages/default.aspx
http://www.loa-fonden.dk/aktuelt/2011/playspots
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voksne lyst til idræt og bevægelse i skoletiden og fritiden. Målet er at styrke sundheden og 

læringen gennem optimering og nytænkning af skolens fysiske rammer og muligheder.  

”Drøn på skolegården” er et tiltag, der nytænker og udfordrer det traditionelle billede af 

skolegården. Her nytænkes skolens udearealer, så de indbyder til leg og bevægelse for alle 

– også de mindre aktive. Det er altså projekter, som omdanner skolegårde eller dele af 

skolegårde, så de initierer til leg og lyst til bevægelse.132 ”God omvej” er et initiativ, der 

samler initiativer eller kreative eksempler, der kan invitere til bevægelse og gøre fysisk 

aktivitet til et naturligt valg i hverdagen. I denne projektbeskrivelse hedder det sig, at der er 

tale om nyskabende og eksperimenterende projekter, der fanger ”potentialet, der ligger lige 

uden for døren”.133 

I mange af disse projekter etableres arkitektdesignede street-aktivitetsmiljøer 

(parkourbaner, mulitiaktivitetsbaner mv.) med ambitionen om at integrere ”gaden i banen”. 

Street-aktivitetsmiljøer kan med andre ord læses som det oplagte bud på 

eksperimenterende, anderledes, nyskabende, utraditionel arkitektur, der kan skabe lyst til 

leg og bevægelse og styrke sundhed og læring. Fælles for projekterne er ideer og 

forestillinger om at bryde med klassiske bevægelsesanlæg, der appellerer til specifikke 

kategorier af elever, men derimod skabe mere dynamiske og fleksible bevægelsesanlæg, der 

bidrager til at opløse de faste kategorier. ”Playspot”-projektet er et eksempel herpå.    

”Playspot”-projektet har fokus på, hvordan det fysiske miljø i skolen kan understøtte 

bevægelsesdagsordenen og få folkeskolens ældste elever til at være mere fysisk aktive.134 

Ambitionen er at ”skabe bevægelsesrum, der skal invitere, udfordre og lokke brugerne til 

at udforske dem og deres muligheder”. Det fordrer andet end bare ”legepladser”, og den 

klassiske multi(bold)bane med faste bander afløses af mere fleksible og dynamiske 

bevægelsesanlæg. Det hedder sig i projektets præsentationsfolder, at den klassiske 

multibanes bande: 

[…]”skaber en god og funktionel ramme, som sikrer boldens konstante tilstedeværelse, en 

form for forudsigelig og en høj intensitet, men den skaber samtidig en særlig arena, hvor 

man enten er helt på eller helt væk, helt inde eller helt ude. Opholdsmulighederne er oftest 

fraværende, og en norsk undersøgelse har vist, at det altovervejende er fodbold og drenge, 

der sammen er i spil i den klassiske multibane.135 

                                                        

132 http://www.loa-fonden.dk/aktuelt/2011/playspots. 
133  https://realdania.dk/samlet-projektliste/en-god-omvej. ”God omvej” er et samarbejde mellem Lokale og 
Anlægsfonden og Kommunernes Landsforening.  
134 ”Playspot” er et samarbejde mellem Lokale og Anlægsfonden, Trygfonden og en række kommuner. 
135 http://www.loa-fonden.dk/media/5902/playspot_web-150-dpi_web_august.pdf, http://www.loa-
fonden.dk/media/5902/playspot_web-150-dpi_web_august.pdf.  

http://www.loa-fonden.dk/aktuelt/2011/playspots
https://realdania.dk/samlet-projektliste/en-god-omvej
http://www.loa-fonden.dk/media/5902/playspot_web-150-dpi_web_august.pdf
http://www.loa-fonden.dk/media/5902/playspot_web-150-dpi_web_august.pdf
http://www.loa-fonden.dk/media/5902/playspot_web-150-dpi_web_august.pdf
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Den klassiske bande skaber nok høj intensitet for dem, der er inde, men den skaber samtidig 

nogle forudgående, faste forskelle og differentieringer om enten inde-eller-ude og enten 

helt-på eller helt-væk. Som skrevet ønsker man med Playspot at udfordre denne multibane 

med dens faste kategorier og indirekte understøttelse af kategorien ”fodbolddreng”. I stedet 

ønsker man bevægelsesanlæg, der kan få flere kategorier i spil og nedbryde faste kategorier: 

”Det har ikke mindst handlet om at tiltrække mere differentierede brugergrupper, som på 

tværs af alder og køn kan have glæde af multibanens invitation til kropslig udfoldelse”. 

Dette fordrer mere flydende adgange og udgange mellem det specifikke bevægelsesanlæg 

og omgivelserne, hvorfor den faste bande om multibanen nedbrydes i Playspots 

bevægelsesanlæg:  

”Samtidig har det været ambitionen at nedbryde barrieren i banden for at skabe nye 

aktiviteter, ophold og social interaktion. Muligheden for at hænge ud, se på og flyde med 

ind har været et vigtigt pejlemærke i projekterne. Man skal falde over dem eller i hvert 

fald tage en sjov omvej for lige at se, spille eller snakke”.136  

Et element i de fleksible og dynamiske multibaner og street-aktivitetsmiljøer er som skrevet 

ofte en slags parkourbane. I sammenfald med ”tidens trend” inden for street-

aktivitetsmiljøer indgår en parkourbane i overbygningsskolens Superstreet-anlæg. I det 

følgende zoomes ind fænomenet parkour som led i at fremanalysere, hvad det er for 

abstrakte forestillinger og idéer, der materialiserer sig i arkitektdesignede street-

aktivitetsmiljøer som overbygningsskolens superstreet-anlæg.   

Fænomenet parkour (conceived space 4) 

Parkour opstod i parisiske forstæder i slutningen af 90’erne og udgør i dag en urban 

subkultur, der er udbredt i mange storbyer.137 Parkour symboliserer, at eksisterende måder 

at gøre og leve byrum på potentielt kan blive til noget andet. Med parkour forvandles byens 

rum og arkitektur til rum og arkitektur for fri og ubegrænset bevægelse.138   

                                                        

136 http://www.loa-fonden.dk/media/5902/playspot_web-150-dpi_web_august.pdf, http://www.loa-
fonden.dk/media/5902/playspot_web-150-dpi_web_august.pdf.  
137Parkour kommerialiseres i 00’erne via youtube-film, blockbuster-film (James Bond-filmen Casino Royale fra 
2006), reklamefilm mm. Oprindeligt er parkour udviklet som militær træningsdisciplin ”méthode naturelle”, 
udviklet under Vietnamkrigen med det formål at træne soldaterne i at komme igennem junglen hurtigt og 
effektivt ved hjælp af kroppens naturlige bevægelser (Lamb 2014, 108).   
138 Parkour udlægges i forskningen ofte som en form for social kritik (De Freitas 2014) og som modsvar til 
konventionel brug af byrum. Parkour studeres gennem sit subversive potentiale til at appropriere kroppe og 
rum: som antagonisme til senkapitalismens produktions- og forbrugsbevægelser (Lamb 2014, 110). På legende 
måder re-fortolker parkour materielle-spatielle restriktioner af offentlig adfærd. Parkour bruges som prisme til 
at undersøge alt fra arkitektur, urbanitet, sociale sub- og modkulturer, kapitalismekritik og til udforskning af 
samspillet mellem krop, bevægelse, sanser og rum. 

http://www.loa-fonden.dk/media/5902/playspot_web-150-dpi_web_august.pdf
http://www.loa-fonden.dk/media/5902/playspot_web-150-dpi_web_august.pdf
http://www.loa-fonden.dk/media/5902/playspot_web-150-dpi_web_august.pdf
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Parkour er en kulturel praksis – det er noget, man gør. En bevægelseskunst 139  eller 

bevægelseskultur, der skaber mønstre eller konfigurationer af rumlige og tidslige 

afgrænsninger. Parkour er en rumlig og tidslig konfiguration, som ikke foregår i et fast rum 

og til en fast tid. Den, der gør parkour, skaber sit eget sted via forskellige bevægelsesruter, 

der binder ting og steder sammen på nye måder. Med parkour tranformeres gelænderet, 

bænken, muren til ikke længere at være noget, man ”holder ved”, ”sidder på” eller 

”afgrænses af”, men til noget andet – noget åbent og uafgjort.   

Den, der gør parkour, kaldes en ”traceur”.140  En traceur improviserer, leger og udvider, 

hvad kroppen kan og gør i og med byrum og arkitektur, og er i stadig forhandling med 

potentialerne i byens genstande og arkitektur. For traceuren er byen ikke fast, fikseret eller 

statisk, men bevægende og transformerende. Samtidig med, at traceuren ændrer bevægelse, 

transformeres steder og arkitektur, idet traceuren genforhandler, hvad steder og arkitektur 

kan og skal, og på den måde hacker parkour byrum. Traceuren konnoterer energi og 

kraftfuldhed og gør bevægelse på en hip og urban måde.   

Parkour som analysefigur  

Parkour som figur og metafor åbner for at tænke samtidigheden eller simultaniteten i 

samkonstitueringer af kroppe og bygningsfysik eller arkitektur. Som vi skal se senere i 

analysen, åbner parkour-figuren, i form af institutionelt skolegårdsbyggeri, for at tænke 

relationer mellem skole-elever, elever-skoleklasse, skoleklasse-skoleklasse og elever-elever 

som multiple samkonstitueringer. Derfor er parkour-figuren produktiv at tænke med i 

analyser, hvor steder tænkes som performative, processuelle og tilblivende i stadige intra-

aktioner med humane såvel som non-humane agenter (Lamb 2014, 15).   

Parkour forandrer og tilbyder den, der gør parkour, en re-fortolkning af kroppen og af 

samkonstitueringer af kroppe og steder (Lamb 2014, 5). Parkourdisciplinen ændrer netop 

traceurens livserfaringer ved at tappe sig ind i og udfolde selvets potentialer gennem 

realisering af kroppens potentialer (Lamb 2014). Det vil med andre ord sige, at traceuren 

lærer og transformeres gennem intra-aktioner af krop, rum og arkitektur. Traceuren bliver 

en figur for midlertidighed, uafgjorthed og transformation og en figur-invitation for 

skoleelever (når parkour lander i en skolegård) om leg, åbenhed og fysisk bevægelse i 

skoleliv på et tidspunkt, hvor skoleelever ellers holder op med at være fysisk aktive (med 

mindre det er på fodboldbanen).  

                                                        

139 Begrebet parkour hentes fra det franske ord ”parcource”; en linje, en rute, en cirkel eller bane, og verbet 
"parcourir”, som betyder at gennemrejse, løbe over eller passere (Woody 2006, 1). I parkour udvikles nye 
bevægelsesruter og præciseringsspring (cat leap, monkey, vaults, mm). 
140 Det franske ord traceur henviser til verbet ”tracer”, der betyder ”at trække en streg” eller ”at løbe hurtigt” 
(Woody 2006, 1). Traceuren bevæger sig ukonventionelt og effektivt fra punkt A til B i byen (Dalaski et.al. 2008). 
Dette indebærer at skyde genvej og bruge arkitekturen på alternative måder og via flydende og glidende 
bevægelser (flow) komme frem og igennem byens rum.  
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Parkour peger altså på potentialet for nye måder at tilegne sig rum på, for modkulturelle 

udtryk og for steders potentiale til hele tiden at transformeres og blive til noget andet. Som 

tidligere skrevet er der i provinsskolens ansøgningsmateriale en (an)erkendelse af, at intra-

aktioner mellem arkitektur og subjekter kan gøre subjekter til en bestemt slags og at 

arkitektur initerer specifikke forskelssættelser og differentieringer. I relation hertil 

forekommer parkour at være metafor for transformationer gennem intra-aktioner af 

kroppe, rum og arkitektur per excellence. Det er derfor næppe tilfældigt, at det netop er et 

parkouranlæg (i institutionaliseret version), som lander på overbygningsskolen, der 

drømmer om at udnytte og potentialisere det uudnyttede (som et led i at optimere 

læringspotentialet) i skolens udeområder og transformere fra stille til bevægende elevkrop.     

Parkour som street-aktivitetsbaner på danske skoler  

Med parkour har vi et oprindeligt modkulturelt eller ”frit” fænomen, som i Danmark (og 

andre lande) har fået en institutionaliseret tråd.141 I Danmark transformeres parkour fra en 

vild og subversiv bevægelse til et anlæg, en park, en efterskolelinje eller en fritidsaktivitet, 

man kan gå til. I institutionaliseringen af parkourfænomenet trækkes noget af kraften eller 

den modkulturelle energi ud af fænomenet. På den måde er rytmerne er blevet nogle andre 

i de institutionaliserede former for parkourarkitektur.   

Parkour lander så at sige som ”anlæg” i danske skolegårde som modsvar til stille elevkroppe 

opslugt af digitale og virtuelle medier. Det er ikke parkour i sin rene form, men i en 

institutionaliseret version uden samme vilde energi som i ”ren parkour”. På Provinsskolen 

dukker parkour op som et led i at skabe et newyorker-agtigt, hipt bevægelsestilbud til 

overbygningens skoleelever, der kan trække eleverne væk fra hash og hærværk i cykelskure 

og busstationer og væk fra passivitet i digitale devices og transformere u-optimal elevkrop 

(hashrygende-passiv-krop-i-devices) til bevægende krop, der er læringsoptimeret og 

læringsparat.      

Som tidligere skrevet forbindes parkour med en særlig ukonventionel brug af det urbane 

rum. Den, der gør parkour (traceuren) transformerer og transformeres af byrummet og 

byens steder. 142  Parkour konnoterer således også urbanitet, transformation, modstand. 

                                                        

141 I Danmark blev parkour samlet op fra omkring 2004. Der blev arrangeret parkour-jams, og man delte videoer 
og lod sig inspirere af de internationale figurer på feltet. I 2007 åbnede Gerlev Idrætshøjskole verdens første 
parkourpark og udviklede et specialefag i parkour. I 2008 etableredes en ”faciliteret parkourpark” i 
”Plug’n’Play”-området i Ørestad. Parkour bevægede sig her fra at være selvorganiseret undergrundsaktivitet til 
at blive en organiseret aktivitet rodfæstet i uddannelsesinstitutioner, foreninger, idrætsklubber og virksomheder 
– og dermed blev det en industri inden for undervisning, performance og tøj 
(www.jacobarts.com/dkhistorie.html). I dag eksisterer parkour som selvorganiserede undergrundsaktiviteter i 
byens rum side om side med specialdesignede, institutionaliserede parkourfaciliteter, og forskellige danske 
parkour-entreprenørvirksomheder (bl.a. Team JiYo, Streetmovement og Parkourundervisning.dk) har spillet 
en stor rolle i udbredelsen af parkour i Danmark (Larsen 2013). 
142 Byen konnoterer ungdom, økonomisk vækst, mobilitet, uddannelse – en særlig version af byen som arnested 
for kreativitet, mobilitet, diversitet, tolerance, hastighed og acceleration, foranderlighed og økonomisk vækst 

http://www.jacobarts.com/dkhistorie.html
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Trækker vi denne tråd over i analysen af etablering af street-aktivitetsbaner på en række 

folkeskoler i disse tider, kan sådanne street-aktivitetsbaner betragtes som udtryk for 

urbanisering og vitalisering af skolegården, og som et håb om at energien i urbaniteten kan 

transformerer eleverne og gøre dem til elever af en bestemt slags.143  

Idéer og forestillinger om rum og steder (her skolegårde) som uudnyttede næres samtidig 

af drømme om at kunne tilbyde noget andet eller sætte noget andet i stedet for det virtuelle. 

Det er drømmen om, at skolen kan hacke sig ind på og omdirigere ungdomsliv (fra passive 

elevkroppe i digitale devices og hærværkende og hash-rygende elevkroppe). At hacke sig på 

og omdirigere ungdomsliv fordrer fysisk materialitet med en kraft eller agens, der er så 

stærk, at den kan trække de unge væk fra det virtuelle (som tillige har stærk agens) og fra 

cykelskure og busstationer og ind i det fysiske og ind i passende samvær for unge. Det kan 

parkouranlægget med dets kraft, vitalitet og agens og måske særligt, når det digitale liv ikke 

aflyses, men tænkes med og ind i parkour-liv (eleverne skal kunne logge sig på). At drømme 

om et parkouranlæg og arbejde for etablering af et sådant er en måde at handle på de stærke 

kræfter, der cirkulerer det virtuelle, og at søge at trække disse kræfter over i den fysiske 

bygningsfysik (i form af et parkouranlæg). Det er en måde at skabe overbygningsskoleliv på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når parkouranlæg lander midt i en dansk skolegård, er det således drømmen om at 

urbanisere skolegården og derved pumpe skolegården med den (forestillede) energi og 

                                                        

(Simonsen, 2005). Byen er vitalitet, energi, fremtid, pulserende, intensitet. Provinsen konnoterer derimod 
stilstand, ensformighed, fattigdom (Falkenberg & Juleskjær 2015).  
143 Skolegårdene, der er i fokus, er ofte provinsens og udkantens skolegårde (Esbjerg, Varde, Gråsten m.fl.) i 
Skole+), som således håbes urbaniseret, tranformeret og forandret via etablering af arkitektdesignede street-
aktivitetsmiljøer.  
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vitalitet, som forbindes med byliv, i håbet om at aktivere og optimere den uoptimeret 

elevkrop og således gøre den (mere) læringsparat.144 Det er drømmen om at skubbe eleverne 

væk fra hash og hærværk og cykelskure.    

Arkitekternes drømme (conceived space 5) 

I det følgende fremanalyseres arkitekternes drømme om transformationer af skolens 

(såkaldte) uudnyttede steder. Som skrevet vandt Provinsskolen arkitektkonkurrencen og fik 

tildelt arkitekthjælp og 1,6 mio. kr. Projektets formål og problemer (som projektet skal 

afhjælpe) slås fast på projekthjemmesiden: ”De to unge arkitekter skal skabe et miljø i 

(provinsbyen), der kan få de unge i byen til at opholde sig mere udendørs og være langt 

mere fysisk aktive i deres fritid. Mange unge bruger en stor del af deres dag på at sidde 

stille med næsen begravet i smartphones og tablets. Idéen er at få et mere spændende 

udendørsområde, der kan hamle op med den virtuelle verden og få sat gang i noget mere 

bevægelse blandt byens unge.”145  

I forbindelse med realiseringen af projektet blev der produceret en film, som fokuserer på 

arkitekternes forestillinger og idéer ift. projektet. I filmen zoomes der indledningsvist ind 

på tre skolepiger fra Provinsskolen, som fortæller, at de keder sig, da der intet er at lave, og 

derfor er de hele tiden på Facebook: ”Vi mangler nogle steder, hvor man bare kan chille 

med sine venner, hvor man kan lave fede ting, være sammen med sine venner og høre 

musik”. Der klippes herefter over til projektets arkitekt (fra et ungt, nystartet arkitektfirma), 

som med begejstret stemme brainstormer:  

”Vi skal have skaterfaciliteter, optræden, mål, tribuner, fodboldbaner, parkour, musik – 

ja – alt. Det skal være en newyorker-situation: Vi skal have skaterområde der og 

sceneområde her og parkourområde der og basketområde her. Det skal være anderledes 

konstruktioner, der aktiverer og udfordrer. Ungerne skal aktiveres, så de får 

ejerfornemmelse. Hele skolen skal involveres – både elever og forældre. Projektet står og 

falder med det personlige engagement. Der skal ikke være regulære legeaktiviteter, det 

skal være et eksperiment, der går andre veje, og hvor man laver noget nyt. Eleverne skal 

involveres i byggeprojektet – alle klasser skiftes til at deltage i byggeprocessen: det er med 

deres egne hænder, at de skal bygge, skabe. Ja, byg sig selv op. Projektet her handler om 

meget mere end at få et højt aktivitetsniveau for børnene i hverdagen. Vi skal ikke bare 

lave arkitektur, der kan indbyde til, at man laver en eller anden form for aktivitet. Men 

plante en interesse og engagere… Det der med at hæve ambitionsniveauet. Det handler 

ikke bare om at give dem en masse ting, de kan lege med. Men om deres ambitionsniveau 

med det, de laver. Hvorfor ikke sætte overlæggeren højere ift. børnenes egen 

                                                        

144 Foto stammer fra åbningsceremonien af Superstreet.  
145 Af hensyn til anonymisering er der her ikke reference til den omtalte hjemmeside.  
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selvforståelse? Det liv, der skal leves i arkitekturen, er lige så vigtigt som selve 

arkitekturen. Vi skal ikke bare indbyde til fysisk aktivitet – vi skal ligesom så en interesse. 

Vi skal ikke bare aflevere projektet. Vi skal også aflevere et potentielt liv. Vi vil gerne så 

nogle frø, der kan gro i disse rammer. Det er jo ikke bare skruer det hele.” 

Arkitekterne har håb og forestillinger om at kunne transformere elever, skolens steder og 

rum og skabe et nyt positivt image via arkitekturen og bevægelser. Der samler sig med andre 

ord håb og visioner om samtidige transformationer af skolens steder og elever via en kraft 

eller agens, som tillægges det byggede miljø (”Vi skal aflevere et potentielt liv. Det er ikke 

bare skruer det hele”).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkitekterne melder sig således på banen i forhold til bestræbelserne om at inddæmme det 

virtuelle liv via en oprustning af det byggede miljøs kraft.146 Eleverne skal altså trækkes væk 

fra tablets, smartphones, sociale medier mm. og mod en bevægelsesarkitektur, der 

konnoterer ”newyorker-situation” (med skaterområder, basketballområder, scenemiljøer, 

parkour, (rap)musik). Det skal være anderledes konstruktioner, der bevæger og udfordrer 

og tilbyder et potentielt liv.  

I det ovenstående har jeg fremanalyseret de idéer og forestillinger om uudnyttede rum, 

såsom skolegårde, der kan transformeres og potentialiseres via særlig skolearkitektur, der 

konnoterer ”gaden” og det urbane, hvor bl.a. parkour dukker op som fænomen eller figur. 

Der er tale om skæringer af abstrakte idéer, forestillinger og diskurser om, hvilke 

læringslandskaber overbygningsskolen skal være rammen om, og hvordan hverdagslivet i 

skolen skal tage form. De abstrakte ideer og forestillinger er sammenfiltringer af mange 

                                                        

146 Fotoet er af arkiteketernes model af parkouranlæg.  
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forskellige felter; skoleprojekter med fokus på bevægelse og et urbant image, 

arkitekturudvikling, parkour, byudvikling. 

Idéer og forestillinger er fremanalyseret via arkitektkonkurrencens oplæg, provinsskolens 

ansøgning, et kortere udpluk af beskrivelser fra forskellige skolegårdsprojekter og 

arkitekternes drømme og visioner. Ved at læse på tværs af disse felter kan det samtidig 

fremanalyseres, hvad er det for et image, skolen ønsker at opnå, hvilket bliver endnu 

tydeligere i det følgende, hvor der zoomes ind på ”perceived space”, det vil sige de praktiske 

opfattelser og translationer af institutionelle ordninger. I nærværende analyse forstås disse 

praktiske og situationelle opfattelser af skolens rum som translationer af de 

fremanalyserede abstrakte idéer og forestillinger. Som skrevet tidligere filtrerer disse 

dimensioner sig sammen.  

Skolelederens drøm (perceived space) 

Jeg vil i det følgende følge de praktiske opfattelser, der løber sammen med de abstrakte 

ideer og forestillinger om Superstreet og derved fremanalysere, hvad det er for et skoleliv, 

som skolen søger at initere.  

Superstreet er etableret på Provinsskolen, inden jeg indleder mit feltarbejde. Det er på mit 

første besøg på skolen, at jeg introduceres til det. Jeg har tidligere skrevet, at skolelederen 

viser mig rundt på skolen og gør længe ophold ved superstreets forskellige stationer, og 

særligt parkouranlægget står vi længe og dvæler ved. Skolelederen fortæller: 

”Jeg vil bare vise dig det her. Vi lavede det i forbindelse med ”Byg det op”. Vi lavede 

udeområde. Altså, skolen er superflot. Men udenfor har der bare været græs, der ikke 

appellerede til bevægelse. Der var ingenting. Vi ville gerne have noget, der faciliterer, at 

eleverne kommer til at bevæge sig mere – gerne af dem selv. Og der lavede vi så det her. 

Vi lavede forskellige stationer – sådan lidt amerikansk highschool-stemning. Og så er der 

sat søljer op her og forskellige andre steder. I de søjler er der lys, og der skal være lyd og 

trådløst netværk. Det skal være sådan, at man kan logge sig på med sin mobil og streame 

musik. Og det er så tre af de fem områder, som vi lavede i forbindelse med ”Byg det op”. 

Og det siger jo også noget om, at der manglede noget, der kunne initiere de her store børn 

til at lege videre. Det vil de i bund og grund gerne, men bare ikke på en legeplads, som de 

gjorde i indskolingen og i mellemtrinnet.”  

De store græsarealer omkring skolen udpeges som ”ingenting”. Det vil sige som steder uden 

kraft eller agens til at tiltrække og bevæge overbygningsskoleeleverne og trække dem væk 

fra det virtuelle liv. Når store græsarealer udpeges som ikke-steder, synes det med andre 

ord at være i erkendelse af, at omdirigeren af ungdomsliv fra hash-hærværk og passiv 

elevkrop-i-virtuelt liv til aktivt og bevægende highschool-agtigt ungdomsliv, fodrer fysisk 
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materialitet med stærk agens, der kan trække de unge væk fra cykelskure og det virtuelle. 

Forestillingen synes at være, at highschool-stemning og bylivsatmosfære har stærk agens, 

og følgelig, at bygningsfysik og fysisk materialitet, der konnoterer highschool-stemning og 

urbant liv, er så kraftfulde, at de kan trække eleverne fra cykelskure og det virtuelle og over 

i superstreet-anlægget. I tillæg tænkes det virtuelle ikke væk, men derimod ind i 

superstreet-anlægget som en kraft, der ”lægger til” stemningen af highschool-liv og 

newyorker-style.  

På vores vej rundt på skolen går skolelederen og jeg videre til nogle betonklodser, der er 

tænkt til slacklines og hængekøjer, og som skal være med til at skabe miljø og stemning, 

fortæller skolelederen mig. En del af superstreet er også en nybygget basketballbane med 

små tribuner til tilskuerne og med mobile scener ved siden af: ”Og her er scener, som kan 

trækkes rundt. For det er sådan noget med pigerne specielt, for de kan godt lide sådan 

noget med bevægelse og dans, og det (mobile scener, red.) skulle så appellere til, at de 

gjorde det af dem selv”.  

Superstreet-anlægget med dets forskellige ”aktivitetsstationer” bliver samtidig et greb i at 

ændre skolens image i relation til omverdenen. I lokal og national presse har skolen været 

fremhævet som byens centrum for hashsalg og -rygning. Skolelederen beskriver: ”Der var 

et ry om, at man ikke lærte noget, og folk røg bare hash, og en del valgte privatskoler i 7. 

klasse.”  Med slogans som ”byg dig op”, ”livsduelighed” og ”arkitekt i dit eget liv” forsøger 

skolen at ændre sit image og rygte. Skolelederen fortæller: ”Det vi har snakket rigtig meget 

om, det er at gøre skolen her, at gøre eleverne livsduelige, så de er klædt på til at kunne 

agere i deres voksenliv, deres ungdomsliv. Og derfor har vi leget med nogle slogans: ”Byg 

dig op”, ”livsduelighed”, ”arkitekt i dit eget liv”.147 At bygge sig op, at være livsduelig og 

arkitekt i sit eget liv fordrer tilsyneladende steder af en anden slags end store græsarealer. 

Passende steder at udfolde ungdomsliv er ej heller cykelskure, busstationers bænke og 

skolers legepladser, men derimod aktivitetsstationer i newyorker-style (arkitektens drøm) 

med urban highschool-stemning (skolelederens drøm) og mulighed for at streame musik 

via smartphones. Drømmen eller visionen er, at sådanne aktivitetsstationer – modsat store 

græsarealer, som kendetegnede skolens udearealer før – appellerer til de unge og initierer 

dem til bevægelse, fysisk aktivitet og nye potentialer på eget initiativ og af egen kraft og 

energi (legitime måder at være ung på). Der er samtidig en opfattelse af, at der skal være 

noget særligt til piger (”Piger finder glæde ved musik og ved at danse”), hvorfor der bygges 

mobile scener.    

                                                        

147 Disse slogans henter overbygningsskolen dels fra True North og dels fra arkitekterne, som var knyttet til 
projektet.  
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Levede rum (kropslige rytmer) 

Dette afsnit zoomer ind på intra-aktionerne mellem parkouranlægget og elever og 

fremanalyserer, hvad parkourbanen og elever bliver til i sammenflettede intra-aktioner. Mit 

anliggende er ikke at holde det levede liv op mod skolelederens og arkitektens drømme og 

forestillinger (perceived space) eller mod idéer og forestillinger, som omgiver sådanne 

urbane streetfaciliteter i skolegårde (conceived space), og derved gøre det levede liv til en 

slags evaluerende målestok for, hvorvidt forestillinger, idéer og drømme realiseres. Mit 

ærinde er snarere at analysere intra-aktionerne mellem parkouranlægget og elevtilblivelser.  

Jeg vil ikke følge alle potentielle med- og modrytmer, men de rytmer og bevægelser, der 

giver indsigt i, hvordan parkouranlægget bliver til i sammenfiltninger med de forskellige 

måder, hvorpå eleverne i 7. klasse lander på overbygningsskolen.  

Med dette afsnit om det levede liv tilføjer analysen den tredje dimension i den triadiske 

figur, det levede rum, som er subjekternes subjektive, kropslige tilegnelser og 

modificeringer af skolens rum. Her er fokus på spørgsmål som; hvad sker der i den praktiske 

og situerede omgang med ting, idéer og fænomener? Hvordan formes livet i hverdagsrutiner 

i sammenfiltrede møder og kropslige bevægelser og rytmer i skolens rum? 

Rytmebegrebet læses i denne analysedel. Som tidligere skrevet kan Lefebvres rytmeanalyse 

bidrage til analyse af steders spatio-temporale specificiteter ved at studere steders 

samlinger af forskellige rytmer, herunder rytmers kompositioner af amplitude, energi og 

frekvens. Rytmer og rytmers gentagelser producerer steder og midlertidige stabiliseringer 

af steder. Steder og spatiale praksisser produceres således mellem gentagende rytmer 

(rutiner) og forandringer (ingen rytmer er identiske). Via gentagelse tilføjer rytmer 

konsistens til steder. Som skrevet frem i kapitel 3 er steder altid i tilblivelsesprocesser, men 

indtager specifikke mønstre eller konfigurationer via dynamiske gentagelser.  

Parkouranlæggets placering på skolen  

Parkouranlægget er placeret centralt ved skolens ene klynge af klasseværelser, hvor 

henholdsvis to 7. klasser, to 8. klasser og to 9. klasser har klasseværelser. Endvidere støder 

en række faglokaler op til området, hvor parkouranlægget er placeret. Når man er i selve 

parkouranlægget, kan man således direkte kigge ind og blive kigget på, dels fra 

biologilokalet og fysik/kemilokalet, og dels fra to klasseværelser, hvor 9. klasse hører til. 

Samtidig er der direkte udsyn til mellemgangen, som forbinder klyngen med resten af 

skolen. Når man passerer gennem mellemgangen, kan man således se, hvem der opholder 

sig i parkouranlægget, og omvendt kan man fra parkouranlægget overvåge, hvem der går til 

og fra klyngen via mellemgangen.  

Med andre ord er parkouranlægget placeret centralt i den ene ende af skolen med mange 

muligheder for at ”blikke” hinanden, og samtidig kan man relativt nemt ”koble sig til og fra”  
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parkouranlægget: man kan være på vej fra den ene ende af skolen til den anden og svinge 

forbi parkouranlægget (og de elever, der er der), eller man kan være på vej fra klyngen til 

hallens kiosk og svinge forbi parkouranlægget (og hilse på gamle og nye venner), og 

ligeledes kan man opholde sig på parkouranlægget og tilslutte sig kammerater, der er på vej 

andre steder hen. Parkouranlægget giver via sin placering og bygningsfysik:  

”[…] muligheden for at hænge ud, se på og flyde med ind, hvilket har været et vigtigt 

pejlemærke i projekterne. Man skal falde over dem eller i hvert fald tage en sjov omvej for 

lige at se, spille eller snakke” (jf. det tidligere beskrevne ”playspot”-projekt).  

Selve parkouranlæggets placering i skolegården gør det muligt, at når eleverne er på og ved 

parkouranlægget, forbliver det, de laver, og dem, de gør det med, midlertidigt, ikke-

definitivt og ikke-forpligtende. Når man er på parkouranlægget, er det således mere 

uafgjort, hvad man er i færd med, og hvem man er sammen med, og disse uafgjortheder 

understøttes altså af parkouranlæggets fysiske placering og fravær af faste bander.148    

Levede liv på parkouranlægget (tag-fat-leg) 

I et intra-view med to piger fra 7.klasse beder jeg dem om at tegne deres yndlingssted i 

pauserne. De tegner begge parkouranlægget og fortæller, at de kan godt lide at være der, for 

man går rundt og snakker – det er meget hyggeligt, siger Luna:  

Helene: ”Hvordan hyggeligt?”  

Luna: ”Altså, det er jo meget sjovt at lave noget, mens man snakker. Vi er der meget med 

hende, som jeg gerne ville have gået i klasse med, og vi er der med Malene”.  

Helene: ”Hvad med drengene – er I der også med dem?”   

Anna og Luna: ”Ja, det var meget i starten – der legede vi heeeellt vildt hele klassen 

sammen. Der var en sjov stemning, og vi var der alle sammen. Nu er det, som om at nogle 

piger har fundet rigtig godt sammen, og nogle af drengene, der laver fodbold og 

slåskampe, og så er der nogle, der holder fast i at være der”.  

Helene: ”Er det fint nok – eller var det sjovest, da I var der alle sammen?   

Anna: Det var sjovest, da alle var der. Der var en sjov stemning”.  

 

                                                        

148 Dette står i modsætning til en afsidesliggende fodboldbane, som mange af drengene senere på skoleåret 
trækker hen til og spiller fodbold. Den er placeret i udkanten af skolens matrikel, og man passerer ikke forbi den 
på vej til noget andet. Denne fodboldbane har noget afgjort over sig: det handler om fodbold i og omkring 
fodboldbanen. Dette uddybes nærmere i kapitel 7.     
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I begyndelsen af skoleåret er den nye 7. klasses elever således meget på parkouranlægget i 

pauserne, hvor de leger en kombination af tag-fat og ikke-røre-jorden. Det følgende er et 

uddrag af mine feltnotater:  

Emma, Susan, Frederikke er i parkouranlægget. Pigerne kravler rundt og svinger sig. 

Emma går armgang. Deres bevægen sig rundt går over i tag-fat-leg, hvor en af eleverne 

”er” og skal fange de andre. Det gælder samtidig om, at de ikke må røre jorden. De 

bevæger sig rundt. En af eleverne ”er” – hun flytter sig mod de andre, som bevæger sig 

væk fra hende. Den enes bevægelse udløser de andres bevægelser – det sker i ryk. Deres 

bevægelser, deres tempo, deres pace (rytmer) virker forbundne og udløst af hinanden. 

Luna hopper op på parkouranlægget. En anden pige kommer til – ”jeg er med”. Thor 

kommer (Anna står ved siden af med sin mobil). Flere af drengene kommer til. De leger 

alle tag-fat – legen stiger i intensitet/fart/tempo: Der lyder ”uuhh”, ”ha-ha”, tramp, pust, 

støn: De bevæger sig hurtigere og hurtigere rundt efter hinanden. En elevs jagt efter en 

anden elev accelererer i tempo med et ”taget”, og rollerne skifter: Den, der er ”taget”, er 

nu den, der ”er”, og skal fange én af de andre. Tag-fat-legen fortsætter. Nogle elever 

hopper ned fra parkouranlægget og er ikke længere med. Til sidst er det kun Thor og Luna 

tilbage, i en vild jagt rundt: trampe, springe, armen strakt ud, gribe fat i den anden, 

forpustethed, ”taget”, rollerne skifter, der tælles hurtigt til 20, jagt efter hinanden, tramp, 

hænder griber fat i stativet, forpustet, høje åndedræt, ”taget”, suk, og rollerne skifter. 

Pausen slutter, og de løber svedende og forpustede ind til time.  

Mit feltarbejde de første måneder er fyldt med lignende eksempler, hvor eleverne i 7. klasse 

leger tag-fat og ikke-røre-jorden på parkouranlægget i pauserne. Eleverne bruger det 

således til sociale lege, hvor man ikke er på hold, men ”alle mod én”. Det er sociale lege, som 

alle kan være med til (især hvis man tør og gider at blive forpustet og svedig), og som man 

relativt nemt kan koble sig til og fra (jf. anlæggets placering). Det ligner på sin vis en 

almindelig tag-fat-leg, og dog føjes der noget til via parkouranlægget. Det er ikke tag-fat-leg 

hvor som helst, men i parkouranlægget, som lander i skolegården på overbygningsskolen. 

Det er altså tag-fat-leg-i-parkouranlægget-i-skolegården-på-overbygningsskolen, som kan 

gøre legen til noget andet end leg-børneskolens-skolegårds-klatrestativ (skolelederen: ”Det 

er ikke bare en legeplads”). Formodentlig er det parkouranlægget, der overhovedet 

muliggør for nystartede overbygningselever at lege tag-fat, fordi det netop foregår inde i et 

parkourunivers og sammen med associationerne om urbanisering, energizing, highschool-

stemning og newyorker-style.149 På den måde medformer parkouranlægget tag-fat-legen 

specifikt og giver kraft til at lande som overbygningsskolelev i begyndelsen af skoleåret. I 

                                                        

149  Jf. Skolelederens bemærkning: ”De vil gerne lege videre, bare ikke på en legeplads, som de gjorde i 
indskolingen”.    
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denne første tid af overbygningsliv, hvor nysgerrighed, spænding, forventningsfuldhed, 

ængstelse, usikkerhed og fryd sitrer gennem eleverne, bliver parkouranlægget med dets 

uafgjorthed og dets (institutionaliserede) kraftfuldhed et relevant sted at tage (midlertidigt) 

ophold.    

Parkouranlægget – noget andet tager over  

I løbet af efteråret bliver det mere og mere sjældent, at jeg observerer den større klump af 

elever fra 7. klasse på parkouranlægget. Eleven Thomas beskriver: 

Thomas: ”I starten var vi ikke så meget ovre i den anden klynge. Der var vi mest sammen 

på parkouranlægget, for man ville gerne lære hinanden at kende. I starten var man sådan 

en klump sammen, men nu er man spredt rundt. Folk er ovre i den anden klynge. Det er 

mig, Sara og Simone. Mange af drengene er ovre på fodboldbanen. For det meste spiller 

alle drengene fodbold. Bare ikke mig.”  

Der er ingen tvivl om, at årstidens rytmer virker ind. Flere elever forklarer mig, at 

parkouranlægget bliver koldt og glat om efteråret. Man kan ikke holde fast med hænderne. 

Med årstidens skiften fra sensommer til efterår trækker flere elever således væk fra 

parkouranlægget. Større samlinger af 7. klasseselever opholder sig ikke længere på 

parkouranlægget i tag-fat-lege. Tag-fat-lege-i-parkouranlægget mister derved intensitet og 

energi. Det sker samtidig med, at mange af 7. klassesdrengene trækker mod en 

afsidesliggende fodboldbane (med faste bander) for at spille fodbold, og samtidig med, at 

en samling af 7. klassespigerne erobrer klasseværelset. Mads forklarer mig, at drengene 

foretrækker denne fodboldbane netop på grund af de faste bander, der gør, at bolden bliver 

inde, og spillet ikke hele tiden afbrydes og forstyrres. Med rykket til fodboldbanen begynder 

kategorierne at sætte sig, og det bliver mere afgjort, hvad man er i færd med – enten er man 

inde og med eller ude og ikke-med.  

Elevernes bevægelser væk fra parkouranlægget og ud på fodboldbanen og ind i 

klasseværelset er samtidige bevægelser af differentieringer og forskelssættelser, som i løbet 

af efteråret emergerer med mere kontur, mere form, stærkere skæringer og mindre 

uafgjorthed (dette udfoldes nærmere i kapitel 8). Bevægelserne væk fra parkouranlægget 

(og uafgjortheden) og mod noget andet (fodboldbanen, klasseværelset) er samtidige rytmer 

af erobring af tilhørsforhold og kategorien som overbygningsskoleelev (former for 

afgjorthed). At dét at lege fangeleg på parkouranlægget forbindes med de nystartede 7. 

klassers måder at være på og være sammen i pauserne, fremgår også af intra-view med 

eleverne:  
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Thor: I starten i frikvartererne var næsten alle i monky-tower.150 Der var mange i starten. 

Det var næsten hele klassen, så legede vi fangeleg.  

Helene: Der kunne I godt lide at være? 

Thor: Ja! 

Helene: Er I der ikke længere? 

Thor: Nej, ikke sådan. 

Helene: Hvordan kan det være?  

Thor: Det ved jeg ikke. Det var ikke sådan helt vildt sjovt. Det var bare sådan for at være 

sammen, at man gjorde det. Det var ikke, fordi det var sådan et eller andet stort.   

 

”Det var bare for at være sammen, at man gjorde det, det var ikke noget stort”, forklarer 

Thor. Det sker i begyndelsen af skoleåret, hvor meget er ukendt, uden tilhør og uafgjort, at 

mange af eleverne trækker ud på parkouranlægget med dets stemning af transformation, 

energi, uafgjorthed, bevægelse og fælleshed. I løbet af efteråret begynder eleverne at være 

sammen på andre måder. Eleverne bliver således ikke ved med at lege tag-fat-lege i 

parkouranlægget, og mange tager, som Thor i citatet, afstand fra legene i parkouranlægget: 

”Det var ikke sådan helt vildt sjovt. Det var bare sådan for at være sammen, at man gjorde 

det. Det var ikke, fordi det var sådan et eller andet stort”. Intra-viewet med Thor finder 

sted i løbet af oktober i 7. klasse, og på det tidspunkt er legene i parkouranlægget allerede 

noget, man ikke længere gør. Flere af de ældre elever beskriver på samme måde, hvordan 

anlægget i pauserne primært bruges af 7. klasserne til fangelege, men ”man bliver for træt 

af det” (forklarer en dreng fra 8. klasse), og ”man bliver for stor til det” (fortæller en pige 

fra 8. klasse). En af skolens lærere beskriver det ligeledes, at det gælder for de nystartede 7. 

klasser, at: ”de bruger det i starten, og så er der noget andet, der tager over”.  

Det uafgjorte, det åbne, bliver til noget ”ikke sådan helt vildt sjovt” og noget, ”man bliver 

træt af” og ”for stor til”. Det ”andet, der tager over”, synes for drengenes vedkommende at 

være fodbold og for pigernes at være at hænge sammen i klassen over mobiltelefoner og 

iPads eller bevæge sig rundt på gangene og ind og ud af hinandens klasseværelser på udkig 

efter gamle og nye venner. Det, der med andre ord tager over, synes at være mere faste, 

mere særskilte og mere cementrede (men stadig foranderlige) sociale kategorier, som 

nærmest falder i hak med stereotype kønskategorier (se kapitel 8).  

                                                        

150 ”Monkey-tower” er parkour-anlæggets navn.  
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Det midlertidige ift. spørgsmål som: ”hvem er jeg (som skoleelev), hvad er jeg i færd med at 

blive, og med hvem og hvad”, der kunne iagttages i tag-fat-legene på parkouranlægget i 

skolegården, hvor eleverne var i færd med at blive til med og gennem i hinanden og 

parkouranlægget, synes altså at blive afløst af mere faste kategoriseringer (fodbolddrenge 

på den ene side og veninder hånd i hånd på den anden side). Det bliver i denne proces, ”hvor 

noget andet tager over”, også tydeligt, at parkouranlægget for eleverne i 7. klasse har agens 

som et sted, man kan være (bekvemt og trygt), når kategoriseringerne er uafgjorte og 

subjektiviteterne er bløde. Og samtidig bliver tag-fat-legene ”besværlige” og ukomfortable i 

efterårskulden, hvor anlægget bliver koldt og glat.   

Parkouranlæggets agens bevæger sig således sammen med, bevæges af og bevæger 

elevernes hverdagsliv i skolen, når skoleliv er i sin begyndelse, og kategoriseringerne er åbne 

og uafgjorte. På parkouranlægget i skolegården kan klumpen af 7. klasseseleverne i 

begyndelsen af skoleåret leve som dynamiske, porøse, bevægelige samlinger, hvor 

forskelssættelserne og differentieringerne endnu er mere bevægelige end ikke-bevægelige, 

mere åbne end lukkede. Inde i eller sammenfiltrede med det uafgjorte i tag-fat-legene-på-

parkouranlægget emergerer begyndende skæringer af indbyrdes differentieringer og 

forskelssættelser. Det sker som glidende bevægelser – der bliver mindre og mindre af tag-

fat-leg og mere og mere af fodboldliv og klasseværelsesliv. Det sker i sammenfiltninger med 

parkouranlægget, som giver kraft og får kraft via de uafgjorte momenter i 

overbygningsskolelivet.       

Parkouranlæg som ”left-over-barndom-klatrestativ” 

Parkouranlægget efterlades imidlertid ikke ubeboet. Samtidig med, at elever trækker mod 

fodboldbanen og klasseværelset, trækker en mindre gruppe piger til parkouranlægget. Det 

er Maria, Frederikke og Karen, som også leger fangelege i kombination med ikke-røre-

jorden. Disse piger gøres og gør sig til ”de stille piger” (se kapitel 8). Karen fortæller om 

pigernes ophold på parkouranlægget: ”Så løber vi rundt og leger fangeleg, og hvor 

fangerne ikke må være oppe på de der ting... Vi leger jorden er giftig (…). Det er ligesom 

et frirum, at man kan grine og være sig selv”. Samtidig med en større samling af elevers 

simultane eller samtidige ryk væk fra parkouranlægget (og derved det uafgjorte og barnlige), 

rykker de tre piger ind på parkouranlægget.  

Elevernes rytmer og bevægelser rundt – nogle væk fra og andre mod parkouranlægget – 

bevæger samtidig anlæggets agens fra at give kraft til og få kraft via det midlertidige, det 

åbne og uafgjorte i elevernes levede skoleliv til at blive kraftfuld som et frirum og et sted, 

hvor tre skoleelever kan være barnlige. Hvor de kan være sig selv. Her bliver 

parkouranlægget kraftfuldt som ”left-over-barndom-klatrestativ” – stedet, hvor Maria, 

Karen og Frederikke kan lege fangeleg. Hvad parkouranlægget kan være eller blive til, er 
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således ikke entydigt, men mangfoldigt og sammenfiltret med elevernes forskellige rytmer 

og bevægelser ind i overbygningsskolelivet og i overgangen fra barndomsliv til ungdomsliv. 

På den måde er parkouranlæggets tilblivelser filtret sammen med elevernes tilblivelser.  

Parkouranlægget som udkigspost 

Det er i efteråret, at Karen, Marie og Frederikke indtager parkouranlægget, og det er 

samtidig med, at Simone og hendes veninder også hænger i parkouranlægget. De sidder ofte 

i toppen, snakker og griner. Simone fortæller mig i et intra-view, at hun nogle gange gerne 

vil være steder, hvor  

”Der er fred til at snakke. Fordi, hvis man snakker om ting, som andre ikke må høre. Så er 

det rart at være her, for det er meget rart, at man ikke føler, at man skal snakke lavt hele 

tiden, men at man bare kan snakke normalt. Om drenge og om alt muligt.”    

Parkouranlægget bliver således også et sted, hvor veninder kan snakke i fred. Følger man 

Simone og venindernes bevægelser og rytmer, forekommer parkouranlægget ikke alene at 

blive et sted, hvor pigerne kan snakke i fred, men også et sted, hvor de kan kigge på og blive 

kigget på af de ældre drenge. Når pigerne er i parkouranlægget, er det ofte samtidig med, at 

nogle drenge fra 9. klasse dribler rundt med en fodbold i nærheden. Det følgende er et 

uddrag fra mine feltnoter:    

Simone og veninderne kommer og kravler op i parkouranlægget. De taler sammen (jeg 

kan ikke høre, hvad de siger, da jeg sidder lidt derfra). Der er meget larmende musik inde 

fra klasseværelserne. Døre smækker, elever hviner og brøler. Nu bliver parkourbanen et 

sted, hvor man kan være alene med sin veninde – væk fra larmen og hen til stilheden (to 

forskellige intensiteter). Her er så stille, at man kan høre fuglefløjt. Stille snak, blikke 

kastes rundt – vindene fanger pigernes lange hår. Pigerne står i parkouranlægget, de kan 

skue langt, har overblik. De er samtidige private. Fire større drenge går forbi pigerne. De 

henter en fodbold, og de begynder at spille fodbold med 2-3 andre drenge (fra intra-view 

med Simone ved jeg, at drengene er fra 9.klasse, og at Simones veninde er vild med én af 

dem, og at én af de andre drenge vistnok er lidt interesseret i Simone). Drengene spiller 

med fodbolden foran parkour (de går ikke om bagved, hvor der er en rigtig fodboldbane), 

de står i en ring og skyder til hinanden. De skyder ikke hårdt, men blødt, legende og 

grinende, og forsøger i fællesskab at holde bolden i bevægelse. Skyder bolden stille til en 

af de andre drenge. Det foregår i langsomme, bløde og lidt dovne bevægelser. Her kommer 

ingen sved på panden eller hår i uorden. Simone og veninden har mere og mere kroppen 

og ansigterne vendt mod drengene.”  
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Parkouranlægget bliver således også et sted, hvor piger og drenge, som ellers hører til 

adskilte og forskellige steder på skolen, kan lure på hinanden i smug og under påskønnelse 

af at være i færd med noget andet (at drible fodbold eller veninde-samvær).151  

Afrunding   

At urbanisere og ”energize” skolegården, via etableringen af superstreet, er en måde, hvorpå 

skolen intensitetsorkestrerer og skabe håb om nye rytmer af vitalitet, energi, fremtid, puls 

og intensitet. Urbanisering af skolegården materialiseres i Superstreet-anlægget, hvor jeg i 

denne analysedel har zoomet specifikt ind på parkouranlægget. Ved at lade analysen løbe 

langs med Superstreets etableringsproces og undervejs zoome ind på fænomenet parkour 

har jeg i dette kapitel fremanalyseret, hvordan forestillinger og drømme om, hvad 

overbygningseleverne og overbygningsskole skal blive til, lægger sig sammen med 

etableringen af anlægget, og hvad parkouranlægget bliver til i en skolegård, når det tages i 

brug af eleverne og modificeres, og hvad eleverne bliver til i og med parkouranlægget. 

Parkourfænomenet læses ind i analysen af Superstreet som et led i at fremanalysere de 

abstrakte idéer og forestillinger, der materialiserer sig i arkitektdesignede street-

aktivitetsmiljøer som Supestreet, som lander på en overbygningsskole, der har ambitioner 

om at skabe ungdomsdesignede læringslandskaber.    

Analysen viser, hvordan der er noget kraftfuldt i det institutionaliserede skoleliv og de 

kategoriseringer, som lever i institutionaliserede skoleliv, og som trækker kræfterne ud af 

det uafgjorte skoleliv og skaber (begyndende) afgørelser. Det er svingninger mellem det 

uafgjorte og det afgjorte (kategoriseringerne), som er samtidige svingninger af 

skolebygninger og parkouranlæg. Det er svingninger mellem den store skolematrikel og den 

lille matrikel (parkouranlægget). Det er samtidig svingninger mellem parkouranlægget – en 

                                                        

151 Foto: Simone og veninder i parkouranlægget.  
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multibane med åbne bander og mulighed for uafgjorthed i kategorierne – og en 

afsidesliggende fodboldbane med faste bander, hvor man enten er ”helt på/helt væk” eller 

”helt inde/helt ude”, og med mere afgjorte kategorier, hvilket også er med at til at gøre 

skoleliv mere afgjort.   

I starten af skoleåret svinger parkouranlægget sammen med (i resonans med) skolens 

ønsker og idéer om transformationer, åbninger og uafgjortheder i elevkategorier. Og 

samtidig med, at årstiderne skifter (cykliske rytmer), bliver svingningerne nogle andre, hvor 

energien og kræfterne i det uafgjorte udslukkes eller aftappes, hvor det uafgjorte og åbne 

ikke kan holdes, hvor differentieringer og forskelssættelser svinger ind og trækker energien 

ud af det uafgjorte og åbne skoleliv (noget andet tager over). Dette skaber samtidig 

midlertidige (råde)rum (og råderet) for nye slags skoleliv i parkouranlægget. Det vil med 

andre ord sige, at i takt med, at parkouranlægget bliver irrelevant for noget skoleliv, bliver 

det relevant for noget andet skoleliv. Maria, Karen og Frederikke indtager parkouranlægget 

og kan her leve overbygningsskoleliv i andre rytmer og i ubemærkethed for de andre, og 

samtidig kan Simone og hendes veninder leve nogle helt andre ungdomsliv 

(kærestepraksisser) i parkouranlægget.  

Der er således en spatial multiplicitet ved parkouranlægget, som er sammenfiltret med det 

levede skoleliv og de differentieringer og forskelssættelser, som emergerer i 

overbygningsskoleliv. Parkouranlægget er med til at fordele og omfordele elevkroppe. 

Anlæggets agens eller handlekraft er sammenfiltret med elevernes rytme, årstidernes 

rytmer og skoleårets rytmer og bidrager til at skabe det overbygningsliv, som går i gang ved 

skoleårets begyndelse.  

Analysen viser konturerne af de elevtilblivelser, der emergerer i skolens 

intensitetsorkestrerede udearealer. De elevtilblivelser, der bliver mulige, relaterer sig til 

dels de abstrakte ideer, forestillinger og diskurser, dels de praktiske og situationelle 

opfattelser og det levede skolerum, som tilsammen udgør skolens rum, som kompositioner 

af multiple praksisser. Elevtilblivelserne er samtidig effekterne af de forskelssættelser og 

differentieringer, der emergerer i løbet af efterårets skoleliv, og som i dette kapitel 

fremanalyseres i relation til det levede liv omkring parkouranlægget.     

 

Det er inde i og sammenfiltret med aktiviteter i parkouranlægget, at der emergerer 

begyndende skæringer af indbyrdes forskelssættelser og differentieringer, som udgøres af 

bevægelser fra rytmer af uafgjorthed til rytmer af afgjorthed, som i sig har erobringer af 

tilhørsforhold, råderet og –rum over overbygningsskolens bygningsfysik og skolens rum og 
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steder. Stedstilhørsforhold, råderum og -ret er således viklet ind i forskelssættelser og 

differentieringer.   

I kapitel 8 samles denne analyse af elevernes levede liv op. I de følgende to kapitler skal vi 

følge elevernes start i overbygningsskolen. Her skrues tiden således tilbage, og der zoomes 

ind på tiden før skolestart og hvordan de differentieringer og forskelssættelser, hvis 

begyndende konturer er tegnet op i kapitel 5, allerede er undervejs i tiden før skoleliv og 

skolestart i overbygningsskolen. Hvor kapitel 5 viser spatialiseringerne i differentieringerne 

og forskelssættelserne (hvordan differentieringer og forskelssættelser intra-agerer og er 

sammenfiltrede med skolens bygningsfysik), betoner kapitel 6 de mere affektive 

komponenter i differentieringer og forskelssættelser. Det indebærer ikke, at de spatiale 

dimensioner forlades i analyserne i kapitel 6 og 7, men at der zoomes ind på andre 

dimensioner af forskelssættelser og differentieringer. I kapitel 6 og 7 trækkes rytmeanalysen 

ind og læses sammen med en affektiv komponent, der danner grundlag for at analysere 

analysere differentieringer og forskelssættelser som affektiv økonomi og ”klistren”, hvorved 

der føjes en affektiv komponent til overbygningsskolens spatiale praksisser.   
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Del 2. Dannelse af skoleklasser  
 

Skoleleder: ”Det, der er meget vigtigt, er, at vi blander dem helt totalt, og her blander vi 

dem ud fra alle parametre: Lige mange drenge og piger, lige mange elever med 

udfordringer. Og vi bruger meget tid på, at alle de afgivne skoler beskriver eleverne meget 

grundigt, og alle elever får lov til at komme med fem ønsker, og alle elever skal minimum 

have et ønske opfyldt, og lærerne deler deres elever i fire grupper, og så danner vi klasser 

og sender udkast til de afgivne lærere og spørger, om der er forhold, vi ikke har været 

opmærksomme på. Og så endnu et møde: Er der nogle ting, vi skal være opmærksomme 

på. Og så melder vi klasserne ud…” 

Det er skolelederen på overbygningsskolen, der forklarer mig om skolernes 

klassedannelsespraksis. Der er to overordnede mål eller intentioner, som skal indfries i 

disse klassedannelsesprocesser. Dels at blande eleverne på baggrund af kriterier om køn og 

grader af sociale og faglige udfordringer og derved skabe så ”harmoniske” klasser som 

muligt, og dels at tilgodese elevernes ønsker til fremtidige klassekammerater.  

Dannelse af skoleklasser foregår i forskellige trin:   

 Eleverne udfylder ønskelister til fremtidige klassekammerater.  

 På baggrund af disse ønsker samt beskrivelser fra de afgivne lærere inddeles 

eleverne i grupper, som efterfølgende vurderes af lærerne på de afgivne skoler.  

 Herefter afholdes møder mellem børneskolernes lærere og overbygningsskolernes 

lærerne, hvor eleverne ”overleveres”.  

 Klasserne offentliggøres til eleverne.  

De følgende to analysekapitler (6 og 7) fokuserer på dannelse af de specifikke skoleklasser, 

som jeg betragter som begivenheder af (dis)kontinuitet i elevernes bevægelser og rytmer fra 

børneskolen til overbygningsskolen. Det er begivenheder, som rummer både tidligere 

skoleliv og barndomsliv og drømme og forventninger om fremtidige skoleliv. Dannelse af 

skoleklasser er samtidig en måde, hvorpå skolen bliver til, og vedrører således også skolens 

tilblivelsesprocesser. Dannelse af skoleklasser betragter jeg som en del af skolens 

organisering, hvilket indebærer, at analysen af elevernes ønskelister (kapitel 6) og analysen 

af (om)fordelingen af elever i skoleklasser (kapitel 7).  

Det første kapitel (kapitel 6) zoomer ind på de ønskelister, som eleverne udfylder i relation 

til, hvem de gerne vil gå i klasse med i overbygningsskolen. Her fremanalyseres, hvordan 

der produceres differentieringer og forskelssættelser via ønskelisterne, og hvordan 

ønskelisternes affektive komponenter bidrager til skabelsen af forskelssættelser og 
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differentieringer. Endvidere fremanalyseres, hvordan ønskelisterne kan betragtes som en 

del af skolens orkestrering på affekter som en måde at skabe skole på.   

Det andet kapitel (kapitel 7) zoomer ind på det beskrivelses- og kategoriseringsarbejde, hvor 

lærere fra både børneskoler og overbygningsskolen inddeler, opdeler og kategoriserer 

eleverne i nye klasser med afsæt i en figur om harmoniske klasser. Kapitlet bidrager til at 

fremanalysere, hvordan det at skabe harmoniske klasser er et relationelt og rytmefokuseret 

arbejde, hvor nogle elever bringes sammen og andre adskilles i samme skæringer.  

Analyserne i kapitel 6 og 7 baserer sig på den teoriinformerede præmis (oparbejdet i kapitel 

2 og 3), at skole og elever bliver til i samtidige intra-agerende processer, hvorfor analyserne 

både vedrører elevernes og skolens tilblivelsesprocesser. Dette indebærer, at ønskelisterne 

og klasselisterne skaber skole og forskelssættelser og differentieringer i elevliv i samme 

skæringer. I analyserne læses teoretiske indsigter sammen med det empiriske materiale. I 

kapitel 6 udfoldes affektbegrebet, hvilket skal bidrage til at fremanalysere, hvordan der 

cirkulerer affekter omkring ønskelisterne, og hvordan affekter bidrager til at forbinde og 

adskille eleverne. Endvidere udfoldes Barads diffraktionsbegreb som analysebegreb, hvilket 

bidrager til at udvikle min forståelse af forskelssættelser og differentieringer som bryde 

rmed en bineær tænkning. Rytmebegrebet læses tillige sammen med det empiriske 

materiale og bidrager til at fremanalysere konturer i elevernes sociale og faglige rytmer og 

lærernes kategoriseringsarbejde som et rytmefokuseret arbejde.  

  



152 

 

Kapitel 6:  

Ønskelister i dannelse af skoleklasser 

 

Omkring midten af 6. klasse skal eleverne ønske eller ikke-ønske fem kammerater, som de 

gerne vil gå i klasse med på Provinsskolen.152 Disse ønskelister, som jeg betragter som en 

del af skolens organisering, er ét af grundlagene for skolens etablering af de reelle 

skoleklasser. Det fremtidige skoleliv i overbygningsskolen skydes således i gang i ca. midten 

af 6. klasse – et halvt år, før overbygningsskolen reelt starter. På dette tidspunkt uddeler 

klasselærerne ønskelisterne i en kuvert (se bilag), som udfyldes hjemme og derefter 

afleveres tilbage til klasselæreren i en lukket kuvert. På listen bedes eleverne skrive mindst 

fem kammerater, som de gerne vil gå i klasse med. Denne liste formuleres ikke som en 

prioriteret liste, om end eleverne ofte gør den til dette, idet de skriver en prioriteret 

rækkefølge. På bagsiden kan eleverne formulere ekstra kommentarer, bl.a. tilføjelser om 

mulige elever, som de ikke ønsker sig i klasse med.153   

Analysens spørgsmål 

I dette kapitel analyseres ønskelisterne som materialiteter med affektive kvaliteter med 

afsæt i følgende analysespørgsmål: Hvordan bevæger ønskelisterne eleverne affektivt og 

med hvilke performative effekter for hvem og hvad? Hvordan bidrager ønskelisterne til at 

producere forskelssættelser og differentieringer? 

I analysen betones ønskelisternes affektive komponenter, hvilket skal gøre mig i stand til at 

fremanalysere, hvordan forskelssættelser og differentieringer bliver til gennem affekter, og 

hvordan affekter emergerer i forskelssættelser og differentieringer. I kapitlet vil jeg 

indledningsvist læse fænomenet ønskeliste gennem affektdimensionen og rytmebegrebet, 

der bidrager til at forstå ønskelisterne som kræfter i bevægelsen fra børneskole til 

overbygningsskole, som samtidig gøres til en bevægelse fra barndom til ungdom. Samtidig 

udfoldes diffraktionsbegrebet som analysegreb som led i at udvikle en forståelse af 

fænomenet forskelssættelser og differentieringer. Når jeg således lader diffraktionsbegrebet 

dukke op flere gange i afhandlingen og ikke udfolder begrebet én gang for alle i 

afhandlingens kapitel 2, relaterer det sig til min måde at arbejde med diffraktiv metodologi 

og læsestrategi. Jeg lader således begrebet dukke op flere gange, idet jeg forstår begrebet 

                                                        

152 Som skrevet i kapitel 4 ligger Provinsskolen i en kommune, hvor alle skoler er organiseret i børneskoler (0.-
6. klasse) og overbygningsskoler (7.-9. klasse), hvorfor alle elever skal skifte skole efter 6. klasse. 
153 Det er ikke obligatorisk at tilføje elever, som man eksplicit ikke ønsker at gå i klasse med. I mit empiriske 
materiale, som bl.a. består af otte 6. klassers (to årgange) ønskelister, er det meget få elever, som føjer elever på 
bagsidens ikke-ønskeliste. Når elever har føjet ikke-ønsker på, er det ofte i tilfælde, hvor der har været mobning. 
Ofte vil det tillige være forældre, der formulerer en begrundelse for et ikke-ønske. Ønskelisterne forbinder 
således også forældre til skoleorganisationen og til skolens hverdagsliv.   
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som emergerende og stadigt tilblivende og ikke som et statisk begreb med faste 

afgrænsninger, men som et begreb, der ”skæres” til via læsninger af det empiriske materiale 

sammen med de teoretiske indsigter. Når det først er på dette tidspunkt i afhandlingen, at 

jeg laver den mest detaljerede læsning af diffraktionsbegrebet, skyldes det, at jeg så at sige 

”bearbejder og ilter” konceptet forskelssættelser og differentieringer i stadige diffraktive 

læsninger af mine data-teori-data-teori-data-teori.   

Fænomenet ønskeliste  

Ønskelisterne dukker op i en skoleorganisering, som søger at ”hacke” sig på de unge 

udskolingselevers energier og intensiteter og dirigere disse i retning af lyst til læring, hvor 

skolen orkestrerer på de affektive og sensoriske dimensioner og via sådanne orkestreringer 

gør eleverne parate til overbygningsskolen. Jeg betragter ønskelisterne som konstellationer 

af humane og non-humane kræfter, der er med til at skabe skolen som et materielt-

diskursivt fænomen. Informeret af den posthumane tænkning anskuer jeg ikke 

ønskelisterne som en fast og uforanderlig ting, men nærmere som noget, der bevæger sig og 

bevæges i stadige processer og intra-aktioner mellem elever og skoleliv. Ønskelisterne har 

performative kvaliteter og er medskabende i elevernes og skolens tilblivelsesprocesser. I 

forlængelse af den posthumane afvisning af mennesket som viljebestemt og intentionelt (jf. 

kapitel 2) anskues og studeres ønskelisterne ikke, som var disse processer centrerede i 

individuelle entiteters intentioner. Derimod – og i forlængelse af en posthuman tænkning 

– betragtes ønskelisterne som konstellationer af humane og non-humane kræfter. 154 

Ønskelisterne anskues således som handlekraft, der puster kræfter, energier og intensiteter 

ind i elevernes bevægelser fra børneskole til overbygningsskole og fra barndom til ungdom 

– eller modsat, trækker kraften ud af eller sænker farten i elevernes bevægelser. Der er med 

andre ord en mangefacetteret produktivitet i ønskelisterne i relation til elevernes tilblivelser 

og forskelssættelser og differentieringer, hvilket analysen vil anskueliggøre.  

Denne forståelse af ønskelisterne er læst sammen med nogle teoretiske begreber, nemlig 

rytmebegrebet og affektbegrebet. Det er altså sammen med begreberne rytme og affekt, at 

ønskelisterne forekommer som agentiale kræfter med konstitutive kvaliteter i relation til 

forskelssættelser og differentieringer.     

Ønskelisterne som rytmer 

Lefebvres rytmebegreb inddrages for at fremanalysere ønskelisternes kvaliteter som 

kræfter, der henholdsvis trækker energien ud af bevægelsen børneskole til 

overbygningsskole (eller fra barndom til ungdom) for nogle elevers vedkommende og puster 

                                                        

154 De endelige klasselister anskues på samme vis som konstellationer af humane og non-humane kræfter.   
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tempo og energi i samme bevægelse hos andre elever.155 Med rytmebegrebet understreges 

temporaliteten og rumligheden, der er i bevægelserne fra børneskole til overbygningsskole. 

Rytmer er gentagelser, noget tilbagevendende, hvor enhver gentagelse er ny. På den måde 

er rytme gentagelse og forandring. Læses denne definition af rytme sammen med elevernes 

bevægelser fra børneskole til overbygningsskole, åbner det for at begribe elevernes 

bevægelser og rytmer fra børneskole til overbygningsskole som noget, der gentager sig, men 

aldrig som identiske begivenheder. Der er altid forandring i rytmerne. Eleverne trækker 

med andre ord tidligere skoleliv ind i nuværende skoleliv, eller børneskolen trækkes ind i 

overbygningsskolen, og overbygningsskolen trækkes ind i børneskolen. Det er disse 

bevægelser, som skolen intensitetsorkestrerer på via ønskelisterne, hvilket udfoldes i 

analysen.   

Affektiv økonomi 

Jeg vil i det følgende lægge en affektiv komponent til rytmebegrebet og derved tilføje en 

komponent til rytmernes spatiale og temporale komponenter. Disse komponenter viser sig, 

idet rytmer skaber forskudte forbindelser til tider, hvor fortiden ikke er forbi, men er til 

stede i rytmerne, og som derved er med til at få noget til at pulse. Når jeg således her tilføjer 

det affektive og kalder rytmerne for affektive rytmer, skal dette ikke læses, som om 

rytmernes spatiale og temporale komponenter aflyses, men derimod, at der lægges en ekstra 

komponent til. 156  

Sara Ahmeds begreber om affekters ”klisterhed” og affektiv økonomi inddrages i det 

følgende, da disse begreber bidrager til at kunne fremanalysere ønskelisterne som affektive 

rytmer og materialiteter med affektive kvaliteter. Begreberne om affektiv økonomi og 

affektiv klistren kan åbne for at analysere, hvordan affekter og følelser, som cirkulerer 

omkring ønskelisterne, performativt skaber elever og forbindelser, og hvordan de kan 

mobilisere og mobiliseres, klistre nogle elever sammen og klistres til nogle.    

Ahmed forbindes med en tradition inden for affektteori,157 som opponerer imod idéen om 

en før-kognitiv kropslig væren i verden, hvor intensiteter mærkes og spredes under eller før 

kulturelle skematikker (det halve sekunds forsinkelse) (Knudsen & Stage 2016, 60). 

Affektteoretikere inden for den tradition, som Ahmed skriver sig ind i, finder, at kroppen 

og perceptionen er sammenvævet og kan ikke adskilles, og at affekt som strategisk værktøj 

                                                        

155 At tænke skolen gennem rytmekonceptet kan bidrage til at tænke skolen som noget performativt, processuelt 
og sanset gennem samlinger af rytmer og som noget, der bliver til gennem ønskelisterne og klasselisterne i kraft 
af deres affektive kvaliteter.  
156 Jeg låner begrebet ”affektive rytmer” fra Jette Kofoed, 2013.  
157 Jeg har tidligere præsenteret affektbegrebet i en tænkning, der følger Massumi, hvor der skelnes mellem 
affekt og følelse. Affekt anskues her som en form for intensitet eller energi, der ikke forudsætter bevidsthed eller 
intention. I kapitel 3 læses affektbegrebet tillige sammen med rytmebegrebet for at kunne begribe, hvordan 
materialitet bevæger og bevæges af levende fænomener og hvordan det materielles evne til at virke ind på 
subjekter og omvendt.    
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undervurderes. 158  Ahmed kritiserer ”Massumi-traditionen” for en tendens til at 

afhistorisere og afkontekstualisere gennem fokus på vitalitet, nybrud og overskridelse og 

dermed overse affekters betydning i relation til politiske stabiliseringer, hierarkiseringer, 

materialiseringer og udgrænsninger (Ibid.: 63). 

Ahmed skelner ikke mellem affekt og følelser og mellem en før-kognitiv kropslig sansning 

og en kognitiv og sproglig bearbejdning, men er snarere optaget af, hvordan affekter 

cirkulerer og fremkommer gennem specifikke kulturelle processer (Ahmed 2004). Affekter 

skaber merværdi, når de intensiveres og akkumuleres, mens de bevæger sig og cirkulerer 

(Wetherell 2015, 155-156). Særlige former for affektproduktion privilegerer nogle subjekter 

(og objekter) over andre og devaluerer andre. Inspireret af performativitetsteori er Ahmed 

således mere interesseret i, hvad affekter gør, snarere end hvad de er.  

Ønskelisternes affektive økonomi 

Ahmed indleder artiklen ”Affective Economies” med spørgsmålet: Hvordan arbejder 

følelser, så de afstemmer nogle subjekter med andre (producerer medhed), og hvordan 

bevæger følelser sig mellem kroppe? Hvordan afgrænses eller differentieres subjekter fra 

andre subjekter og forbindes eller bringes sammen med nogle andre? I disse spørgsmål 

betones, at affekter forbinder og afstemmer nogle subjekter og adskiller og forskelliggør 

andre, hvilket Ahmed anskueliggør med begreberne affekters klistren og affektiv økonomi.  

Ahmed udfordrer den hverdagslige forståelse af følelser som noget, der tilhører subjektet 

eller objektet, noget, som noget subjektet har, og som får det til at føle på bestemte måder. 

Bruddet med denne hverdagsforståelse leder til spørgsmålet; hvis følelser ikke bebor 

subjekter og objekter, hvordan involverer følelser da subjekter og objekter? Ahmed er 

således optaget af, hvordan følelser eller affekter forbinder (eller mere præcist; klistrer) 

nogle subjekter sammen, mens de adskiller andre subjekter. Affekters klistren er effekt af 

den måde, følelser eller affekter cirkulerer mellem kroppe og tegn, og i disse cirkulationer 

klistrer figurer og tegn sammen og adskiller andre (Ahmed 2004, 117). Affekter skal altså 

betragtes som relationelle. Det vil sige, at de skaber subjekter i samspil med andre subjekter: 

”(…) emotions work by sticking figures together (adherence), a sticking that creates the 

very effect of a collective (coherence) (Ibid.: 119).  

Affekternes økonomier henviser til, at affekter cirkulerer mellem subjekter, objekter og tegn 

og akkumulerer værdi over tid: “That is, emotions work as a form of capital: affect does not 

reside positively in the sign or commodity, but is produced only as an effect of its 

circulations. I am using the economic to suggest that emotions circulate and are distributed 

across a social as well as psychic field” (Ibid.: 120).  

                                                        

158 Inden for same tradition er Lisa Blackman (2012) og Margaret Wetherell (2012). 
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Affekter gør således ”noget” eller har effekter gennem deres cirkulation. Det er på den måde, 

affekter involverer objekter og subjekter, idet de afstemmer subjektet til fællesskabet. Det 

vil sige, at de afstemmer kropsligt rum med socialt rum gennem intensiteter i følelserne 

(ibid.: 119): Emotioner:  

 ”[…] circulates between signifiers in relationships of difference and displacement. In such 

affective economies, emotions do things, and they align individuals with communities – or 

bodily space with social space – through the very intensity of their attachment” (Ibid).   

Grundlaget for denne affekternes økonomi er, at affekter, som tidligere skrevet, ikke skal 

betragtes som et individuelt anliggende. De tilhører ikke eller bor ikke i subjektet, og de 

bevæger sig ikke enten indenfor eller udenfor:  

”[…] emotions are not simply ”within” or ”without” but (that) they create the very effect of 

the surfaces or boundaries of bodies and worlds” (Ibid.: 117). Følelser involverer subjekter 

og objekter uden at ”bo” i dem, men ved at klistre subjekter sammen i fællesskaber og ved, 

at bestemte følelser kan klistre til bestemte subjekter (f.eks. stille-dygtig-pige-der-ikke-tør-

sige-noget). Ahmed benævner dette som henholdsvis følelsernes sidelænsbevægelse 

(klistrer figurer og tegn og subjekter sammen) og baglænsbevægelse (genåbner gamle 

associationer og muliggør særlige læsninger af kroppe): “They move sideways (through 

”sticky” associations between signs, figures, and objects) as well as backward (repression 

always leaves its trace in the present – hence ”what sticks” is also bound up with the 

”absence presence” of historicity)” (Ibid.: 120). At affekter binder eller klistrer noget og 

nogen sammen, skyldes netop, at de ikke bor i subjekter, men er relationelle – noget 

imellem.   

Affekter er med andre ord klæbrige og kan klistre til objekter og subjekter, hvis de 

kontinuerligt cirkulerer sammen med dem. Cirkulationen repeterer og forstærker således 

affekternes klæbrighed i relation til specifikke objekter og subjekter. Dette fokus på 

affekters klæbrighed inviterer til analyser af fordelinger og inddelinger af subjekter og rejser 

spørgsmål som: ”Hvem klæber hvilke følelser på hvilke objekter og kroppe, og hvem får 

hvad til at cirkulere og med hvilke affektive og politiske konsekvenser?” (Stage & Knudsen 

2016, 63).  Affekter er på den måde skabende og har performative kvaliteter, idet de skabes 

eller fremkommer i og etablerer kontakter mellem subjekter, objekter og tegn og er med til 

at forme disse overflader. 

Ahmed udvikler modellen om affekters økonomi med afsæt i figuren ”den bedrageriske 

asylsøger”, som cirkulerer i medier og politik og skaber fortællinger om, hvordan mange 

asylsøgere er bedrageriske og blot søger asyl for at få adgang til det ansøgte lands goder. En 

figur som asylansøgeren tillægges mere og mere affektiv værdi. Hermed klistres det 
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bedrageriske til asylansøgerfiguren, mens andre affekter og værdier slettes fra 

asylansøgerfiguren. Noget klistres sammen, og samtidig udelukkes noget andet (ikke-

bedragerisk). Affekter akkumulerer omkring tegn eller figurer (asylansøgeren) og bliver til 

”klistrende” overflader (sticky surfaces), hvor affekter klumper sig sammen og 

akkumuleres. På den måde er følelser relationelle og performative i den forstand, at i 

cirkulationen af følelser produceres differentieringer mellem os og dem. I den følgende 

analyse af ønskelisterne bidrager Ahmeds begreber til at analysere, hvordan dels 

forbundetheder og dels forskelssættelser og differentieringer arbejder gennem affekter.  

Ønskelisternes skæring i samværelser   

Med skoleskiftet mister elevernes hidtidige tilhørsforhold og samværelser deres 

institutionelle og organisatoriske fundament, og der åbnes for genforhandlinger af 

samværelser og mulighed for at vinde og tabe samværelser.159 Mit empiriske materiale viser, 

at eleverne forhandler og genforhandler om samværelser. Ønsker om fremtidige 

kammerater handler således også om tilblivelser og samværelser og viser sig i skæringer af 

udvælgelse, bekræftelse og afvisning af hinanden. Ønskerne er altså hvirvlet sammen 

elevernes forsøg på konsolideringer, genforhandlinger, bevarelser, forlængelser og 

opdyrkelse af nye venskaber og samværelser, der retter sig mod drømme, håb og 

forventninger om, hvem man kan blive til i fremtiden. Med andre ord er ønskerne hvirvlet 

ind i elevernes ”arbejde” med at blive til nogen sammen med nogle (bestemte) andre. Og de 

affektive ladninger, der er i ønskelisterne, kommer ikke nødvendigvis fra ”øjeblikkets 

engagement”, men fra fremtidsdrømme og -håb om, hvem man kan blive til.  

Dette analyseafsnit fremanalyserer, hvordan ønskelisterne medvirker til skæringer i 

elevernes samværelser i skoleliv og derved bidrager til, at elever samler sig om nogle elever 

og adskiller sig fra andre elever, hvilket danner grundlag for forskelssættelser og 

differentieringer. Med andre ord samles der op på differentieringer og forskelssættelser, 

som emergerer i kapitel 5s analyse af elevernes bevægelser i og omkring parkouranlægget, 

og der zoomes her ind på, hvordan disse differentieringer og forskelssættelser er affektivt 

ladet. Samtidig fremanalyseres, hvordan affekter cirkulerer omkring ønskelisterne, der 

bidrager til at gøre dannelse af skoleklasser til ”følelsernes holdeplads”, som en 

viceskoleleder kalder det. Via ønskelisternes affektive kvaliteter dukker overbygningsskolen 

som organisering op længe før første skoledag. Der er tale om sammenfiltrede processer, 

hvor eleverne bliver til som overbygningsskoleelever, samtidig med at skolen og 

                                                        

159 Jeg kalder det samværelser (og ikke blot samvær) for at betone, at relationerne mellem eleverne er i stadig 
tilblivelser og er filtret sammen med forskelssættelser og differentieringer. Samværet mellem eleverne er ikke 
bare noget der er, men noget eleverne hele tiden er i gange med ”at gøre”.   
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organiseringen bliver til. Det vil sige, at skolen skaber sig selv via ønskelisterne og derved 

sammenfiltret med elevernes tilblivelser.   

Ønsker om samværelse – forbindelser og forskelssættelser  

Jeg vil i det følgende fremanalysere, hvordan der cirkulerer affekter og energier omkring 

ønskelisterne, hvilket det følgende citat fra en viceskoleleder på en børneskole, som afgiver 

klasserne, tegner et billede af:  

Jeg vil sige, den dag hvor klasselisterne offentliggøres – det sker i en skoletime – der skal 

lærerne have mange køkkenruller med. For de fleste piger hyler, fordi de ikke er kommet 

i klasse med bedsteveninden, og drengene kan gå hen og blive stiktossede. Jeg vil sige om 

disse ønskelister, at de gør skoleklassedannelsen til følelsernes holdeplads.160 

Citatet giver et indtryk af, at disse ønskelister er ladet med affektivitet, hvilket accelererer 

omkring dagene, hvor de reelle klasselister udmeldes. I disse dage er det nærmest umuligt 

at undervise 6. klasserne. Flere skolelærere fortæller, at de ofte opgiver at undervise disse 

dage, idet eleverne alene er optaget af de nye skoleklasser (hvem er kommet i klasse med 

hvem, hvem er ikke kommet i samme i klasse, hvem der har fået mange ønsker opfyldt, og 

hvem har fået få ønsker opfyldt).  

Langs med ønskelisterne sanser eleverne at være tilvalgt og fravalgt som potentielle 

fremtidige klassekammerater, at være heldig med sine ønsker eller uretfærdigt behandlet. 

Dette vil fremgå af analyserne, hvor det samtidig bliver tydeligt, at disse sansninger er 

affektivt ladet (med håb, skam, fortrydelse, uretfærdighedsfornemmelse, held), hvilket gør 

ønskelisterne til ”følelsernes holdeplads”. Med andre ord er der meget affektivitet, som 

flyder rundt omkring 6. årgang i dagene, hvor ønskelisterne produceres og klasselisterne 

offentliggøres.  

Ønsker og håb om revitalisering samværelser 

Jeg vil i det følgende via et eksempel på to elevers ønsker (Lisa og Maria) zoome ind på, 

hvordan eleverne åbnes affektivt og ”stemmes” til overbygningsskoleliv, og hvordan 

overbygningsskolen bliver nærværende via disse affektive åbninger. Analysen viser, 

hvordan ønskelisterne aktiverer eleverne og producerer affektive tilstande og forventninger 

til skolelivet. Ønskelisterne bliver en slags affektiv ”opvarmning” til det 

overbygningsskoleliv, der skal begynde et halvt år senere, og udgør dermed en non-human 

                                                        

160 ”Følelsernes holdeplads” er for denne viceskoleleder en metafor for elevernes følelsesmæssige udbrud, når 
de erfarer, hvem de skal gå i klasse med, og hvem de ikke skal gå i klasse med. Men følelsernes holdeplads bliver 
i mine analyser også en metafor for, at det er som affektiv komponent, at ønskelisterne lever vider i 
overbygningsskoleliv. En holdeplads forstår jeg som et særligt afmærket område, hvor noget specifikt er tænkt 
at høre til, placeret og parkeret.   
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kraft, hvorigennem både forbundetheder og forskelssættelser og differentieringer 

emergerer.  

Under mit feltarbejde ser jeg aldrig eleverne Maria og Lisa tale sammen, arbejde sammen, 

være sammen i pauserne el. lign. Det overrasker mig derfor, da Maria under intra-viewet 

fortæller, at Lisa og hende var bedste venner i børnehaven, og at hun derfor har ønsket Lisa 

som højeste prioritet på sin ønskeliste.   

Maria: Jeg ønskede specielt en person, som jeg gerne ville i klasse med. Vi var bedste 

venner i børnehaven.  

Helene: Har I gået i klasse sammen? 

Maria: Nej, jeg har ikke gået i klasse med hende før. Vi blev skilt ad i børnehaven. Vi har 

ikke talt sammen siden. Men vi var altid sammen i børnehaven.  

Helene: Og nu er I så kommet i klasse sammen? Hvordan er det så nu?  

Maria: Det er anderledes – vi er ikke lige så gode venner. Vi er ikke så meget sammen… 

Vi er egentlig aldrig sammen, faktisk.    

 

Ønskelisten sætter således i gang i erindringer eller associationer om tidligere tiders 

venskaber i børnehaven, som mister kraft, når pigerne slutter børnehavelivet og begynder i 

skole, hvor de aldrig er sammen. Via ønskelisterne forsøger Maria at puste energi i dette 

tidligere venskab og genovervinde venskabsbruddet (revitalisering af venskab). Lad os for 

et øjeblik gøre ophold ved dette forsøg på at revitalisere et fortidigt venskab og spørge: Hvad 

er det for samtidige forbindelser og forskelssættelser, der her skabes?  

Maria tager fat i børnehavelivet og fremkalder et fortidigt rum af samhørighed og 

samværelse og ønsker at iværksætte fremtidig samværelse. Marias ønske ”bypasser” 

børneskolen og afstanden mellem børnehaveliv og 7. klasse. Ønsket henter sin affektive 

ladning i et børnehaveliv, der ligger mere end syv år tilbage i tiden. Langs med ønskelisterne 

produceres det, som Dorthe Staunæs har kaldt forventningsaffekter. Det vil sige affekter 

som ”frygt, tillid og håb, der anticiperer og griber ind i det endnu ikke (…) 

forventningsaffekter afficierer det fremtidige, men netop gennem appropriering af nuets 

stemning og fornemmelse” (Staunæs 2012, 70).   

Marias drøm om revitalisering af tidligere samværelser kan læses som håb om samværelse 

og tilhør, der emergerer fra et fortidigt rum og ind i en fremtid (overbygningsskoleliv) og 

beslaglægger nuets (børneskolelivs) stemning. På den måde cirkulerer der 

forventningsaffekter i ønskelisterne. 
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Som citatet med Maria antyder, og som jeg har observeret, så lykkes det ikke for Maria at 

genetablere venskabet med Lisa. Lisa lader sig ikke trække tæt til Maria. Tværtimod lægger 

Lisa ofte afstand til Maria og distancerer sig fra hende. At holde Maria og et fortidigt rum af 

samhørighed på afstand er et ”stadigt” arbejde, hvor Lisa med sine bevægelser, placeringer 

og ophold, når overbygningsskolen er i gang et halvt år senere, gør sig forskellig fra Maria 

og lægger afstand til hende (forskelssættelser og differentieringer). Når Lisa eksempelvis i 

det kommende overbygningsskoleliv vedholder at blive på steder på skolen, hvor hun har 

vanskeligt ved at få lavet skolearbejdet, kan det skyldes, at hvis hun flytter sig efter steder 

med arbejdsro, vil det bringe hende i rum (klasseværelset) med Maria, som for det meste 

opholder sig i klasseværelset. 161  På den måde filtrer elevernes håb og drømme om 

samværelser og afstandssættelser sig sammen med deres elevmåder (og 

læringsmuligheder), deres bevægelser og rytmer i skoleliv.  

Forskelssættelser og differentieringer – diffraktion som 

analysegreb 

Via ønskelister åbnes der altså for drømme og håb om samværelser (forbundetheder) for 

Maria, men for Lisa åbnes der i samme skæring for afstandsgørelse (differentiering) og 

bestræbelse på at skære fortidige samværelser væk (slette dem). At etablere forbindelser 

(Maria) og adskillelser (Lisa) er samtidige processer. At forbinde sig og adskille sig er én 

skæring.  

Trækker vi Barads koncept om diffraktion ind i analysen, kan begreberne om 

differentieringer og forskelssættelser specificeres yderligere. I det følgende vil jeg udfolde 

Barads diffraktionsbegreb som et analytisk greb til at udvikle min forståelse af, at noget 

forbindes og noget adskilles i samme skæringer. Jeg vil i det følgende gøre ophold ved 

begrebet og zoome ind på flere detaljer og specificiteter som led i at udvikle en forståelse af 

forskelssættelser og differentieringer, som læses diffraktivt sammen med mine empiriske 

indsigter i de følgende analysekapitler.   

Barads koncept om diffraktion kan bidrage til at zoome ind på, hvordan affekter cirkulerer 

(specifikt i dette projekts empiri) og producerer differentieringer og forskelssættelser. Som 

skrevet tidligere viser Ahmeds figur om affektiv økonomi og affektiv klistren, at affekterne, 

som cirkulerer mellem subjekter, objekter og tegn, differentierer nogle subjekter fra andre 

og forbinder eller bringer specifikke subjekter sammen. Differentieringer og 

forskelssættelser kan betragtes som effekterne af, hvordan affekterne cirkulerer og klistrer 

(i sidelæns- og baglænsbevægelser).  

                                                        

161 Denne pointe udfoldes i kapitel 9s analyse af timeliv. 
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I artiklen ”Diffracting Diffraction – Cutting Together- Apart” skriver Barad, at intra-

aktioner producerer eller skaber (enacter) agentiale snit, som ikke producerer absolutte 

adskillelser, men snarere forbinder noget og adskiller noget i én og samme skæring eller 

bevægelse (cutting together-apart). Diffraktion er gentagende re-konfigurationer af 

mønstre af differentieringer og sammenfiltninger (differentiating-entangling). Der er 

ingen absolutte grænser mellem her-og-nu og der-og-dengang: ”There is nothing that is 

new; there is nothing that is not new” (Barad 2014, 168). 

I artiklen udvikler Barad en forståelse af konceptet diffraktion via diffraktive læsninger af 

feministiske forskeres tekster om identitet og forskelle (Minh-has artikel ”Not you/Like 

you” (1988) og Anzaldúas værk ”Borderlands/La Frontera. The new Metiza” (1987)) og 

kvantefysiske tekster om diffraktion. Barad indleder artiklen med at understrege, at 

diffraktion problematiserer dikotomisk tænkning: “Diffraction (…) troubles dichotomies 

(…) cutting into – two – as a singular act of absolute differentiation, fracturing this from 

that, now from then” (Barad 2014, 168). Diffraktionsbegrebet problematiserer således 

dikotomier, der snitter noget i to dele, som en enkeltstående handling, der adskiller det ene 

fra det andet og nu fra før. Diffraktionsbegrebet udfoldes med andre ord i denne artikel som 

et led i at tænke differentieringer og forskelle på måder, der bryder med en binær tænkning 

(forskel-enshed). ”Diffraction queers binaries and calls out for a rethinking of the notion 

of identity and difference. […] There is no absolute outside; the outside is always already 

the inside” (Ibid.: 178). 

Med diffraktionsbegrebet gør Barad således op med en binær tænkning om identitet og 

forskelle. Forskelle er, ifølge Barad, ikke modsat enshed (same-ness) og ej heller synonym 

med separation. Diffraktionsbegrebet bryder således med en binær tænkning om identitet 

og forskelle, hvor selvet (jeg’et) bevarer og stabiliserer sig selv ved at eliminere, hvad der 

skal til for at være ”den anden” (ikke-jeg’et). Denne binære tænkning indebærer etablering 

af absolutte grænser eller en klar adskillende linje, der positionerer selvet på den ene side 

og ”den anden” på den anden side. Her tænkes ”den anden” i opposition til selvet (jeg’et), 

og identitet forstås, som om der kan etableres en klar linje mellem jeg’et og ikke-jeg’et (Ibid.: 

169). Identitet forstås altså i en sådan binær tænkning, som om der er en klar adskillelse 

mellem jeg’et/ikke jeg’et, han/hun, ”os her”/”dem der”, og at identitet er selvets 

positionering sig op mod andre: ”The self (”I”) only ever sees itself, and not the other. The 

other, the non-I, is consigned to the shadow region, the space behind the mirror” (Ibid.: 

170).  

Som skrevet inddrager Barad blandt andet Minh-has arbejde, som ifølge Barad forstyrrer 

en sådan binær tænkning om forskelle og fremstiller forskelle anderledes, hvor forskelle 

ikke positioneres i opposition til enshed (same-ness) og ej heller synonymt med adskillelse: 
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” […] a non-binary conception of difference is not opposed to sameness, nor synonymous 

with separatedness” (Ibid). I forlængelse heraf rejses spørgsmålet: hvordan kan forskelle 

tænkes og fremstilles anderledes end i en binær tænkning?  

Begrebet om diffraktion er Barads bud på en anden måde at tænke om forskelle og identitet, 

som bryder med en binær tænkning. Barad fremhæver en række fysikeres arbejde med 

fænomenet diffraktion af lys, hvor lys forstås som bølgebevægelser, idet lys, når det sendes 

gennem to på hinanden følgende huller og hen på en skærm, ikke bevæger sig retlinet. Lyset 

som en bølgebevægelse indebærer, at der ikke er en skarp adskillelse af lys fra mørke: ”There 

is no sharp boundary separating the light from the darkness: Light appears within the 

darkness within the light within…” (Ibid). Lys forekommer inde i mørke, der forekommer 

inde i lys, osv. – der er ikke en skarp adskillelse mellem lys og mørke, og lys og mørke tænkes 

ikke som hinandens modsætninger. Dette fænomen benævnes som diffraktion, der 

beskriver, hvordan bølger bøjer af, spreder sig og materialiserer sig i forskellige mønstre, 

når de bøjes.  

Barad læser samtidig Haraways forståelse af diffraktion ind, som understreger en forståelse 

af diffraktion som kortlægning af interferens. Diffraktive mønstre kortlægger ikke, hvor 

forskelle dukker op, men hvor effekterne af forskelle fremkommer: ”Diffraction pattern 

does not map where differences appear, but rather maps where the effects of difference 

appear” (Ibid.172). Diffraktion er altså effekter af forskelle.  

Endvidere trækker Barad på Minh-has begreb om ”upassende andre”, som forstyrrer en 

forståelse af, at forskelle baserer sig på taksonomier, der lokaliserer subjektet som noget 

naturligt. At være upassende vil sige ikke at passe ind i taksonomierne og være dislokaliseret 

i relation til tilgængelige kategorier, der forskelssætter subjektet som enten det ene eller det 

andet (enten mand eller kvinde, enten hvid eller sort, enten den ene etnicitet eller den anden 

etnicitet, osv.) (Ibid. 172). At være ”upassende anden” er således at ikke passe ind og at ikke 

være gjort af forskelle.162  

På samme måde har elektroner upassende opførsel, skriver Barad, og læser Bohr ind i 

arbejdet med at udvikle en forståelse af diffraktion. Bohr finder, at elektroner er partikler, 

der opfører sig både som partikler og bølger. De er upassende og ubestemmelige i 

betydningen, at de ikke passer ind i distinktionen; enten partikel eller bølge. Elektroners 

(upassende) væremåde leder Bohr til at gentænke den kartesianske subjekt-objekt-

dualisme: Bohr forklarer, at elektroner både opfører sig som partikler (particle-ness) og 

som bølger (wave-ness). Nøglen til at forstå elektroners ”upassende” opførsel er at forstå, 

at identitet ikke er essens og givet én gang for alle, men en mulig gentagende 

                                                        

162 Denne figur er udfoldet yderligere i kapitel 2. 
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performativitet. Via denne forståelse af identitet gentænkes den binære konflikt af forskelle 

ikke som grænsen mellem objekt/subjekt, her/der, nu/før, dette/hint, men snarere som 

effekterne af praktiserede (enacted) skæringer i en radikal gentænkning af årsag/effekt 

(Ibid. 73-74). Barad skriver, at kvantefysikken “queers” binære forskelle i alle lag: 

 “[…] every layer of the onion (not merely on the microscale as opposed to the macroscale, 

as if there were a line in the sand between micro and macro rather than an ongoing 

reconfiguring of spacetimemattering across and within spaces and times)” (Ibid. 174). 

Ved at læse Bohr ind kommer Barad frem til en forståelse af, at forskelle ikke eksisterer 

forud for den specifikke intra-aktion, som praktiserer (enacter) skæringer, der skaber 

adskillelser. Det er ikke adskillelser i absolut forstand, men mulige adskillelser inden for 

fænomenet (a relation of difference within):  ” 

Difference is understood as differencing: differences-in-the-(re)making. Differences are 

within; differences are formed through intra-activity, in the making of “this” and “that” 

within the phenomenon that is constituted in their separability (entanglements)… 

Subjectivity and objectivity are not opposed to one another; objectivity is not not-

subjectivity” (Ibid. 175).  

Forskelle i denne diffraktive tænkning er altså ikke forskelle i en binær tænkning (inde-

ude/lys-mørke/kvinde-mand). Forskelle formes i intra-aktioner, hvor noget gøres til noget 

specifikt indenfor fænomenet.163 Barad læser den feministiske tænker Anzaldúas’ arbejde 

med værket Borderland sammen med den diffraktive tænkning, hvor der brydes med lys og 

mørke som binære figurer (mørke som det modsatte af lys). Som mexicaner i grænselandet 

mellem Mexico og USA (Texas) skriver Anzaldúas om at leve mellem to verdener og om at 

krydse og tunnelere gennem forskelle, og hun udvikler en figur om ”queer-mennesket”, som 

er en to-i-én krop, både mand og kvinde – det er forbundetheder af modsatte kvaliteter 

(coming together of opposite qualities), hvor forskelle ikke nivelleres. Forskelle er 

”forskelle-inden-for”, formet gennem intra-aktivitet og i skabelsen af ”det ene” og ”det 

andet” inden for fænomenet. Dette gælder for såvel elektroner som for onto-

epistemologiske intra-aktioner blandt mennesker, skriver Barad (Ibid. 175).   

Forskelle eksisterer ikke som modsætninger mellem en yderside og inderside, men som 

forskelle inde i indersiden og inde i ydersiden. Forskelle indebærer sammenfiltninger 

(entaglements), og sammenfiltninger indebærer forskelle. Det er én bevægelse at forbinde 

og skære fra (cutting together-apart). Forskelle er altså ikke et universelt koncept for alle 

tider og alle steder, men er diffrakteret (Ibid. 176).  

                                                        

163 Barads forståelse af fænomen er udfoldet i kapitel 2. 



164 

 

Kvantefysikkens queering af forståelsen af diffraktion kan således hjælpe til at forstå 

forskelle som ”forskelle indenfor”, som formes i intra-aktioner, og ikke som på forhånd 

fikserede og afgjorte modsætninger. Skæringer er aldrig endelige og afgjorte, i og med at 

udenfor eller indenfor er uafgjorte. Der er ikke noget indenfor og udenfor per se.    

I Barads tænkning om onto-epistemologiske intra-aktioner er forskelle ikke et spørgsmål 

om adskilte udenfor/indenfor-figurer. Forskelle gøres eller skabes derimod inde i intra-

aktionerne. Med Barads samlæsning af feministiske og kvantefysiske tænkere, som hun 

modulerer igen og igen ind igennem og via hinanden 164  (en diffraktiv læsning, som er 

vanskelig at gengive), lander vi med en forståelse af forskelsgørelser og differentieringer, 

som snarere end at være skarpe adskillelser mellem modsætninger (cutting apart), er 

forbindelser og forbundetheder af forskelle indenfor (cutting together-apart), som ikke er 

fikserede og afgjorte på forhånd, men til stadighed formes i intra-aktioner.  

Forskelle er altså ”diffrakteret” og ikke et universelt koncept, der gælder alle steder til alle 

tider. I stedet for at tænke om forskelle som ”breaking apart”, er forskelle (læst gennem 

diffraktionsbegrebet) ”cutting together-apart”: forskelle og forskelssættelser samler og 

adskiller i specifikke skæringer – eksempelvis ønskelister til fremtidige klassekammerater. 

Det er forskelle inde i noget – det er ikke forskelle ift. noget andet eller den anden. Der er 

ikke noget, der per se er ydre eller indre eller det-samme-som eller forskellig-fra. Der er tale 

om en anden slags figur end yderside/inderside-figuren, der forekommer i dualistiske 

tænkninger.165       

Forskelssættelser og differentieringer via ønskelisterne  

Hvis vi læser denne tænkning om, hvordan ”forskelssættelser indenfor”, der formes i 

specifikke intra-aktioner, sammen med Marias og Lisas ønskelister, giver det indsigt i, 

hvordan elevernes produktion af ønskelister bidrager til at skabe mulige eller potentielle 

forbindelser og adskillelser i én og samme skæring.166 Via ønskelister åbnes for drømme og 

håb om samværelser (entanglements) for Maria, men for Lisa åbnes der i samme skæring 

for afstandsgørelse (differentiering) og bestræbelse på at skære fortidige samværelser væk 

(slette dem). At forbinde sig og adskille sig er én og samme proces. Via ønskelisterne 

forsøger Maria specifikt at genforbinde sig til Lisa. Dette forsøg på genforbindelse 

produceres i samme skæring med Lisas afstandsgørelse og forskelssættelse af relationen til 

Maria (cutting together-apart). Lisa har ikke tilføjet Maria som et ikke-ønske på 

                                                        

164 Barad bruger selv regnormens arbejde i jorden, som den bearbejder og ilter i gentagende bevægelser, som 
metafor for sine diffraktive læsninger (Barad 2014).  
165 Jeg samler op på diffraktionsfiguren i kapitel 8, hvor jeg formulerer en forståelse af forskelssættelser og 
differentieringer, som ikke er skarpe adskillelser mellem forudgivne modsætninger, men forbundetheder af 
forskelle-indenfor, som til stadighed produceres og performes.  
166 Når jeg bruger den lidt knudrede formulering ”forskelssættelser indenfor” og ikke ”indre forskelsættelser”, 
skyldes det, at ”indenfor” er et relationelt begreb, og ”indre” er et mere essentialistisk begreb.  
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ønskelisten. Lisas ikke-ønske om Maria som medelev skabes i intra-aktioner med Marias 

ønske om Lisa som med-elev.  

Eksemplet med Maria og Lisa viser, hvordan elevernes tilblivelsesprocesser, 

forskelssættelser og differentieringer sker i sammenfiltningerne af ønsker og ikke-ønsker. 

Disse tilblivelsesprocesser og forskelssættelser finder ikke sted som processer mellem 

afgrænsede entiteter, men snarere i intra-aktionerne mellem elever, ønsker og ikke-ønsker 

(entanglements). Ydermere vil jeg argumentere for, at disse tilblivelsesprocesser og 

forskelssættelser ikke eksisterer forud for, men skabes i intra-aktionerne.     

Denne tråd om ønskernes (med)produktion af differentieringer og forskelle udfoldes 

yderligere senere i kapitlet. I det følgende vil jeg yderligere uddybe ønskelisternes affektive 

kvaliteter ved at zoome ind på, hvordan ønskelisterne producerer 

uretfærdighedsfornemmelser som en effekt af ønskelisteprocessen og lærernes arbejde med 

at (om)fordele eleverne i klasserne.   

Ønskelisternes produktion af uretfærdighedsfornemmelse 

Hvis vi studerer Lisas ønsker på lidt tættere hold, kan vi se, at hun netop ønsker i direkte 

forlængelse af børneskolens sociale relationer og sociale liv, hvilket giver hendes ønsker en 

anden rytmefigur (korte rytmer, kort frekvens) end Marias, hvis ønsker har lang rækkevidde 

og udstrakthed. Ønskelisterne kan således have forskellige rytmefigurer. Under mit intra-

view med Lisa om ønsker nævnes Maria på intet tidspunkt. Maria optræder således ikke i 

Lisas fortællinger om samværelser og potentielle klassekammerater. Til gengæld taler Lisa 

om en bedste veninde, Julie, som hun ikke er kommet i klasse med. I løbet af det skoleår, 

hvor jeg kommer på skolen, ser jeg i de fleste frikvarterer Lisa og Julie sammen:   

Lisa: Altså, mig og min bedste veninde – vi er sådan meget sammen, og det er sådan, at 

hvis vi ikke er sammen, så synes folk at det er mærkeligt. Det er Julie. Og hende er jeg ikke 

kommet i klasse med. Jeg kan huske, at vi blev kede af det, da vi fik det at vide. Det var en 

lørdag, og vi sad hjemme hos mig, og så kom hendes mor også, fordi vi var ret kede af det.    

Som Lisa fortæller, er venskabet mellem hende og Julie så tæt og forbundet, at de andre 

elever undrer sig, når pigerne ikke er sammen i pauserne. De andre elever mærker ligeledes 

pigernes ærgrelse over at være adskilt i forskellige klasser i overbygningsskolen. Således 

fortæller Thilde:  

Thilde: Lisa og Julie. De blev rigtig kede af det, fordi de var gode venner, ikk. Og de prøver 

stadigvæk at komme i samme klasse og alt muligt. Så dem synes jeg selvfølgelig, at det er 

synd for, at de ikke kom i klasse sammen. Der er også rigtig mange andre, som er blevet 

sat sammen i samme klasse, som er meget gode venner.  
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Lisa og Julies ønskelister og afslag på ønsker lever således som rytmer, der strækker sig 

langt ind i skoleåret. Jeg taler med Lisa i slutningen af 7. klasse, hvor de to piger ikke har 

gået i klasse sammen i et år. Ærgrelsen og skuffelsen hænger stadigvæk i Lisas ansigt, mens 

hun fortæller om sine ønsker og om adskillelsen mellem hende og Julie.  

I den første tid af skoleåret kontakter Julie og Lisas mødre skoleledelsen flere gange og 

forsøger at få de to piger i samme klasse.  Og Lisas mor bringer det op til skole-hjem-

samtalen et halvt år efter skolestart:  

”Jeg ved, at det er afgjort, at de ikke skal gå i klasse sammen. Men det er ikke forståeligt. 

De er jo så kreative sammen, og Lisa kan slet ikke det, som hun kunne, når de var sammen. 

I har bare ødelagt noget, der var godt. Det er jo mig og Lisas far, der ser hende, når hun 

kommer hjem og er rigtig, rigtig ked af det (Lisas mor til skolehjemsamtale).167  

Lisas forældre sanser uretfærdigheden i adskillelsen af de to veninder, hvis relationer og 

samarbejde, ifølge moren, optimerede Lisas skolearbejde i den tidligere børneskole. 

Ligeledes sanser og fornemmer medelever (Thilde), at det er synd for Lisa og hendes 

veninde, men medelever sanser også uretfærdigheden i adskillelsen af de to veninder, 

eftersom andre gode venner er kommet i samme i klasse (”Der er også rigtig mange andre, 

som er blevet sat sammen i samme klasse, som er meget gode venner”). Ønskelisterne 

producerer således også en fornemmelse af uretfærdighed: Nogle venner kommer ikke i 

klasse sammen, mens andre gør. De, der kommer i klasse sammen, beskriver det gerne som 

held: ”Jeg var heldig med de ønsker, jeg fik opfyldt” (Mads). Uretfærdighedsfornemmelsen 

er ikke effekten af afslaget i sig selv, men effekten af den diffusitet, som cirkulerer omkring 

ønskelisterne. Denne diffusitet består i, at nogle gode venner har fået tilgodeset deres 

ønsker, mens andre ikke har, uden tydelig begrundelse herfor. Det er diffust og uforståeligt 

(og uforudsigeligt), at Lisa og veninden Julie ikke ender i samme skoleklasse.  

Uretfærdighedsfornemmelsen er således relationel – den produceres sammen med viden 

om og erfaringer med, at nogle får ønsker opfyldt, mens andre ikke gør. Det er ikke 

begrebsparret retfærdighed-uretfærdighed, men begrebsparret held-uretfærdighed, som 

cirkulerer omkring ønskelisterne. 

                                                        

167 Denne diffusgørelse er samtidig med til at placere ansvaret for klassedannelsen hos skolen, jf. Lisas mor (”I 
har ødelagt noget der var godt”). Diskontinuiteten i kraft af skoleskiftet er en faktualitet bestemt af kommunen, 
så ret beset er det skoleskiftet, der ”ødelægger noget, der var godt”. Og ønskelisterne kan anskues som skolens 
forsøg på at reparere på denne uomgængelige diskontinuitet, som skoleskiftet er. Lisas mor placerer således et 
ansvar på skolen, som skolen reelt ikke har, hvilket giver et indtryk af, hvilke udfordringer overbygningsskoler 
står i, i og med at de skal reparere på relationer, som skæres i fordeling af elever i forskellige klasser. I det lys 
kan ønskelisterne ses som skolens forsøg på at håndtere det uhåndterlige. Diffusgørelsen er med til at klistre 
ansvaret for diskontinuiteten på overbygningsskolen.  
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Ønskelisternes diffusitet producerer held-uretfærdighed 

At held-uretfærdighed fremtræder som begrebspar, relateres sig til den diffusitet og det 

”puslearbejde”, som fordelingen af elever i skoleklasser fremtræder som (dette 

fremanalyseres i det efterfølgende analysekapitel), hvilket ledsager fornemmelsen af, at 

fordelingen og sammensætningen af elever kunne have konfigureret sig anderledes (og 

derved opleves som tilfældighed og held). At det ikke er held-uheld, men held-

uretfærdighed, er effekten af, at der i ønskelisterne er en dimension af ”lovning” om, at 

ønsker tilgodeses, når skoleklasserne sammensættes.  

Fornemmelsen af uretfærdighed (og af held) produceres altså sammen med den diffusitet, 

som løber langs med dannelsen af skoleklasser, og som er effekten af, at ønskelisterne på 

den ene side er lovninger om, at ønsker opfyldes og er vigtige, og på den anden side udgør 

elevernes ønsker kun én komponent i dannelsen af skoleklasser og indfries derfor ikke 

nødvendigvis. Elevønskerne gøres på én og samme gang vigtige og uvigtige – de gøres 

vigtige via den omhu og formalisering, der omgiver udleveringen (i kuverter), 

formuleringen (”gør det diskret, sammen med dine forældre derhjemme og ikke med de 

andre elever”) og afleveringen af ønskelisterne (i en lukket kuvert). I denne måde at 

organisere ønskeprocessen på gøres ønskelisterne således vigtige. Samtidig gøres ønskerne 

uvigtige, i og med at eleverne loves højst at få ét ønske opfyldt, idet andre forhold kan trumfe 

ønskerne. Der er således en diffusgørelse af ønskelisternes indvirkning på 

klassedannelsesprocesserne, som dels gør processerne diffuse og uigennemskuelige og dels 

gør dem uigennemtrængelige, når elever og forældre vil have uddybet begrundelser for eller 

ændret på de nye skoleklassers sammensætninger og adskillelser.  

I diffusgørelsen produceres uretfærdighedsfornemmelsen. Skolens manglende lydhørhed 

dømmes som uretfærdighed af Lisa selv, medelever og forældre. Ønskelisterne producerer 

derved en affektiv komponent i form af en uretfærdighedsfornemmelse, som ledsager Lisa 

(og hendes mor) ind i overbygningsskolelivet og har effekter på Lisas tilblivelsesprocesser, 

som skaber et affektivt arbejde for skolen i relation til at håndtere uretfærdighed, som 

cirkulerer som affektiv rytmer blandt elever og forældre. 

Skolens orkestrering af affektive rytmer via ønskelisterne  

Eksemplet med Lisa og Maria viser, hvordan ønskerne lever som affektive rytmer med 

uforudsigelighed i svingningstiden og svingningslængden og i rytmernes trækken-tidligere-

tider-til og trækken-med-forskellige-energiforbrug (stigninger og fald, amplitude) ind i 

overbygningsskolen. Som rytmer svinger ønskelisterne sammen, forstyrrer, afbøjer eller 

gennemtrænger andre rytmer (Lisa gennemtrænges af Marias ønsker). Disse eksempler 

viser, hvordan ønskelisterne har affektive og performative kvaliteter; de bevæger elever og 

forældre, og de skaber skoleliv længe før første skoledag og langt ind i overbygningsskoleliv 
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efter første skoledag. Ønskelisterne sætter gang i drømme og håb om samværelser i 

overbygningsskolen (Maria) og uretfærdighedsfornemmelse og savn eller tab af andre 

samværelser (Lisa).  

I den forsand har ønskelisterne affektive kvaliteter i form af at åbne for (uforudsigelige) 

momenter i tid og rum, hvor der kan ønskes eller håbes alle mulige relationer 

(forventningsaffekter). Ønskelisterne bidrager til at producere forskellige (uforudsigelige) 

affekter, som cirkulerer i hverdagslivet i skolen og i perioder tiltager og stiger og i andre 

perioder aftager og falder. Det gør ønskelisterne til et uforudsigeligt fænomen at orkestrere 

for skolen og til et fænomen, som skolen til stadighed skal orkestrere på, hvilket 

ønskelisternes produktion af uretfærdighed anskueliggør. Ønskelisterne bliver således et 

fænomen, som skolen kontinuerligt og ubønhørligt må orkestrere og styre på.  

Som skrevet tidligere betragter jeg ønskelisterne som et organiseringsgreb, hvorigennem 

overbygningsskolen hacker sig ind på eleverne eller materialiserer sig allerede i 

børneskolen. Læses ønskelistefænomenet sammen med begrebet om 

intensitetsorkestrering, åbner det for at anskue ønskelisterne som orkestrering af elevernes 

affekter inden første skoledag. Skolen vækker, via ønskelisterne, sig selv til live i eleverne 

ved at sætte gang i drømme, håb og frygt (skabe parathed, lyst og motivation). 168  Via 

ønskelister ”åbner” skolen eleverne affektivt ved at opbygge en affektiv forventning om det, 

der endnu ikke er indtruffet (om fremtiden). Dannelse af skoleklasser via ønskelister læses 

med andre ord som en slags intensitetsorkestrering, hvor skolen orkestrerer på affekterne. 

Det er ønskelisterne, der sparker klassedannelsesprocessen i gang. Med ønskelisterne viser 

overbygningsskolen sig som organisation længe inden første skoledag. Der er tale om 

sammenfiltrede processer, hvor eleverne skabes som overbygningselever, og 

skoleorganiseringer bliver skabt. Skolen skaber sig selv via skabelsen af eleverne via 

ønskelisterne.  

Eksemplerne kan således også bidrage til at fremanalysere skolens orkestrering af affekter 

og rytmer via ønskelisterne (som en måde at gøre eleverne parate til overbygningsskolen). 

Samtidig giver eksemplerne et begyndende billede af, at skolens orkestrering på affekter og 

rytmer også giver skolen nogle udfordringer, idet ønskelisterne er uforudsigelige og svært 

håndterbare i den forstand, at ønskelisterne kan have forskellige rytmefigurer og åbne for 

mange forskellige momenter i tid og rum, hvor alle mulige relationer og samværelser kan 

ønskes, hvilket samtidig gør ønskelisterne til et uforudsigeligt fænomen at orkestrere på, 

                                                        

168 Begrebet intensitetsorkestrering er udfoldet i kapitel 1 og henviser til skolens orkestrering på de affektive 
dimensioner, rytmer, tider og skolens steder som led i at motivere eleverne og skabe den rette indstilling til skole 
og uddannelse (”at være den bedste udgave af sig selv”). Intensitetsorkestrerings-begrebet hjælper mig til at 
indramme de affektive og rumlige dimensioner i overbygningsskolens læringslandskab, som tilføjes et yderligere 
element af intensitet og energi, der knytter sig til skolens ungdomsgørelse.  
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hvor håb, drømme, uretfærdighedsfornemmelser, med uforudsigelighed i rækkevidde 

(frekvens) og amplituder og svingninger, skal håndteres.  

At skære skoleskift til som bevægelse fra barndom til ungdom  

Energierne i ønskelisterne synes samtidig at blive særligt kraftfulde, idet 

overbygningsskolen ”skruer” på energierne i rytmerne, når den gør skoleskiftet til 

bevægelser mellem barndom og ungdom. Derved former ønskelisterne også drømme og håb 

om fremtidige tilblivelser som ung overbygningsskoleelev, hvilket børneskolen og 

overbygningsskolen imidlertid ikke synes at fornemme. Skolelederne og lærerne synes at 

være af den opfattelse, at ønskelisterne mimer venskabsrelationer, som de udfolder sig ”her-

og-nu”. Med andre ord er opfattelsen, at ønskelisterne afspejler flygtige og tilfældige 

øjebliksbilleder af elevernes venskabsrelationer, som ifølge børneskolens viceskoleleder 

ikke bør fungere som navigation for overbygningsskolens dannelser af klasser. 

Viceskolelederen fortæller:  

Det er øjebliksbilleder, man skaber. Det er ikke et fremtidsbillede, man skaber. Man skaber 

et øjebliksbillede, og øjeblikket er passeret lige om lidt, og det er jo det lykkelige ved børn. 

Det er jo, at de er afsindigt hurtige til at tilpasse sig, og udvikler sig afsindigt hurtigt, og 

er afsindigt hurtige til at skabe nye relationer” (viceskoleleder).169 

Skolelederen gør således ønskerne til et flygtigt tidsfænomen med kort varighed uden 

fremtidsretning (til rytmer med kort rækkevidde, hvilket jeg vender tilbage til senere i 

kapitlet). 

Analyseres ønskelisterne imidlertid som begivenheder, der aktiverer affekter og således har 

performative kvaliteter (og ikke blot repræsenterer øjebliksbilleder), kan ønskelisterne 

læses ikke som ønsker i sig selv, og ikke ikke udtryk for den enkelte elevs individuelle, 

rationelle intentioner om skoleliv. Snarere kan ønskelisterne læses som sammenfiltrede 

kræfter eller energier, der retter sig mod at blive til som elev i det kommende fremtidige 

overbygningsskoleliv.  

Ønskerne bor så at sige ikke i hovederne på eleverne som individuelle entiteter (jf. kapitel 

2). Men ønskerne bliver til i sammenfiltninger mellem samlingen af 6. klasseselever, lærere 

(som giver instrukser ift. at udfylde ønskelisten), forældre (der råder deres børn), 

skoleledere (som indsamler og ordner ønskerne). Ønskerne bliver til i håb og drømme om 

mulige fremtider og samværelser. De er i den grad rettet mod det fremtidige skoleliv, hvilket 

                                                        

169 Set fra skolelederens position er det formodentlig ikke en urimelig iagttagelse, at en hurtig tur gennem 
skolens gange og klasseværelser giver indtryk af, at nye venskaber etableres. Men tager man ophold i lidt længere 
tid i klasseværelserne, fællesarealernes kroge og udefaciliteterne, bliver det tydeligt, at etableringer af nye 
relationer og håndteringer af tidligere relationer er langt mere komplekst og et ”on-going” arbejde i 
overbygningsskolelivet.    
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bliver tydeligt i det følgende analyseafsnit, som fremanalyserer, hvordan ønskerne bliver til 

i alliancer mellem eleverne (”hvis jeg ønsker dig, så ønsker du mig”), eller helt hemmeligt 

og stille (”jeg turde ikke fortælle, hvem jeg havde ønsket, for jeg var bange for, at de andre 

ville blive sure på mig”).   

Således udgør ønskelisterne kræfter eller energier, der retter sig mod tilblivelser og 

samværelser i overbygningsskoleliv, som i tillæg associerer ungdomsliv. At 

overbygningsskoleliv associerer ungdomsliv fremgår af skolelederens indledning til et 

informationsmøde for forældre og kommende elever med en fortælling om, hvordan 

forældrene vil opleve, at der mellem 6. og 7. klassetrin vil ske meget med ”de unge 

mennesker”, som ikke længere har brug for far og mor på samme måde (på storskærmen 

bag skolelederen er billeder af unge mennesker i forskellige studieaktiviteter).  

Via sådanne fortællinger om overbygningsskoleelever som unge mennesker og via images 

og materialiteter, der konnoterer ungdomskultur, highschool-miljø og newyorker-style (jf. 

analysen af superstreet-anlægget i kapitel 5), skærer overbygningsskolen skoleskiftet til som 

en bevægelse fra barndom til ungdom.    

Min pointe er således, at affektiviteten og energien i ønskelisterne forstærkes eller får særlig 

kraft, idet skoleskiftet gøres til bevægelser og rytmer mellem barndom og ungdom. 

Profilering af overbygningsskolen som skolen for de unge (og ikke for børn) medvirker til, 

at alder produceres som en kategori, der så at sige ”blinker” særligt stærkt, og som 

formodentlig ikke ville have haft samme agens, hvis bevægelsen fra børneskole til 

overbygningsskole ikke indebar opbrud i skoleklasser. Etableringen af de nye klasser og 

ønskelisterne er med andre ord en måde, hvorpå skolen skaber sig selv og producerer 

skæringer mellem overbygningsskolen og børneskolen i en dagsorden om at få mere og 

andet ud af eleverne. 170  Det er samtidig med til at skabe de forskelsgøresler og 

differentieringer, som emergerer i overbygningsskolen.    

Ønskelisterne kan således ikke blot forstås som håb om bevarelse af nuværende venner og 

drømme om nye venskaber. Det er ikke bare øjeblikkets engagement i nuværende og mulige 

kammerater (sådan som skoleledelse og forældre taler det frem), men tillige bevægelser 

mod fremtiden, mod hvem og hvad man er i færd med at blive til. Der er store ladninger af 

affektivitet og energi, som både er rettet mod, hvad man potentielt kan blive til, men som 

også er vendt mod andre, idet bevægelser mellem barndom og ungdom er rytmer, man gør 

sammen med andre.  

                                                        

170 Jf. kapitel 5s analyse om drømmen om at bevæge eleverne fra stille og hærværkende liv til pulserende, 
bevægende, fleksible og flydende liv.   
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I det følgende tages tråden op fra det foregående afsnit om ønskernes affektive komponenter 

og indhold af forventninger, drømme og håb om, hvem man kan blive til i 

overbygningsskoleliv.  

Analyse af ønskernes tekstur 

Mange elever ønsker på tværs, dels af klasser, og dels af de to børneskoler, som hovedparten 

af eleverne kommer fra, hvilket de ligeledes opfordres til af skolerne. Uagtet at 

skoleledelserne, lærerne og forældrene opfordrer eleverne til at ønske i relation til faglige 

rytmer, ønsker eleverne overvejende i relation til sociale rytmer. Dette er gennemgående i 

mine intra-views med eleverne: 

Thilde: ”Det var meget sådan med, hvem skulle man ønske og – nu skal jeg tænke mig 

rigtig godt om (når jeg vælger) og hvem kan jeg få det hyggeligt med? Og det er jo ikke 

sikkert, at jeg får dem ønsket (hun mener at få dem opfyldt), så det er bare om at ønske de 

bedste. Så det var meget svært”.  

Helene: ”Hvem er de bedste?”  

Thilde: ”Altså de tætteste venner eller veninder”. 

 

Thildes overvejelser om ønskerne rammer ret præcist, hvad der synes at gælde for mange 

elever; at de ønsker venner, dem de hygger sig med, dem de altid er sammen med, og dem 

de har det godt med. Eleverne orienterer sig mod sociale rytmer i deres ønsker. Langt de 

fleste piger ønsker piger, og langt de fleste drenge ønsker drenge. 

Mads: ”Man valgte de drenge, man var venner med. Det var mest nogle fra klassen, men 

også nogle fra fodbold”. 

Mads tænker ud over sin klasse og vælger ”nogle fra fodbold”. Mange af drengene vælger, 

som Mads, venner fra fodboldklubben og venner fra klassen. Drenge med fodboldinteresse 

og drenge i fodboldklubber mobiliserer med andre ord ønsker omkring ”nogle fra fodbold” 

og skaber med deres ønsker forventninger om det fremtidige skoleliv langs med en interesse 

for fodbold og fodboldrytmer. Det rejser en nysgerrighed og et spørgsmål om: hvordan 

mobiliseres ønsker af drenge uden fodboldinteresse og fodboldklub?   

Helene: ”Hvem ønskede du, Thomas?” 

Thomas: ”Jeg ønskede fra begge skoler. Jeg ønskede nogle fra min egen klasse, og så 

ønskede jeg nogle af dem nede fra ungdomsklubben”.  

Helene: ”Ønskede du både piger og drenge?”  
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Thomas: ”Jeg ønskede mest piger, nok”.  

Helene: ”Er du kommet i klasse med nogen af dem, du ønskede?”  

Thomas: ”Kun Sara. Jeg ville gerne have været i klasse med Hjalte, Simon, Magnus og 

Sille. Dem er jeg meget sammen med i pauserne, og de spiller ikke fodbold”. 

 

Thomas spiller ikke fodbold hverken i skoletiden eller i efter-skoletiden og må må 

mobilisere sine ønsker om noget andet end fodbold, og det bliver i hans specifikke tilfælde 

omkring den lokale ungdomsklub. På tværs af klassen og klubben vælger Thomas både piger 

og drenge og med energien rettet mod et muligt fremtidigt socialt skoleliv udenom 

fodboldliv. Disse eksempler antyder, at drnegenes ønsker medvirker til forskelssættelser og 

differentieringer, som løber langs med en stereotyp kønskategoriseri om ”fodbolddreng”. 

Drenge, der interesserer sig for fodbold vælger andre drenge, der interesserer sig for 

fodbold, mens drenge, der ikke interesserer sig for fodbold må tænke bredere (have større 

radius) i deres ønsker.  

Ønskernes udvekslingsaftaler   

For nogle elever er ønskelisten en stille proces, hvor ønskerne er udfyldt uden at være 

drøftet med andre elever. 

”Rahul: Man sagde det ikke så meget til de andre. Der er jo ikke sådan en grund til at sige 

det. Jeg ved egentlig ikke rigtig hvorfor”. 

Men for andre elever synes det at være en proces med høj energi, forhandlinger og 

udvekslinger. Mange elever fortæller, hvordan de indgår aftaler om at vælge hinanden, 

uagtet at de opfordres til at holde ønskeprocessen anonym, og at selve ønskelisten skal 

afleveres i en lukket kuvert: 

”Det, der bliver sagt, i hvert fald, det er, at vi afleverer den i en lukket kuvert, og de skal 

levere den tilbage i en lukket kuvert. De snakker jo sammen: Kan du ikke vælge mig, så 

vælger jeg dig. Og det er jo der, det kan gå galt: ”Jeg er ikke blevet spurgt”. Og det gør de 

jo. Og det kan man ikke undgå. Men vi forsøger så godt vi kan at holde det anonymiseret.” 

Sådan så du ikke kommer bare blafrende med den der seddel”. Men de snakker jo sammen 

om det, ”hvad har du skrevet” og ”hvad har du skrevet” (viceskoleleder fra Børneskolen).  

 

Trods skolens opfordring taler og udveksler eleverne om deres ønsker. Måske virker skolens 

formaninger om at gøre ønskelisterne fortrolige modsat sin hensigt i den forstand, at i stedet 

for at dæmpe energierne og svingningerne omkring ønskelisterne og rækkevidden af disse 



173 

 

svingninger, så puster formaningerne om anonymisering og fortrolighed energi i 

processerne og gør ønskelisterne til vigtig information, som der kan handles med, hvilket 

dermed forstærker rytmernes amplitude. Som vi skal se i det nedenstående, foregår der ofte 

en form for ”udvekslingsaftale ”om gensidigt at ønske hinanden og delagtiggøre hinanden i 

ens ønsker.  

Helene: ”Lavede I sådan aftaler om at vælge hinanden?”  

Simone: ”Det gjorde vi faktisk lidt… for man gider jo ikke vælge personer, som ikke gider 

at vælge en. Det er sådan, at hvis du vælger mig, så vælger jeg dig. Det er jo lidt mere 

sikkert. Hvis to personer ønsker hinanden, så kommer de i klasse sammen. Det sker så 

ikke hver gang”.  

Udsathed via ønskelisterne  

Som Simone fortæller, så vælger man dem, som vælger en. Man investerer i og privilegerer 

hinanden, og man gør det i gensidige aftaler ud fra en forventning om, at det styrker 

chancerne for at komme i klasse sammen – at ønskerne vægtes tungere, når de er gensidige. 

Men der er samtidig noget andet på færde. Via ønskerne sætter man sig selv i spil – gør sig 

udsat.  

Helene: ”Så du var nervøs for det der med, om der var nogle, der ville ønske dig?”  

Sille: ”Ja!” 

Helene: ”Hvordan fik det betydning for, hvem du selv ønskede – tænkte du over det, da du 

selv skulle lave din liste?”  

Sille: ”Jeg ønskede nok dem, hvor jeg troede, at jeg havde størst chance for selv at blive 

ønsket af.” 

 Man gøres udsat, alene fordi man skal ønske nogen og samtidig forholde sig til, om 

ønskerne er gensidige. Er man en attraktiv medelev for andre? På lignende vis som Sille, 

som ønsker dem, der sandsynligvis også ønsker hende, spekulerer Thomas over, hvem der 

har ønsket ham:     

Helene: ”Spekulerede man over; ej, hvem har ønsket mig, og hvem har ikke?”  

Thomas: ”Jo, det spekulerede man meget over. Hvem har ønsket mig? Hvem vil virkelig 

ønske mig? Og så tænkte man også sådan, hvis jeg nu har ønsket den person, og 

vedkommende også har ønsket mig. Så kan det jo være, man kommer i samme klasse.”  
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Affekter omkring udveksling af ønsker  

På den måde trækker eleverne andre elever til sig i gensidige aftaler – aftaler, som dels skal 

søge at optimere chancerne for at få ønsker indfriet eller realiseret i de kommende 

skoleklassekonstellationer, og som dels skal sikre en social bekræftelse – en gensidig aftale 

om at privilegere hinanden som attraktive fremtidige klassekammerater. Disse aftaler er 

affektivt ladet, i og med at sammen med aftalerne produceres affekter i form af nervøsitet 

for nogle elever, spænding for andre elever (Thomas) og pinlige følelser (Simone):  

Pinlighed 

Simone: ”Og så valgte jeg faktisk også Mads. Jeg havde vist misforstået noget med, at hvis 

jeg valgte ham, så valgte han mig. Men jeg havde misforstået det”.  

Helene: ”Så han valgte ikke dig?”  

Simone: ”Nej, og det blev sådan pinligt. Jeg havde misforstået noget, han havde sagt”.    

 

Simone har skrevet Mads på sin ønskeliste og derved privilegeret ham og gjort det i 

overbevisning om, at det var en gensidig aftale. Simone har således søgt at trække Mads til 

sig, som omvendt ikke har ønsket Simone (og nærhed til hende). Det er forbundet med 

følelser af pinlighed at erfare, at aftalen ikke var gensidig, men en ensidig ”bejlen” eller 

privilegering (arrytmi i ønskeprocesserne). At aftalen er ensidig, devaluerer Simone (og gør 

hende pinlig). Det viser, at elevernes forbindelser og adskillelser i relation til hinanden – 

det vil sige forskelssættelser og differetieringer – er affektivt ladede. Simone troede, at hun 

havde en aftale med en af drengene, hvilket de ifølge ham ikke havde. Dette kollaps lever 

videre i Simone, i hendes krop og i hendes forlegne smil et halvt år efter i samtalen med 

mig, hvor hun fortæller om ønskelisterne. Simone smiler ubekvemt, mens hun fortæller. Et 

halvt år efter ønskelisterne er udfyldt, hæfter Simone med andre ord endnu for sit ønske.  

Eleverne udveksler ikke med alle elever, men typisk med de elever, som de skriver på 

ønskelisten, og de tilbageholder informationer om ønsker til andre elever. At holde sine 

ønsker for sig selv og undlade at afsløre dem kræver, at man kan holde stand mod andre 

elevers pres og overtalelsesarbejde. Der etablerer sig omkring processerne med 

ønskelisterne stemninger af hemmeligheder, selektive udvekslinger, fortielser, osv. og 

affekter af nervøsitet, skam, pinlighed og spænding. I disse stemninger trækker (eller 

forsøger herpå) eleverne nogle elever til sig og distancerer sig fra andre.  

 

Helene: ”Kan du huske, at I skulle ønske elever?” 
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Maren: ”Hmmm. Det var fint nok, fordi selvom folk kom hen og spurgte, hvem man havde 

ønsket, så svarede man ikke. Eller man sagde bare: ”Jamen, jeg kan ikke huske det”.  

Helene: ”Hvordan kan det være, at du ikke gjorde det?”  

Maren: ”Fordi man ikke gad sige det videre til dem. Fordi, hvis de så blev sure over, man 

ikke havde ønsket dem. At man ikke havde ønsket hinanden”.  

Helene: ”Var der meget snak om, hvem der havde ønsket hvem?” 

Maren: ”Ja, det var der rigtig meget. De sidste par måneder, der ville alle bare vide, hvem 

man havde ønsket”.  

Helene: ”Hvordan var det, synes du?”  

Maren: ”Det var vel fint nok, for folk var nysgerrige over, hvem der havde ønsket 

hinanden. Men jeg var bare stille – jeg gad ikke sige det”.  

Helene: ”Spurgte du de andre, hvem de havde ønsket?” 

Maren: ”Nej, jo altså Susan, for vi var bedste venner. Så vi sagde det til hinanden. Ellers 

har vi ikke sagt det videre til folk. Så vi lavede sådan en aftale, at hvis hun sagde det, så 

sagde jeg det også”.  

Ængstelse   

Der cirkulerer således affekter sammen med selve ønskerne – her kan man føle sig 

privilegeret eller devalueret. Og samtidig er der affekter forbundet med at indvie eller 

delagtiggøre og ikke delagtiggøre hinanden i ens ønsker. Der er med andre ord affekter 

viklet sammen med selve udvekslingen: man delagtiggør de tætteste venner i tillid og 

samhørighed.    

Helene:” Kunne I godt lade være med til at sige til hinanden, hvem I havde ønsket?”  

Sille: ”Altså, hende der Karen, hun fik at vide, hvem jeg havde ønsket, og jeg fik også at 

vide, hvem hun havde ønsket. Det var hende, der fortalte mig det. Altså, vi var sammen en 

dag. Det var lige inden vi stoppede med at være gode venner. Jeg fortryder lidt, at jeg 

gjorde det”.  

Helene:”Hvorfor?” 

Sille: ”Jeg er lidt bange for at hun spreder alle mulige ting om, hvem jeg har ønsket, så de 

der piger der ville blive rigtig sure på mig”.  

Helene:” Gik I så og fortalte hinanden om det – da I lavede de der ønskelister?” 
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Sille: ”Nej, vi fik at vide, at vi skulle holde det for os selv, og fik at vide, at hvis vi begyndte 

at sige det, kunne der være nogle konsekvenser. Nogle, der ville blive sure på os. Vi fik det 

at vide, at det godt kunne ende sådan”.  

Helene: ”Hvad ville være konsekvenserne?”  

Sille: ”Jeg tror nok, at hvis der var nogle, der troede, at jeg ønskede dem og jeg ikke havde 

ønsket dem, og at jeg lod være med at sige det, fordi de ville blive rigtig sure på mig, fordi 

vi var sådan okay venner. Men jeg tror, at de følte, at vi var bedre venner, end jeg synes. 

Så ville det blive kæmpe pige-drama. Og jeg er ikke sådan god til sådan noget – 

pigedrama”.  

 

Sille bliver i tvivl om, hvorvidt Karen vil afsløre hende. En tvivl, som lever et år efter 

ønskelisterne er udfyldt. Ønskerne udveksles som hemmeligheder blandt elever, der 

betragter hinanden som venner. At udveksle ønsker skaber og beror på samhørighed og 

fortrolighed. At udveksle ønsker og have dem som hemmeligheder forbinder eleverne, men 

ikke nødvendigvis i varige forbindelser. Viden om hinandens ønsker kan samtidig blive til 

noget, man har på hinanden – noget, der kan handles med som led i at forbinde sig med 

andre elever i det fremtidige skoleliv. Tillid kan blive til tvivl. I udvekslingerne om ønsker 

lurer der altid en mulighed for, at den anden afslører ens ønsker, hvilket frygtes at føre til 

surhed og skuffelse hos elever, som troede sig ønsket af den pågældende. Samtidig er der 

med ønskeslisterne en angst for, hvilke sanktioner – tab af venskaber og ”pigedramaer” – 

det kan medføre, hvis ønskerne afsløres (Sille). Ønskelisteprocessen sætter således gang i 

det affektive: Man kan tvivle på tilliden og forbindelserne, man kan frygte effekterne af ens 

ønsker og ikke-ønsker, hvis de ”forkerte” får viden herom, man kan være nysgerrig og 

håbefuld i relation til, hvem der har ønsket ”at gøre skoleliv sammen med mig”. Disse 

affekter omkring ønskelisterne lever videre langt ind i skoleåret, når samværelserne, 

forbindelserne og adskillelserne ændrer sig, når tillid og forbundethed ændrer sig og 

blander sig med tvivl om, hvorvidt fortroligheden varer ved.  

Fortrydelse 

Andre affekter blander sig også ind i ønskelisterne via rytmiske forbindelser af medelevers 

rytmer. De rytmiske kompositioner og rytmiske afskæringer, som eleverne tænker sig til i 

ønskelisterne, transformeres via skolens skæringer og bliver til nogle andre slags rytmiske 

forbindelser, når de reelle klasser begynder. Det kan skabe fortrydelse:  

Sara:” Jeg skrev Thomas på i bunden, fordi jeg ville vælge en dreng. Og så kom jeg kun i 

klasse med ham og ikke med nogle af mine gode veninder, og nu fortryder jeg så, at jeg 

har valgt ham.”  
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Helene: ”Hvorfor har du fortrudt?” 

Sofie: ”Han er pisseirriterende – han opfører sig barnligt og skal være i centrum hele 

tiden”.  

Helene: ”Var du meget gode venner med ham, da du gik på børneskolen?”  

Sara: ”Altså, der snakkede vi bedre sammen. Vi kan også godt snakke sammen, men jeg 

synes han er barnlig at høre på”.  

 

Man kan altså fortryde sine valg, idet det er andre rytmer, som gennemtrænger én i det nye 

overbygningsskoleliv, der gør Thomas til noget andet (barnlig), end han var for Sara i 

børneskolen. Samtidig kan man vide, at man er en fortrydelse:      

Thomas: ”Sara fik kun et ønske opfyldt, og det var mig. Og det var hun træt af, for hun tog 

bare mig i sidste prioritet. Det er ok med mig, men hun er lidt irriteret, for hun ville også 

gerne have haft andre”.  

 

Man kan fortryde sine valg, og man kan fantasere om, at havde man ønsket anderledes, ville 

det have medført andre konfigurationer:    

Helene: ”Er det så stadigvæk noget, du tænker på – med de der ønskelister?”  

Sille: ”En lille smule – jeg går tit og overvejer, om jeg kunne have ønsket anderledes, og 

om klassen så ville have set anderledes ud. Hvordan det ville være, hvis det næsten havde 

været de samme – om, hvis man bare havde skiftet nogle enkelte ud, om jeg så måske var 

kommet i klasse med nogle andre, som jeg så bedre kunne med”.  

 

Samværelser ændrer sig og konfigureres på nye måder i overbygningsskolen, hvilket som 

skrevet kan føre til forskellige affektive tilstande.  

Ønskernes ”cutting-together-apart” 

Den ovenstående analyse viser, at elevernes udvekslinger, hemmeligholdelser og indvielser 

om ønsker er kraftfulde og kan rekonfigurere skæringer og skabe potentielle nye skæringer 

af elevforbindelser og -adskillelser.  

Eleverne kan aldrig vide sig sikre om på, hvorvidt hemmeligheder holdes. Hemmeligheder 

udveksles i specifikke konfigurationer af samværelser, og ændres disse konfigurationer, 

sættes tilliden i bevægelse og svinger sammen med tvivl om fortrolighed (”Altså, hende der 
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Karen, hun fik at vide, hvem jeg havde ønsket, og jeg fik også at vide, hvem hun havde 

ønsket… Det var lige inden vi stoppede med at være venner. Jeg fortryder lidt, at jeg gjorde 

det).  Elevernes ønsker om samværelser lever altså videre som kræfter, der kan gøre noget 

ved konfigurationerne af samværelser. Der er hele tiden mulighed for, at ønsker om 

forbindelser og adskillelser dukker op i det sociale liv, når overbygningsskoleliv er i gang, 

og kan føre til nye slags adskillelser og forbindelser (eurytmi kan føre til arrytmi). 

Ønskelisterne gør derved eleverne udsatte.  

Udsathed og uvishedspuls via ønskelisterne  

Eleverne gøres netop udsatte, i og med at de skal kunne tænke det potentielle rum af risici i 

relation til at have indviet andre i deres ønsker og ikke-ønsker. Det potentielle rum af risici 

er uafbrudt og fortsat til stede, og eleverne ved ikke, hvornår det hører op i den forstand, at 

de ikke ved, hvem der kommer i klasse med hvem, og hvad det kan have af effekter, hvem 

man har valgt og ikke valgt. Det kan være, at den elev, man ikke har ønsket, får dette at vide 

af de andre elever, hvilket kan have betydning for de sociale relationer, der etablerer sig – 

for, hvordan eleverne knytter an til nogle og distancerer sig til andre. Ønskelisterne er på 

den måde forbundet med en slags ”uvishedspuls”.  

Jette Kofoed har udviklet begrebet om uvishedspuls som led i studier af digital mobning 

som affektive rytmer i skoleliv (se i øvrigt kapitel 2). I Kofoeds arbejde forbindes uvisheden 

med de affektive bevægelser, der rejser via sociale medier (Kofoed 2013). Digital mobning 

er udspændt mellem forskellige temporaliteter (det, som er, og det, som endnu ikke findes) 

og er således omgivet af usikkerhed og uvished, der er forbundet med aldrig at vide sig 

sikker på, hvad det sagte og det gjorte kan betyde i en fremtid, som endnu ikke findes. 

Kofoed fremanalyserer denne slags uvished som grundpulsen i digital mobning. 

Trækker vi Kofoeds uvishedsfigur over i analysen af ønskelisterne, fremkommer 

ønskelisterne som sammenfiltrede med uvished i den forstand, at eleverne aldrig kan vide 

sig sikre på, hvad ønskelisternes håb og drømme om samværelser, forbindelser og 

adskillelser kan betyde i en fremtid, som endnu ikke er ankommet. Uvisheden kan stige og 

falde og kalde affekter frem i form af bl.a. fortrydelse, tvivl, nervøsitet og ængstelse. En 

effekt ved ønskelisterne er således, at der produceres affekter, som cirkulerer omkring 

ønskelisterne.  

Når eleverne begynder i overbygningsskolen, har de således allerede en masse viden om 

hinandens drømme og håb om samværelser og adskillelser, der lever videre som en 

underliggende puls, når overbygningsskoleliv starter. Listerne synes altså at have en særlig 

agens, som er gives endnu mere kraft alene via ønskelisteprocedurens formalisering. Skolen 

afleverer ønskelisterne til eleverne i en lukket kuvert og beder dem udfylde ønskelisterne 
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hjemme i samarbejde med forældrene (se tidligere citat med viceskolelederen fra 

børneskolen) og returnere dem i en lukket svarkuvert.  

Denne procedure signalerer i sig selv, at vi her har at gøre med betydningsfuld og vigtig 

information, som skal behandles med fortrolighed. I den forstand formaliseres ønskelisten, 

hvilket giver yderligere kraft til ønskerne på en anden måde, end hvis ønskelisterne ikke 

havde været formaliseret i samme grad. Formaliseringen af ønskelisteprocessen er ikke i sig 

selv medvirkende til, om eleverne deler information om hinandens ønsker. Viden om 

hinandens ønsker kunne lige så vel være kommet frem, hvis ønskelisterne ikke var 

formaliserede på den måde, men det ville formodentlig ikke kunne komme frem med 

samme agens eller kraft.  

Afrunding  

Ønsker til fremtidige klassekammerater fremkommer via udvekslinger, gensidige aftaler og 

hemmeligholdelser, hvor eleverne trækker nogle til sig og skaber afstand til andre. Via 

ønskelisterne som organiseringsgreb skyder skolen med andre ord overbygningsskoleliv i 

gang ved at spørge: hvem vil du gerne gøre skoleliv sammen med? Analysen af ønskelister 

viser, hvordan ønskerne er hvirvlet ind i elevernes forsøg på konsolideringer, 

genforhandlinger, bevægelser, forlængelser og opdyrkelse af nye venskaber og samværelser, 

og hvordan ønskelisterne handler om at blive til som ung skoleelev i overbygningsskolen. 

Eller mere præcist at blive til som overbygningsskoleelev i en skolekultur, som hipper det 

ungdommelige Elevernes differentieringer og forskelssættelser kan læses frem i deres 

ønsker om samværelser, venskaber og kammeratskaber i det sociale liv i 

overbygningsskoleliv. Altså nærhed med nogle – dem, man gerne blive til sammen med, 

dem, man gerne vil ligne eller komme til at ligne, og afstandstagen og distancering til dem, 

man ikke vil ligne, dem, man gerne vil være i fred for eller fri for. Differentieringer og 

forskelssættelser kan altså læses som elevønsker om at bringe sig tættere på nogle og på 

afstand af andre elever, og disse skæringer af samværelser og forskelssættelser er ladet med 

affektivitet.  

Disse differentieringer eller forskelssættelser virker på én og samme tid samlende og 

adskillende, hvor noget forbindes og adskilles specifikt i sin skæring (cutting together-

apart) i intra-aktioner af ønskelister, elever, skole, lærere, forældre. Eksemplet med Lisa og 

Maria lirker analysen op i relation til at tænke forskelle og differentieringer som ”forskelle-

indenfor”, som skabes i de specifikke intra-aktioner mellem elever, ønskelister, skole og 

forældre. Ønskelisteprocessen medvirker således til skæringer i samværelser i skoleliv, hvor 

nogle elever skæres til og forbindes, og andre skæres fra og adskilles i sammenfiltrede 

processer (cutting together-apart).   
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Analysen af ønskelisterne bidrager til at nuancere billedet af, at eleverne ikke starter på en 

frisk som et ”ubeskrevet blad”, men entrerer overbygningsskolen som allerede evalueret, 

devalueret og privilegeret af de andre elever via ønskelisterne – og at disse evalueringer, 

privilegeringer og devalueringer ledsager det skolelivet i overbygningsskolen. Med andre 

ord har jeg fremanalyseret, hvordan skolen via ønskelisterne bidrager til at ”sparke gang” i 

tilblivelsesprocesser, forskelssættelser og differentieringer blandt eleverne. Med 

ønskelisterne lader skolen således eleverne trække nogle til sig og skubbe andre væk, bringe 

sig tættere på nogen og på afstand af andre. Disse trækkerier og skubberier finder sted i 

sammenfiltninger af elevliv, ønsker, drømme og håb og skaber affekter som skamfuldhed 

og pinlighed (Thomas og Simone), tvivl og fortrydelse (Sille og Sara), uvished og 

uretfærdighed (Lisa). Ængstelsen og frygten, der cirkulerer omkring ønskelisterne, handler 

om, hvad den enkelte elev har ”handlet med”, og hvordan ønskerne kan blive brugt imod én 

i en fremtid, som endnu ikke er ankommet og derfor er ukendt. Ængstelsen handler således 

om mulige risikofyldte fremtider og om drømme om, hvad og hvem jeg gerne vil blive til og 

med hvem, og hvordan disse drømme kan blive vendt imod mig i en endnu ikke ankommet 

fremtid. Dette skaber en udsathed og en uvishedspuls, som ledsager eleverne ind i 

overbygningsskoleliv.  

Analysen har samtidig vist, hvad det er for kræfter og energier, som er hvirvlet ind i 

ønskelisterne, og hvordan disse energier også er hvirvlet sammen med tilblivelsesprocesser 

fra barndom til ungdom, idet skolen gør overgang fra børneskole til overbygningsskole til 

en overgang fra barndom til ungdom. Rytmebegrebet og affektbegrebet kan bidrage til at 

forstå elevernes rytmer fra børneskole til overbygningsskole ikke som individuelle 

intentioner, men som sammenfiltninger af kræfter og energier, hvor eleverne mærker og 

gennemtrænges af hinandens affektive rytmer. Ønskelisterne betragtes som materialiteter, 

hvorigennem rytmerne bevæger sig. Ønskelisterne producerer lag af forventninger, 

drømme eller associationer ift., hvem og hvad man kan blive til.   

Kapitlets analyse af elevernes måder at ”håndtere” ønskeprocesser, giver et første indblik i 

elevernes differentieringer og skæringer, som er affektivt ladet. Ønskelisterne producerer 

således ikke alene forventninger og håb om det fremtidige skoleliv, men tillige 

differentieringer og forskelssættelser, der er affektivt ladede, eller som virker via affektive 

komponenter. Heri består ønskelisternes affektive kvaliteter. Overbygningsskoleliv skydes 

med andre ord i gang sammen med elevernes differentieringer og skæringer. Via 

ønskelisterne sanser eleverne at være tilvalgt og fravalgt af hinanden, hvilket lever videre i 

overbygningsskoleliv. 

Kapitlets ærinde har således været at fremanalysere, hvordan der i intra-aktionerne mellem 

ønskelister, elever, lærere, skole og forældre skabes specifikke differentieringer og 
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forskelssættelser. Samtidig har jeg ønsket at anskueliggøre, hvordan skolen via 

ønskelisterne som organiseringsgreb skaber affekter og stemninger 

(intensitetsorkestrering) – ikke forstået som en bevidst intention, men som effekterne af de 

specifikke intra-aktioner mellem ønskelister, skole, lærere, elever og forældre, som 

ønskelisterne bliver til i. På den måde er elevtilblivelser og organisationens tilblivelser 

sammenfiltrede processer (jf. kapitel 5).    

Ønskelisterne betragtes som en del af skolens intensitetsorkestrering. Med ønskerne tager 

overbygningsskolen sig adgang til eleverne før skolestart – det gør den ved at åbne eleverne 

affektivt for skoleliv. Gennem sammenfiltningerne af ønskelister og elever tapper skolen sig 

på eleverne og deres rytmer og ”stemmer” dem, gør dem motiverede og forventningsfulde 

ift. det fremtidige skoleliv. Men samtidig gør produktionen af uvished, uretfærdighed og 

udsathed ønskelisterne til et fænomen, som skolen ubønhørligt skal orkestrere på langt ind 

i overbygningsskolelivet og udfordringen bliver at holde hus med energierne og affekterne.   

Man kan sige, at overbygningsskolen via organiseringsgrebet ”ønskeliste” vækker sig selv til 

live ved at sætte gang i drømme om samværelser, kammeratskaber og mulige tilblivelser og 

ungdomsliv. Det er en måde at skabe skole og skabe overgange mellem børneskole og 

overbygningsskole på. Skoleorganiseringen i børneskole og overbygningsskole kan 

betragtes som institutionaliseringen af overgang fra barndom til ungdom. Med 

organiseringen børneskole og overbygningsskole og skolens betoning af ungdomsliv- og 

kultur ”snitter” skoleorganiseringen så at sige ind i disse tilblivelsesprocesser. Med sin 

organisering hacker skolen sig på ideen om ungdom som transition og ”rusker” i disse 

processer via installeringen af ønskelisteproceduren. Det er med andre ord en 

skoleorganisering, som (måske ikke bevidst eller intenderet) er informeret af ideen om 

forskelle og overgange mellem barndom og ungdom, og i den forstand er skolen samtidig 

med til at institutionalisere alder som en kategori. Forskelssættelser og diffrentieringer 

blandt eleverne emergerer i sammenfiltninger med skoleorganiseringen. Forskelssættelser 

og differentieringer emergerer med andre ord hverken som noget udefra og ind (i 

skoleorganiseringen) eller som noget indefra (eleverne) og ud, men som sammenfiltninger 

mellem elever, ønskelister, skoleorganiseringer, skoleleder, forældre mm..    

Via ønskelisten som organiseringsgreb materialiserer overbygningsskolen (come into 

matter) allerede i børneskolen et halvt år før skolestart i overbygningsskolen. 

Overbygningsskolen tapper sig således ind i på de kommende overbygningsskoleelevers 

energier og rytmer, og samtidig tapper overbygningsskolen sig som organisation ind i 

børneskolen. Denne pointe beror på en rytmeanalytisk inspireret forståelse af skolen som 

organisering af tid, rum og energi, hvor rum forstås processuelt, åbent og uafsluttet uden 

faste grænser eller lukninger.  Grænserne mellem den ene skoleorganisering (børneskolen) 
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og den anden (overbygningsskolen) bliver flydende, åbne og uafsluttede via ønskelisterne. 

I den forstand bidrager ønskelisterne til at producere forbindelserne mellem institutionelle 

skolematrikler og til produktionen af fremtidig elevhed.  

Det næste kapitel zoomer ind på forskelssættelser og differentieringer via fordelingen og 

omfordelingen af elever i skoleklasser, som fremanalyseres som et visualiserings- og 

sansearbejde af, hvilke kompositioner eller konfigurationer af elevrytmer, der kan bidrage 

til at skabe det, som skolen forbinder med harmoniske klasser. Ved at følge lærernes 

fordelinger og overleveringer af børneskolens elever tegnes der samtidig et begyndende 

billede af, hvori faglige og sociale elevrytmer består, og hvilke fusioner eller konfigurationer 

af faglige og sociale rytmer, der udgør legitime elevrytmer, som kan bidrage til skabelse af 

såkaldte harmoniske klasser. Denne tråd trækkes videre ind i analyserne i kapitel 8 om 

timeliv. På baggrund af disse skoleklassedannelsesprocesser kan der med andre ord 

fremanalyseres begyndende legitime og acceptable versus illegitime og uacceptable måder 

at gøre elev på, som produceres allerede inden eleverne starter i klasserne, og som etableres 

via elevernes ønsker og lærernes overvejelser og synspunkter. 
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Kapitel 7.  

Kategoriale skæringer i skoleklassedannelsen 

 

Ønskelisterne udgør et organiseringsprincip for klassedannelserne, som åbner for elevernes 

rytmer, og som snarere er et ledsagende princip til et mere dominerende princip. 

Grundlæggende dannes klasserne på baggrund af lærernes beskrivelsesarbejde, hvor de 

enkelte elever kategoriseres fagligt og socialt. Dette foregår dels på et fordelings- og 

omfordelingsmøde og dels på et overdragelsesmøde mellem børneskolens og 

overbygningsskolens ledere og lærere. Dette mix mellem elevønsker og lærerbestemmelse 

kan også iagttages i andre sammenhænge i overbygningsskolen. Det er således processer, 

der kan iagttages i løbet af skoleåret, i en anden målestok, i forbindelse med, at eleverne 

skal ønske, hvem de gerne vil sidde ved siden af u undervisningen, hvilket udfoldes i kapitel 

9. 

På lærernes og ledernes møder ”mærkes” eleverne med plusser og minusser samt beskrevne 

ord. Her kategoriseres og værdisættes eleverne – med andre ord gøres eleverne til elever af 

en bestemt slags i relation til forestillinger om, hvad en harmonisk skoleklasse indebærer.  

Møderne giver indsigt i den praktiserede og situationelle skolepraksis (jf. kapitel 3) via de 

fortællinger og beskrivelser af eleverne, som fremhæver det, der (i relation til denne 

skolepraksis) er relevant at vide om de pågældende elever – det, som lærerne opfatter som 

relevant og legitim viden. Det vil sige, hvad der anerkendes situationelt eller specifikt som 

værdifuld og relevant og derved legitim viden.   

Nærværende kapitels bidrag er at fremanalysere en forståelse af lærernes (og skolens) 

kategoriseringer (og forskelssættelser) af eleverne som et sanse- og visualiseringsarbejde, 

hvor kategorier ikke bare eksisterer forud og oversættes en-til-en, men indgår i samlinger 

eller ”rytmiske ligninger” af elever-kategorier-rytmer. I det følgende zoomes der ind på 

lærernes arbejde med at danne klasserne på såvel fordelings- og overdragelsesmøderne, 

som nok er ét moment af skoleliv, men også den samtidige tilstedeværelse af momenter, der 

er kommet før, og momenter, der skal komme. Det er tilsammen momenter af 

skolelivserfaringer og fremtidshåndteringer.  

At etablere harmoniske klasser  

Når lærerne mødes om etableringen af klasserne, handler det, ifølge flere skoleledere, om 

at etablere nogle ”harmoniske og gode” klasser: At skabe harmoniske klasser forudsætter et 

”fordelingsarbejde”, hvor de fagligt stærke og svage fordeles, at der er lige mange piger og 

drenge, at de elever med urolige, forstyrrende, ballade- rytmer fordeles ligeligt i alle klasser, 
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at der i hver klasse er en elitegruppe (fagligt og socialt), som kan trække de øvrige elever op 

(jf. intra-view med viceskoleleder på børneskolen).. I denne fordelingsproces bringer skolen 

nogle elever sammen og etablerer afstand mellem andre. Viceskolelederen på børneskolen 

forklarer: 

Viceskoleleder: Der er nogle få principper. Børn med faglige udfordringer skal så vidt 

muligt spredes ud. Sådan at vi ikke får en klasse med massivt mange børn med faglige 

udfordringer. Vi kigger jo også på den sociale interaktion sådan, at vi får delt de børn, der 

udfordrer socialt og følelsesmæssigt. At vi får dem delt ud på en måde, så de ikke kan 

provokere hinanden. Og så er der – og det er jo ren logistik – vi vil gerne have en ligelig 

fordeling af kønnene. Så vil vi gerne have, at der er en elite i hver klasse, som ligesom kan 

trække niveauet op. Fagligt, men også socialt. Altså en faglig-social elite, som ligesom kan 

lægge niveauet og være med til at trække de andre op. Det er grundprincipperne i det. Der 

er altså fire grundprincipper i det, ikk.  

Fordelingen af elever baserer sig således på en harmonifigur, der udgøres af fire 

grundprincipper: En ligelig fordeling af (1) børn med faglige udfordringer, (2) børn med 

sociale og emotionelle udfordringer, så de ikke mærker hinandens rytmer og skaber 

arrytmiske svingninger, (3) drengeelever og pigeelever samt (4) en tilpas koncentration af 

eliteelever, der kan svinge de andre elever op på højere niveauer.  

Kapitlets analyse vil synliggøre, at der inde i denne harmonifigur der distributioner af 

energier og rytmer, som dukker op i lærernes og skoleledelsens overvejelserne om 

fordelingen af elever. I disse overvejelser ”bor” der yderligere et lag af mere specifikke 

overvejelser om mulige intra-aktioner mellem elever, hvor eleverne både tænkes som 

entiteter og relationelle sammenfiltninger, eller som sammenfiltninger af selvets rytmer, 

sociale rytmer og andres rytmer, der enten kan udvikle arrytmer eller eurytmer.  

I produktionen af harmoniske klasser har det betydning, hvor meget nogle konfigurationer 

af elever larmer og skaber uro (arrytmi) og flyder over af energi ift. andre 

elevkombinationer. I etableringen af harmoniske klasser arbejdes der med andre ord med 

samtidighed af specificitet og forskelle og sammenfiltninger. I det nedenstående vil jeg 

fremanalysere, hvordan dette viser sig i skoleklassedannelsesprocesser længe inden første 

skoledag, og i de efterfølgende kapitler vil jeg fremanalysere, at denne ”skæren skoleklasse 

til”, hvor nogle elever forbindes og andre elever adskilles i specifikke skæringer (cutting 

together-apart) gentager sig, når skoledagen og orkestrering af skoleklassen på 

overbygningsskolen er i gang (se kapitel 8 og 9).  

At studere skoleklassedannelsesprocessen giver indsigt i, hvad det er for skoleliv, lærerne 

opfatter og sanser, mens de kategoriserer og harmoniserer. Disse opfattelser og sansninger 
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dukker op via erfaringer med tidligere skoleliv og forventninger om det fremtidige skoleliv. 

Dannelse af skoleklasser og fordeling af eleverne ud fra de fire grundprincipper skal altså 

ikke forstås som en isoleret begivenhed, men derimod som en begivenhed, der er filtret 

sammen med fortidige og fremtidige undervisningsliv og orkestrering af skoleliv og 

elevrytmer: ”This moment is dispersed/diffracted … And this moment, like all moments, is 

itself a diffracted condensation” (Barad 2014, 169).         

I denne proces af klassedannelse gøres elevønsker til noget sekundært eller noget, der 

legitimerer klassesammensætninger og lærernes kategoriseringsarbejde (og skyder mulige 

kritikker væk fra kategoriseringsarbejdet og over i ønskerne eller mangel på opfyldelse af 

ønskerne). Ønskelisterne kan ligefrem opleves kontraproduktive for ambitionen om af 

skabe harmoniske klasser, hvilket viceskolelederen fra børneskolen forklarer:  

Viceskoleleder: Og i øvrigt synes jeg, at det er også at stikke dem blår i øjnene at lade dem 

ønske noget, som lærerne godt ved, at de ikke vil gå med til. For alle ved jo godt, at dem, 

vi ikke ønsker skal gå i klasse sammen pga. forskellige årsager, det er dem, der i 

virkeligheden ønsker hinanden. Det er dem, vi gerne vil have splittet. (…) Altså dem, der 

er rigtig gode til at forstyrre hinanden, fordi de er rigtige gode til at lave sjov og ballade, 

og det er også rart og hyggeligt. Men hvis det går ud over deres koncentration osv., så er 

vi jo ikke interesseret i at danne klasser med dem som grundlag. Så dem forsøger vi 

selvfølgelig at splitte ad (…).  

”Lærere ved godt”, at elevernes rytmer bevæger sig med og mod orkestreringen af 

undervisningsliv, og ”lærere ved godt”, at eleverne vælger de medelever, som de kan have 

sjov, ballade og hygge med, og at balladerytmer og hyggerytmer er rytmer med andre 

energier end koncentrationens og faglighedens rytmer. Elevernes ønsker risikerer at skabe 

sammenfiltninger af elevrytmer med for meget ballade, hygge og sjov og for lidt 

koncentration og faglighed. Balladerytmer og hyggerytmer har energier, der 

gennemtrænger rytmer af koncentration. Havde skoleledelserne ladet elevernes ønsker 

udgøre det eneste grundlag for klassedannelse, ville det risikere at skabe såkaldte 

disharmoniske klasser.  

Når lærerne mødes til overleveringsmøder om dannelse af klasser, er det således allerede 

med en fornemmelse af, at elevrytmer – i særlige sammenfiltrede intra-aktioner – kan 

producere arrytmiske tilstande, der konflikter med og risikerer at kollapse fremtidige 

undervisningsliv.  Derfor skal specifikke elevrytmer adskilles og andre elevrytmer samles 

for at skabe harmoniske skoleklasser. Fordelingen af elever fremanalyseres i den følgende 

analyse som et sanse- og visualiseringsarbejde, hvor lærerne visualiserer og sanser elevliv 

og orkestrering af fremtidige undervisningsliv.  
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(Om)fordeling af eleverne – orkestrering af fremtidige skoleliv   

At skolerne etablerer nye klasser og ikke blot lader de gamle klasser starte på 

overbygningsskolen, beror på en forestilling om, at det ”at ryste posen” er frugtbart for 

elevernes modningsprocesser og for læringslandskabet som sådan. At ryste posen er ideen 

om at ryste allerede etablerede kategoriseringer og kunne ”starte på en frisk”.171 

Mit materiale viser, at skolen benytter klassedannelserne til at omfordele eleverne. Det er 

især drengeelever, der skal skilles ad og inddeles i nye konfigurationer, hvorimod pigeelever 

oftest bliver ”fyld”, hvor det ”bare” gælder om at sikre, at mindst ét ønske om en fremtidig 

klassekammerat opfyldes.  

Skolen placerer nøjsomt drengene (dem med rytmer af uro, larm og ballade) i forskellige 

klasser. Dette zoomes der ind på i det nedenstående uddrag af en samtalesekvens fra 

overdragelsesmødet med lærere fra børneskolernes 6. klasser og viceskolelederne på 

henholdsvis overbygningsskolen og børneskolen. Målet med mødet er at danne de – som 

overbygningsskolelederen formulerer det – bedste klasser som muligt. Forinden mødet har 

overbygningsskolelederen forsøgt at sammensætte forslag til fire klasser. Dette er gjort på 

baggrund af de tidligere beskrevne kriterier samt lærernes notater, børneskolens 

viceskoleleders angivelser af stærke og svage elever samt elevernes ønsker. Formålet med 

mødet er, at lærerne bidrager til overvejelser om specifikke klassekonfigurationer på 

baggrund af deres situationelle viden om eleverne.  

I det følgende zoomes der ind på et uddrag af en samtalesekvens, som vedrører lærernes 

arbejde med at omplacere eleverne på baggrund af de udkast til klassekonfigurationer, som 

viceskolelederen har produceret. Lærerne sidder samlet om et bord, og foran sig har de 

forslag til de kommende 7. klasser med navnelister. Overbygningsskolens viceskoleleder har 

bedt lærerne om at tjekke elevsammensætninger på baggrund af deres specifikke kendskab 

til og erfaringer med eleverne. Lærerne sidder bøjet over listerne, fordybet og med blikkene 

glidende ned over listen af navne.  

Lærer 1: ”Anders Nielsen! Vi kunne rigtig godt tænke os, at han kom i klasse med Malte. 

Vi har en firemandsdrengegruppe, og vi har delt dem i to klasser, men nu er der tre i den 

ene og én i den anden. Og han har rigtig god faglig indflydelse på Malte”.  

Alle kigger på listerne:  

                                                        

171 Dette er en gennemgående forestilling på de besøgte overbygningsskoler og fremanalyseres ligeledes i andre 
studier af overbygningsskoler (Juelskjær 2009, Brown 2017, Wied 2017 (in prep)).  
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Lærer 2: ”Det er heller ikke en god kombi at sætte Lasse, Kalle og Alexander i klasse 

sammen. De er jo nogle livlige drenge. De skal ikke være sammen, men de skal heller ikke 

i klasse 4 med Malte”.  

Lærer 3: ”Lasse og Kalle kan godt lave noget sammen – de er et godt match”. 

Lærer 2: ”Men ikke med Alexander. Kalle har svært ved at koncentrere sig i timerne. Og 

det har Alexander også. Kan der være nogle andre, der kan hive Alexander i den rigtige 

retning?” 

 Lærer 3: ”Så skal Alexander måske over i klasse 3?”  

Lærer 4: ”Nej, ikke over til Simon.”  

Lærer 5: ”Nej, i hvert fald ikke. Alexander har rigtig svært ved at koncentrere sig i 

timerne”.  

Lærer 5:” Der er ikke mange af de stærke og arbejdsomme elever, som har lyst til at 

arbejde sammen med ham, for han bidrager ikke med noget”.  

Lærer 2: ”Men det kunne være sindssygt godt for ham at komme i en klasse, hvor der er 

nogen, der kan hive ham i den rigtige retning”.  

Viceskoleleder 1172: ”Umiddelbart er Alexander jo nemmere at styre end de andre”.  

 

At skabe harmoniske klasser er et ”puslearbejde”, som kræver snilde, omhu og 

visualiseringer:173 Anders har god indflydelse på Malte. Anders’ faglige rytmer vil kunne 

gennemtrænge og afbøje Maltes rytmer af ukoncentration. Og omvendt vil Maltes rytmer 

kunne skabe ”lidt spræl i Anders” faglige rytmer.174  Samlingen Anders-Malte vil kunne 

skabe harmoni mellem faglige rytmer og rytmer med spræl. Hvorimod kombinationen 

Malte-Lasse-Kalle-Alexander vil skabe for livlige rytmer og for lidt faglige rytmer (risiko for 

arrytmi). Det er den specifikke samling Lasse-Kalle-Alexander, der vil producere rytmer af 

den slags, som ikke kan gennemtrænge og bøje Maltes rytmer af ukoncentration og livlighed 

                                                        

172 Viceskoleleder 1 er fra Børneskolen og viceskoleleder 2 er fra Overbygningsskolen.  
173 ”At pusle” kan betyde flere ting. Jeg bruger det i betydningen: ”At være beskæftiget med en opgave, hvis 
løsning kræver snilde, omhu og tålmodighed” (den danske ordbog: 
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=pusle). Klassedannelsesarbejdet er netop et arbejde, der fordrer snilde og 
omhu. Der er noget, der skal gå op, men det kan gå op på mange forskellige måder. Der er ikke kun én løsning, 
men flere mulige i det harmoniseringsarbejde, som klassedannelsen er.   
174  Dette fremgår af det senere overleveringsmøde, hvor klasserne er dannet, og hvor børneskolens lærere 
overleverer viden om eleverne til overbygningsskolens lærere. På dette møde tales der yderligere om duoen 
Lasse-Kalle.   

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=pusle
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og forstærke hans faglige rytmer. Men fjerner man Alexander, vil duoen Lasse-Kalle kunne 

skabe faglige rytmer. Fjernes Alexander, kan skoleklassen blive harmonisk.  

Lærerne streger navne nogle steder og føjer navne til andre steder på listerne. Malte føjes 

til klassen, og Alexander streges. Puslearbejdet fortsætter, og nu skal Alexander placeres 

sammen med andre, der kan skabe harmoni. Det er vanskeligt for lærerne at visualisere og 

sanse nogen mulige samlinger af elever, som vil kunne gennemtrænge Alexanders 

balladerytmer med faglige rytmer:      

 

Viceskoleleder 2 sidder og roder med listerne med elevønskerne.  

Viceskoleleder 2: ”Altså, kan man putte Alexander ind i klasse 3, hvis man tager Simon 

ud”.  

Lærer 3: ”Ja, men så er der det med Thea”.  

Viceskoleleder 2: ”Ok”.  

Viceskoleleder 1: ”Det er meget væsentligt at ikke sætte dem i klasse sammen, hvis de ikke 

ønsker hinanden”.  

Lærer: ”Der har været noget mobningslignende noget mellem Thea og Simon i dette her 

år. Han har været efter hende i lang tid”.  

Viceskoleleder 1: ”Hvad hvis vi flytter rundt på Alexander og Simon, så Simon kommer i 

klasse med Martin?” 

Lærere i munden på hinanden: Det går slet ikke.  

Viceskoleleder 1: ”Kan Simon komme ind i en af de andre?”  

Viceskoleleder 2: ”Men så kunne han komme i klasse 1. Men der har han ikke ønsket 

nogen”.  

Alle kigger i listerne.  

Viceskoleleder 1: ”Hvis vi flytter Thea, skal vi være sikre på, at hun får nogle ønsker 

opfyldt. Der er jo få piger ovre i klasse 1, men har hun nogle ønsker der?”  

Viceskoleleder 1 bladrer i listerne:” Det finder jeg lige ud af”. 

Flere opremser pigenavne, som de tror, at Thea må have ønsket.  

De kigger fortsat på listerne.  

Viceskoleleder 1: ”Vi kan godt flytte Thea til klasse 1”.  



189 

 

Viceskoleleder 2: ”Eller vi skal rykke Fie eller…”  

Der tales lidt frem og tilbage om pigernes ønsker. 

Viceskoleleder 2: ”Så flytter vi Thea over i klasse 1, så får hun et ønske opfyldt”.  

Viceskoleleder 1: ”Og ved vi, at Thea får et ønske opfyldt i klasse 1?” 

Viceskoleleder 2: ”Ja, hun har ønsket Alina og Fie”.  

Viceskoleleder 2: ”Så kom vi af med den kombination af de to, der ikke skulle være 

sammen”. 

 

Det kræver noget af lærernes forestillings- og visualiseringsevner at placere Malte. Der kan 

ikke bare byttes rundt på Alexander og Simon, da denne omplacering producerer duoen 

Simon-Thea, som bærer mobberytmer i sig: Thea har eksplicit ikke-ønsket Simon. Ikke-

ønsker trumfer. Lærerne trækker Simon ud og forsøger sig med at forestille sig ham i den 

tredje klasse. At placere Simon i en anden klasse (end Thea) skaber duoen Simon-Martin. 

Alle ved godt, at det ikke går! Og i den fjerde klasse er der ingen elever, som Malte har 

ønsket. Malte kan kun placeres i den klasse, hvor Thea er. Thea må flyttes, og andre piger 

må flyttes rundt. Lærerne sørger for, at pigerne har ønsker opfyldt i de klasser, de placeres 

i. Når det er pigeelever, visualiseres der ikke på samme måde over rytmekompositionerne 

af faglige og sociale rytmer. I relation til pigerne vedrører overvejelserne primært, om de får 

et ønske opfyldt.  

I lærernes møder produceres momenter af fremtidige skoleliv. Det er møder, hvor lærerne 

visualiserer mulige fremtider af skoleliv. I et moment lægger der sig et fremtidigt skoleliv til 

rette for Thea, der tegner sig en specifik fremtid, men i næste moment er dette atter aflyst, 

og en ny fremtid muliggøres. Theas potentielle fremtidige skoleliv er forbundet og filtret 

sammen med de andre elevers fremtidige skoleliv. I dette specifikke moment er det 

sammenfiltninger af Simon-Fie-Alinas potentielle fremtidige skoleliv. I et kort moment 

lægger der sig en fremtid til rette for Thea-Simon-Fie, som momentet efter er ændret (”Vi 

kan godt flytte Thea til klasse 1”). Elevernes tilblivelser i skoleklasser er hele tiden hjemsøgt 

af det, som kunne have været, men som ikke blev (”hvad nu hvis”). Selvom eleverne ikke er 

med til bords i disse møder om klassedannelse og således ikke deltager i visualiserings- og 

sansearbejdet, er det, som om eleverne alligevel fornemmer, at de specifikke skoleklasser 

kunne have konfigureret sig anderledes. Lad os erindre Silles tanker om… ”Hvordan ville 

det have været, hvis klasserne næsten havde været de samme – hvis man havde skiftet 
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nogle enkelte ud, og jeg så var kommet i klasse med nogle andre…)”. 175  Sådanne 

forestillingsrum om mulige andre fremtider (”hvad nu hvis”) kommer således ikke ud af 

ingenting, men synes at cirkulere i hele klassedannelsesprocessen.  

Kønnede rytmer 

Lærernes samtaler om klassedannelse sammenfatter på mange måder overvejelserne om 

elevernes placeringer ift. hinanden, og disse placeringer er meget kønnede. Det er med 

andre ord gennemgående, at der er drengeelever, der skal spredes, eller som der skal bringes 

afstand imellem. Der er drenge, hvis energier eller rytmer skaber kollaps (arrytmi) for 

andre, og hvis rytmer er for ”livlige” og for ukoncentrerede (for lidt faglige). Og der er 

drenge, hvis energier og rytmer kan hive andres rytmer og energier i den ”rigtige” retning 

og gennemtrænge med faglighed (skabe eurytmi), når der er rytmer af sjov og ballade. Og 

omvendt kan rytmer med spræl modvirke, at faglige rytmer bliver for faglige. Der er altså 

en nøje sansning og visualisering blandt lærerne af, hvilke rytmekompositioner, der skal til 

for at skabe harmoniske klasser, og en sansning af, hvilke slags rytmer der skaber 

konstruktiv interferens, hvor rytmer forstærker hinanden, og hvilke slags rytmer, der 

svækker hinanden (destruktiv interferens). Det er tale om sansninger af fremtidige mulige 

kompositioner af sociale og faglige rytmer og fremtidige bevægelser, hvilket er en 

gennemgående figur i samtalerne om klassedannelse.  

Pigernes placeringer og omplaceringer er hovedsageligt forbundet med overvejelserne om 

og en sørgen for, at de får ønsker opfyldt. Ønskelisterne begrundes som tidligere nævnt med 

at give eleverne medindflydelse og som en måde at sikre en så tryg overgang og skolestart 

som muligt. Overvejelser om at bringe nogle elever sammen og skabe afstand mellem andre 

synes med andre ord at være informeret af kønsspecifikke opfattelser af og erfaringer om, 

at drengerytmer skal tøjles og orkestreres, hvorimod det for pigernes vedkommende skal 

sikres, at de er tæt på veninder, og at der skabes tryghed.  

Køn dukker således op som en empirisk kategori i denne organisering og (om)fordeling af 

eleverne. Det vil sige, at i overdragelsernes kategoriseringsarbejde begynder køn at ”blinke” 

på særlige måder, som en relevant kategori at organisere og fordele igennem. Køn bliver 

altså en særlig kraft i overdragelsesarbejdet og lærernes og ledelsens 

klassedannelseskonstellationer.  

I det kategoriseringsarbejde, der er i gang, er der således virksomme (agentiale) 

drengekategorier og pigekategorier. Fordelingsarbejdet er imidlertid ikke udelukkende et 

kategoriseringsarbejde, men snarere et sanse- og visualiseringsarbejde om mulige 

                                                        

175  Ligeledes kan erindres Lisas oplevelse af uretfærdighed i at blive adskilt fra bedsteveninden og Mads’ 
oplevelse af held med at få sine ønsker opfyldt (se kapitel 6). Ønskelisternes affektive kvaliteter er således også 
effekten af klassedannelsesprocessens puslearbejde. 
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interferenskompositioner inde i kategorierne. Kategorierne virker ind på, hvad der 

forstærker eller svækker rytmekompositioners amplitude, og i den forstand indgår 

kategorierne i lærernes arbejde, hvor nogle typer af amplituder (for meget ballade eller 

stilhed) gerne skal undgås, mens andre gerne skal understøttes. Men kategorierne er ikke 

afgjorte, faste på forhånd og klar til at erhverve eleverne: Kategorier såsom ”stille pige” og 

”balladedreng” er afsæt for lærernes undersøgelser af det energetiske og det interfererende 

og udgør et led i overvejelserne om, hvordan der kan orkestreres på og holdes hus med 

elevrytmer – men klassefordelingsarbejdet stopper altså ikke ved kategoriseringerne.  

Kategoriseringsarbejde som rytmefokuseret arbejde  

I omplaceringsarbejdet sanser lærerne på den ene side de enkelte elever som entiteter med 

specifikke rytmer af en bestemt slags (f.eks. faglige eller ballade) og på den anden side som 

relationelle, sammenfiltrede samlinger, der skaber specifikke kompositioner af rytmer, som 

blander sig og gennemtrænger hinanden på måder, der er mere eller mindre 

hensigtsmæssige for det fremtidige undervisningsliv. At skabe (harmoniske) klasser er et 

relationelt og rytmefokuseret arbejde, hvor lærerne bringer nogle elever sammen og 

adskiller andre. Det er kategoriproduktioner ift. enheden (den harmoniske) skoleklasse, og 

det er afvejninger af, hvor lidt og hvor meget der skal være af de forskellige slags rytmer – 

set relationelt i forhold til den samlede pulje af relativ harmoniskabelse.  

Med andre ord sanses elever både som kategorier og relationer. Det er ikke på forhånd låste 

sociale kategorier, der er lukkede og afgjorte. Der er mere eller mindre ballade afhængig af, 

hvad der ellers er af rytmer af stilhed og ballade. Kategorierne er således relationelle i deres 

forbundethed med andre kategorier, og de emergerer i relationelle sammenfiltninger af 

(elev)kategori og rytme (det vil sige en specifik samling af kategori og rytme, der 

kondenserer noget som én slags elev, som lærere skal håndtere). Lærerne pusler med dette 

skoleklassedannelsesarbejde, som samtidig er forbundet af tider og steder. Dette 

kategoriseringsarbejde er både afgjort og ikke-afgjort, låst og ikke-låst, flydende og ikke-

flydende – alt afhængig af kombinationer af elevkategori og -rytmer i relation til 

harmonifiguren. Alt afhængig af kombinationerne vil specifikke samlinger af elevkategorier 

og rytmer skabe harmoniske klasser. 

Det er en noget anden kategorifigur, som emergerer i mit materiale end eksempelvis den 

kategorifigur, som fremanalyseres i McDermotts tekst ”Hvordan 

indlæringsvanskeligheder skabes for børn”. Her fremanalyseres kategorien 

indlæringsvanskelighed og et ledsagende sprog som noget, der allerede ligger tilgængeligt i 

kulturen, uafhængigt af de konkrete børn. Der ”venter” så at sige indlæringsvanskeligheder 

(og andre problemer) og et ledsagende sprog i ethvert klasseværelse, som tilegner eller 

hverver sig nogle børn. På den måde hverves børn af kategorien indlæringsvanskeligheder, 
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som eksisterer på forhånd (i kulturen og i skolen). I mit materiale er detnogle andre 

hvervninger, som er mere flydende, og som intra-agerer med specifikke samlinger af 

entiteter, kategorier og rytmer, der har effekter på, at noget kan blive til noget mere og noget 

andet. Mit materiale tilbyder således et andet bud, på hvordan vi kan forstå læreres (og 

skolens) kategoriseringer som et rytmearbejde og et energetisk arbejde, hvor kategorier ikke 

bare kan oversættes i en en-til-en relation, men indgår i samlinger eller ”rytmiske ligninger” 

af den enkelte elev, kategorier og rytmer. 

I dette kategoriarbejde taler og fornemmer lærerne ikke kun om eleverne som afgrænsede 

entiteter, men som sammenfiltninger af elevers rytmer. Således arbejder lærerne med det 

entitetsmæssige og det rytmemæssige (det samskabte og sammenfiltrede), hvilket kan 

producere mulige kollaps og arrytmer eller harmonier i undervisningsliv.176 

Lærers overdragelsesmøder 

Den endelige sammensætning af elever falder på plads efter lærernes møde om fordeling og 

omfordeling af eleverne i skoleklasserne. Klasserne meldes efterfølgende ud til eleverne. På 

overdragelsesmøder videns- og erfaringsdeler børneskolens lærere om eleverne til 

overbygningsskolens lærere.    

I det følgende afsnit zoomes der nærmere ind på de faglige og sociale rytmer. Via studier af 

lærernes overleveringer af eleverne tegner der sig et begyndende billede af, hvori faglige og 

sociale elevrytmer består, og hvilke kompositioner af faglige og sociale rytmer der udgør 

legitime og illegitime elevmåder og bidrager til at skabe harmoniske klasser. Dette udfoldes 

yderligere i kapitel 8. Uddrag af feltnoter fra overdragelsesmødet:  

Alle lærerne sidder ved borde og med lister over deres kommende elever. Jeg sidder ved 

en lærers bord.177 På skift kommer børneskolernes lærere hen til bordet. Nogle kommer 

uden papirer, og andre kommer med ringbind i favnen. De enkelte elever ”overleveres” i 

dialog mellem børneskolens og overbygningsskolens lærere. Børneskolens lærere beretter 

om en elev med afsæt dels i egne og andre læreres erfaringer og dels nationale tests og 

andre tests. Læreren, der skal overtage eleverne og have dem i den kommende 7. klasse, 

noterer undervejs, mens børneskolens lærere fortæller om eleven. 

Overbygningsskolelærere arbejder alle med de samme punkter, som de ønsker at få 

dækket: Beskrivelser af den enkeltes faglige niveau, sociale kompetencer, 

forældresamarbejde, skrøbelighed ift. forandring og ”andet”. Overbygningsskolens lærer 

(overbygningsskolelærer 1) noterer som nævnt undervejs i samtalen stikord. Nogle gange 

                                                        

176 Som det vil fremgå af de senere analysekapitler (kapitel 8 og 9), forbinder dette spor sig til lærernes arbejde 
med at placere eleverne i klasseværelset.  
177 Det er efter aftale med skolelederen og den pågældende lærer, at jeg sidder med ved bordet. 
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noterer hun mere og andre gange mindre, undervejs stiller hun spørgsmål. Der er 

yderligere en overbygningsskolelærer til stede (overbygningsskolelærer 2). 

Ved at følge lærernes overleveringsarbejde bliver det tydeligt, at legitime elevmåder eller 

elevrytmer ikke bare er faglige rytmer, men tillige sociale rytmer, eller mere præcist: 

legitime elevmåder eller rytmer er specifikke fusioner af sociale og faglige rytmer, der kan 

bidrage til at gøre skoleklasserne harmoniske. Elever uden sociale rytmer udpeges som 

aparte og ubestemmelige (”spøjse”):   

Spøjse rytmer  

Børneskolens lærer: ”Asger, han er et mærkeligt barn. Han scorer rigtig dårligt i alt 

dansk, jævn på national test. Han skriver som en brækket arm. Han er sådan ligesom et 

lidt andet sted end de andre. Hvis han begynder at sige et eller andet, så kan man ikke 

stoppe ham, og så bliver han ved”.  

Overbygningsskolelærer 1: ”Hold da op! Hvad siger resten af klassen, når han gør sådan?” 

Børneskolens lærer: ”Altså, i virkeligheden er de sådan meget accepterende over for 

hinanden i den klasse”. 

Overbygningsskolelærer 1: ”Hvad med jer voksne? Giver I ham lov, eller stopper I ham?”  

Børneskolens lærer: ”Nogle gange så får han lov. Det kommer an på, hvor langt væk fra 

det, vi laver, at det er, det han siger. Han er en meget pudsig dreng. Han laver aldrig 

noget. Han laver aldrig sine lektier. Han er en meget speciel fyr. Der er ikke noget ondt i 

ham, han er bare meget speciel”. 

Undervejs, mens børneskolens lærere fortæller, noterer overbygningsskolelærer 1 ikke, 

hun tager flere gange tilløb til at notere, tager fat i pennen og fører den hen til papiret, 

men stopper. Og siger, at det er svært at notere.  

Overbygningsskolelærer 1: ”Har han diagnose?”  

Børneskolens lærer: ”Altså, vil jeg jo sige, at der er et eller andet med ham, men han er 

aldrig blevet indstillet. Han har måske ADD, han er jo... stille. Ja, det er en meget speciel 

klasse”.  

Overbygningsskolelærer 2: ”Har han venner?” 

Børneskolens lærer: ”Jo, de har alle venner – han har da venner, men han er måske ikke 

lige den, de vælger til en fodboldkamp. Han er også ligeglad. Og hvis de skal finde nogen 

at arbejde sammen med, så er han ikke opsøgende, men mere sådan:”Nåååå, er det det, 

vi skal, nå, øh, okay””.  



194 

 

Overbygningsskolelærer 1: ”Den er svær” (hun spidser munder og rynker panden). ”Han 

er en spøjs fyr” (hun noterer ordet spøjs).   

Overbygningsskolelærer 2: ”Skriv lige, at han muligvis har ADD, så vi ved det”. 

Overbygningsskolelærer 1: ”Det står i det der ”spøjs””.  

Overbygningsskolelærer 2: ”Nå, er det er det, det betyder. De griner. 

Overbygningsskolelærer 2: Ja, ja, vi har alle vores måder at definere tingene på”. 

 Eleven Asger gøres anderledes og ”spøjs” med sine rytmer. Asgers rytmer er mærkelige, 

ikke-genkendelige eller spøjse, derved at de er i utakt med både lærerens rytmer og 

medelevernes faglige og sociale rytmer. Asgers rytmer svinger af og med sig selv og lader sig 

ikke mærke af andres rytmer (”han er ligeglad”, ”han er ikke opsøgende”). Han er tonedøv 

over for rytmerne i undervisnings- og skoleliv. Asgers rytmer er solorytmer, som er i utakt 

med faglige rytmer og sociale rytmer. Det gør hans rytmer spøjse, mærkelige og uafstemte. 

Det er en anden slags arrytmi end ballade eller hygge-arrytmer, som spøjse, uafstemte og 

mærkelige rytmer kan skabe. Det er arrytmi i form af, at Asger ikke lader sig mærke af 

hverken lærernes eller medelevernes rytmer. Asgers rytmer lader sig ikke gennemtrænge – 

det vil sige, at han er uafstemt, og hans rytmer er ikke sociale.  

Det er ekstraordinært og vanskeligt at kategorisere Asgers rytmer inden for rammen af 

”normale” elevrytmer, og derfor kategoriseres han med det lidt ubestemmelige ”spøjs”. Der 

er noget forklaringskrævende og ”upassende” omkring Asger, som får læreren til at notere 

”spøjs” om Asgers rytmer. Asgers rytmer er så aparte, er at de ikke lader sig gennemtrænge, 

og de gennemtrænger ikke. Normale elevrytmer er rytmer, hvor eleverne lader sig mærke 

(gennemtrænge) af hinandens rytmer. Elever skal ikke gå solo, ikke gøre sig 

ugennemtrængelige over for andres rytmer – det skaber arrytmi både blandt lærere og 

elever og eleverne indbyrdes (”hold da op, hvad siger de andre til det?”).     

 

Overleveringen mellem lærerne bliver overleveringer om, hvordan de andre elever mærker 

Asgers rytmer, og hvordan Asger mærker sine medelevers sociale og faglige rytmer. Skaber 

det kollaps i undervisningsliv, og hvordan orkestrer lærerne Asgers rytmer?  

Sociale rytmer (gæve rytmer) 

Ved at zoome ind på Asgers rytmer, som falder uden for kategori og er svære at ordsætte 

(spøjse), kan vi få øje på, hvilke kvaliteter sociale rytmer har i relation til undervisningen. 

Sociale rytmer lader sig for det første gennemtrænge og mærke af lærernes og medelevernes 

rytmer. Det er sociale rytmer, der gør elevrytmer ”bøjelige” i relation til både lærere og 
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elever. Legitime elevrytmer er rytmer, der lader sig bøje af og ikke er immune over for 

andres rytmer.  

Når elevers rytmer er kompositioner af samtidige faglige og sociale rytmer, og de sociale 

rytmer bidrager til en modtagelighed eller gennemtrængelighed over for andres rytmer på 

måder, der kan samle stærke og svage elever, så opfattes og sanses elevernes sociale rytmer 

som særligt produktive (gæve). Dette er f.eks. tilfældet med Theo:   

Børneskolelærer: ”Rent fagligt, der er hans force primært matematisk. Han har en meget 

god talforståelse inden for geometri – det kører meget fint for ham. Engelsk og dansk på 

et middel/under-middelniveau. Han er medløber. Han støber ingen bolde selv. Der er intet 

ondt skabt i ham. Han er utrolig sympatisk. Rigtig god til at få samling på tropperne – 

uanset om man er den svageste elev i klassen eller den mest populære, så vil man blive 

behandlet på samme måde af Theo, han er altså en gæv gut. Altså ikke noget fagligt orakel, 

det er han ikke, men han arbejder godt og er god til at spørge og vil utrolig gerne. Han er 

bestemt ikke en knægt, man får nogen disciplinære problemer med, han kører lige efter 

snoren. Men rent fagligt skal man ikke forvente det helt vilde”. 

Theos sociale (”gæve”) rytmer samler eleverne – både de svage og de stærke elever. Han 

skaber med sine rytmer ikke kollaps eller tilstande af arrytmi. Theo lader sig bøje af 

undervisningens rytmer, men hans faglige rytmer er uden store udsving og uden faglige 

”peaks”. Her balanceres sociale og faglige rytmer. Her skabes harmoniske rytmer, som kan 

gennemtrænge de andre elevers rytmer. Der er en yderligere pointe i relation til fusioner af 

de sociale og faglige rytmer, som forekommer her: Theo er gæv, men fagligt skal man ikke 

forvente det helt store. Alligevel er han god nok, for i relation til orkestrering af timeliv og 

håndtering af harmonifiguren, så er det ”nemt” at have mange af ham, idet 

rytmekombinationen af sociale og faglige rytmer skaber harmoni.  

Fusioner af sociale og faglige rytmer (driftsikre rytmer) 

Elevernes sociale rytmer skal således ikke bare gennemtrænge andre elevers rytmer. Det er 

i sig selv ikke nødvendigvis en kvalitet. Det er det først i det øjeblik, de sociale rytmer 

blander sig med faglige rytmer. Som vi skal se i det nedenstående udpluk af en overlevering 

af eleven Sonja, bliver faglige rytmer særligt produktive (driftsikre), når de lader sig bøje af 

lærerens rytmer.    

Børneskolelærer: ”Sonja er skrap i ordets bedste positive forstand. Hun er god fagligt i 

alle fag. Nok bedre i matematikken, men igen hun har en arbejdsmoral, der gør, at hun er 

meget, meget driftsikker. Får suget stof til sig, og hun er stædig, hvis der er noget, der 

falder hende svært, så hænger hun på. Hun er også sådan én, der vil hive fat i én igen og 
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igen, indtil hun forstår det. Hun er fuldstændig fnidderløs. Hun kommer ikke til at skabe 

kliker. En dejlig stille pige på den positive måde”.  

Driftsikre rytmer er rytmer, der svinger (harmonisk) med lærerens rytmer (”hiver fat i én, 

indtil hun forstår”) og lader sig mærke med andres sociale rytmer, men ikke på måder, som 

producerer kollaps (hun skaber ikke kliker og er fnidderløs).  Sociale rytmer, der kollapser 

og skaber kliker, er fnidder-rytmer – vel at mærke, når sociale rytmer springer fra 

pigekroppe.  

Driftsikre rytmer er rytmer, som således lader sig bøje af lærerens rytmer, hvilket også 

beskrives som lydhørhed og modtagelighed over for feedback – som f.eks. Anna:  

Børneskolelærer: ”Anna er en dygtig pige. Arbejdsom. Hun ligger over middel i dansk. 

Hun er ikke typen, der springer over, hvor gærdet er lavest. Lige for tiden er hun lige lidt 

teenageragtig og kan godt have lidt svært ved, hvornår er det lige, at jeg skal 

hyggesnakke, og hvornår er det lige, jeg skal undervises. Men overordnet set er hun altså 

god til at indordne sig under reglerne. Og hun er meget lydhør, når man giver hende 

feedback, så prøver hun at tage den til sig og gøre noget ved det med det samme. Hun er 

sådan omgængelig, og hun kan være sammen med mange og er en sød og betænksom pige 

og sådan meget omsorgsfuld”.  

Sociale rytmer skal fusionere med faglige rytmer (”hvornår hyggesnakke og hvornår 

undervises”). Her kan selvets indre rytmer (teenagerytmer) udfordre de rette fusioner af 

faglige og sociale rytmer. Teenageragtige rytmer er rytmer, hvor hyggesnak gennemtrænger 

og overvælder faglige rytmer. Teenagerytmer er både selvets og sociale rytmer med kraftig 

energi.  

Legitime rytmer er fusioner af faglige og sociale rytmer 

Fusioner af faglige og sociale rytmer, som gennemtrænger og lader sig gennemtrænge af 

andre elevers rytmer (hive hinanden op, skabe spræl i hinanden) opfattes og sanses som 

produktive og bidrager til at skabe harmoniske klasser. Det er legitime rytmer. Eleven 

Anders er et eksempel på en elev med sådanne legitime rytmer:     

Børneskolelærer:”Så er der Anders. Der er ikke så meget med ham. Han er fagligt rigtig 

dygtig og arbejdsom og grundig. Han er sådan én, man gerne vil have 26 af. Og det gælder 

alle fag. Og socialt er han også god. Altså, han og Malte kan godt sådan – Malte kan godt 

gøre, så der kommer lidt mere spræl i ham (Anders), og omvendt så hiver han Malte den 

anden vej, så på den måde er de et godt makkerpar. Og Anders er modsat sådan én, som 

Laura, som er virkelig dygtig, men som ikke er så ydmyg omkring det ift. sin omgang med 

andre. Anders har ingen problemer med at arbejde sammen med den, der er den fagligt 
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svageste. Og det er ikke sådan, at han nødvendigvis er den, der styrer eller kører folk over. 

Altså er han bare indbegrebet af en god kammerat”. 

Legitime elevrytmer og rytmefusioner er at kunne samarbejde med både den svage og den 

stærke medelev, løfte andre elever, anerkende andres kompetencer, sætte spræl i andres 

rytmer, lade sig gennemtrænge af andres rytmer. Sådanne rytmekompositioner er altså 

attråværdige (og derved legitime), dem vil man gerne have mange af, idet de skaber 

grundlag for harmoniske klasser. Dette gælder f.eks. også Andreas’ rytmer:    

Børneskolelærer: ”Andreas er klassens dygtigste dreng. Han er bare i top på den gode 

måde. Og samtidig har han en god status i klassen, for det er sådan en klasse, hvor det er 

sejt, at man er god og gerne vil lave noget. Han kan få det til at fungere. Han ved en masse 

ting, og han er altid med i klassesamtaler. Han er rigtig dygtig, og han har scoret 

fremragende i national test. Han er vidende og reflekteret og kan sætte sig ind i, hvorfor 

folk handler, som de gør. Han er en god dreng. Han har det godt med både piger og drenge 

i klassen. Han kan arbejde samme med alle”.  

Beskrivelserne af Andreas og Anders indfanger altså, hvilke elevrytmer der 

favoriseres og værdisættes og derved gøres legitime, idet de bidrager til at skabe 

harmoniske klasser: Andreas og Anders mestrer både det faglige og det sociale ”på 

den rigtige måde” (at kunne med alle). De kan balancere at være dygtige og give 

plads til andre. De balancerer med andre ord det faglige og det sociale på legitime 

måder: faglig-social/faglig-social/faglig-social/faglig-social.  

Faglige rytmer og sociale rytmer i harmoni lader sig gennemtrænge og bøje af læreres og 

medelevers rytmer og gennemtrænger og bøjer medelevers rytmer. Sådanne 

rytmekompositioner danner grundlag for harmoni, og en skoleklasse med rytmer som 

Anders og Andreas vil være en harmonisk skoleklasse.  

Faglige rytmer, der går solo 

Faglige rytmer sanses således som produktive, når de går sammen med sociale rytmer. 

Faglige rytmer skal lade sig gennemtrænge af sociale rytmer og ikke, som Laura, der går 

solo. Laura er en meget dygtig elev, men hun anerkender ikke andres kompetencer og 

formår ikke at balancere faglige og sociale rytmer på legitime måder, der kan bidrage til at 

skabe harmoni:  

Børneskolelærer: ”Laura vil meget gerne styre, og det er derfor, man skal være lidt 

opmærksom på hende, for hun kan ikke altid give de andre plads. Og det er ikke, fordi det 

er i ond mening, men sådan "jeg kan jo godt, så hvorfor skal jeg vente på de andre”. Faktisk 

lidt den klassiske problematik, som nogle af de stærke jo står i: at de faktisk har lidt svært 

ved det at anerkende andres kompetencer”.  
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Faglige rytmer kan skabe energier, der skubber medelevers rytmer ud. Der kan være faglige 

rytmer, som gennemtrænger med for voldsom kraft og udraderer medelevers rytmer. Dette 

skaber disharmoni mellem faglige og sociale rytmer. Det er faglige rytmer, som ikke lader 

sig bøje af medelevers rytmer, men bliver til solorytmer med stærk faglighed. Det bliver til 

faglige rytmer/faglige rytmer/faglige rytmer, hvilket skaber kollaps i form af, at andre 

elevrytmer kobles af.  

Teenagerytmer med stor spatial rækkevidde 

Som tidligere skrevet i dette kapitel er energierne i elevrytmer hvirvlet sammen med 

tilblivelsesbevægelser fra barndom til ungdom, hvilket lærerne synes at sanse. Lærerne 

sanser med andre ord, at sociale rytmer blandt andet henter deres kræfter og energier uden 

for undervisningen (uden for timeliv). Der tegner sig i overleveringssamtalerne begyndende 

konturer af en rytmefigur med rytmer af stor spatial rækkevidde, hvilke skaber særligt 

kraftfulde rytmer, der er vanskelige at gennemtrænge og bøje for læreren og vanskelige at 

komponere ind i den harmoniske rytmefigur.178 Dette fremgår af lærernes overlevering i 

relation til eleven Simon.   

Børnelærer: ”Simon. I dansk nationaltest står der jævnt. Han har scoret jævnt inden for 

alle områder. Han er med i samtaler, men nogle gange svarer han i øst. Han handler, før 

han har tænkt sig om. Han virker nogle gange ikke særlig klog. Det er nogle gange nogle 

mærkelige ting, han svarer – det er helt væk fra verden. I matematik er han under middel. 

Det er den grundlæggende talforståelse, og han gør ikke rigtig en indsats for at forstå det, 

han skal forstå og ikke kan. Spiller lidt komedie. Både over for sig selv og over for 

kammeraterne om, hvad han kan, og når han får resultaterne at vide, så laver han bare 

sådan et skuldertræk – nå, men det var ikke så godt. Nej, det er det ikke. Så har jeg prøvet 

at give ham nogle træningsopgaver på ”matematikfessor”. Og det laver han ikke. Fordi 

han også har skullet positionere sig i klassen. Han har svært ved at komme i gang. Han 

svarer lynhurtigt. Og det var nogle gange gætteri. Han er hurtigt kommet ind og fået sig 

højstatus, han er en af dem, der farer rundt i byen med de lidt større piger. Han tager 

styringen. Han er sådan set en god kammerat – han snakker med alle, også dem, som har 

lidt lav status.  

Simon er en god kammerat, hans sociale rytmer forbinder eleverne, men han lader sig 

samtidig ikke gennemtrænge af lærerens rytmer. Der er for meget af de sociale rytmer i 

relation til de faglige rytmer, og yderligere er de sociale rytmer kraftfulde. De sociale rytmer 

trækker med stor kraft og spatial rækkevidde mellem byen (farer rundt i byen med de større 

                                                        

178 Denne rytmefigur udfoldes yderligere i kapitel 8. 
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piger) og klasseværelset (positionerer sig i klassen). Disse rytmer er er teenagerens sociale 

rytmer af ungdomsliv, som er særlig kraftfulde og svært bøjelige.  

Ved således at læse rytmebegrebet ind i overleveringer af elever kan der fremanalyseres en 

harmonisk rytmefigur med kompositioner af faglige og sociale rytmer på tidspunkter i 

skolelivet, hvor (teenage)sociale rytmer er stærke kræfter, der risikerer at trække eleverne 

væk fra læringsdagsordenen. Denne harmoniske rytmefigur udgør legitime 

rytmekompositioner og gør i samme skæring andre rytmekompositioner til ikke-legitime.   

Via lærernes overleveringer og beskrivelser af elevers rytmer som spøjse (upassende), gæve 

og driftsikre (passende), faglige rytmer, der går solo, og sociale rytmer med for kraftige 

teenagerytmer, får vi således empiriske indsigter i teksturen i sociale og faglige elevrytmer 

og i, hvori harmoniske og derved legitime (og passende) kombinationer af faglige og sociale 

rytmer består. Ved at følge lærernes beskrivelses- og visualiseringsarbejde bliver det således 

synligt, at legitime rytmer er rytmer, der er gennemtrængende og gennemtrængelige, 

hvilket fordrer nogle tilpasse kompositioner af sociale og faglige rytmer. Analysen bidrager 

således til at fremanalysere konturerne af de sociale og faglige rytmer og legitime fusioner 

af sociale og faglige rytmer, hvilket trækkes med ind i analyserne i de efterfølgende kapitler 

om pauseliv og timeliv. 

Kategoriseringsarbejde som sanse- og visualiseringsarbejde 

Når rytmer analyseres ind i klassedannelsesarbejdet, åbner det for at tænke i 

forbundetheder og sammenfiltninger, hvor kroppe ikke bare tænkes som afgrænsede 

entiteter, kategorier ikke som afgjorte og lukkede på forhånd, og hvor lærernes 

orkestreringer ikke forstås i relation til afgrænsede entiteter og på forhånd afgjorte 

kategorier – men snarere i relation til gennemtrængelighederne og sammenfiltningerne af 

elever, kategorier og rytmer.  

Det er ikke bare elevrytmernes energidimension, som lærerne sanser. Det er et fremtidigt 

tidsrum og et fremtidigt klasserum, som overbygningsskolelærerne sanser med og igennem 

i deres samtaler med børneskolens lærere. Det er sansninger, som går igennem eller via 

harmonifiguren og via visualiseringer over, at lærerne i en nærtstående fremtid skal stå i 

overbygningsskolens læringslandskaber og orkestrere timeliv. Når lærerne laver 

klassedannelses-harmoni-arbejdet, er de således allerede i gang med at undervise og 

orkestrere timeliv. Det vil sige, at overbygningsskolens lærere, under samtaler om 

overlevering, allerede er i gang med at tænke om de specifikke elever og hvorvidt elevernes 

interne og sociale rytmer lader sig bøje i timeliv i overbygningsskolens differentierede 

læringslandskaber, som fordrer særlige elevmåder (se kapitel 9, hvor dette udfoldes). 

Lærerne er med andre ord i gang med at harmonisere i relation til kompositioner af sociale 
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og faglige rytmer, og de sanser og visualiserer de kommende elever gennem sådanne 

overvejelser om det fremtidige skoleliv.   

Det er dette sansningsarbejde, som overbygningsskolens lærere er i gang med under 

klassedannelses- og overleveringsmøderne. Ligeledes er børneskolens lærere også i gang 

med et sanse- og visualiseringsarbejde, som omend er mere komplekst (end 

overbygningsskolelærernes sansearbejde) i relation til rytmers kombinationer af 

energiforbrug, tid og sted. Børneskolelæreres sanse- og visualiseringsarbejde refererer 

tilbage fra deres specifikke kendskab til og erfaringer med eleverne, men de sanser og 

visualiserer samtidig ind i det fremtidige skoleliv, sådan som de forestiller sig, at det er på 

overbygningsskolen, og hvad der i forlængelse heraf er relevant viden for 

overbygningsskolelærerne. Børneskolens læreres overleveringer er med andre ord ikke kun 

overleveringer af, hvordan noget skoleliv og nogle elevmåder har været, men overleveringer 

om, hvad de specifikke elever potentielt kan blive til i et fremtidigt overbygningsskoleliv. 

Det er et komplekst sanse- og visualiseringsarbejde i betydningen, at børneskolens lærere 

skal fornemme elevernes fremtidige skoleliv, hvilket de ikke tænker (eller praktiserer) som 

et ”klassisk” kategoriseringsarbejde, men som et rytmekompositionsarbejde, hvor 

elevrytmer og -kategorier ikke er låste og afgjorte på forhånd, men er sammenfiltrede i deres 

relationelle forbundethed, alt afhængigt af de specifikke kombinationer af elevrytmer (jf. 

det tidligere afsnit om puslearbejdet). Det er et solidarisk arbejde, som børneskolens lærere 

foretager, i den forstand, at de, solidarisk med de fremtidige overbygningsskolelærere og -

elever, tager del i puslearbejdet med sansninger og visualiseringer af håndtering af styring  

i skoleliv, som kan forekomme ustyrligt. Dette sanse- og visualiseringsarbejde er for både 

børneskolens og overbygningsskolens lærere både et energetisk, temporalt og spatialt 

arbejde.   

Afrunding 

Via klassedannelsesprocessen og harmoniseringsarbejdet får vi indsigter i, hvad det er for 

et arbejde og en opgave, der dukker op som overbygningsskolens opgave, der handler om at 

etablere ”harmoniske” skoleklasser. Harmonifiguren binder denne konkrete begivenhed, 

hvor eleverne fordeles og beskrives, sammen med fremtidige begivenheder af 

undervisningsliv og skoleliv.  

Rytmebegrebet er læst ind i skæringer af overleveringer af elever. Via sådanne læsninger 

kan fremanalyseres en harmonifigur, der orienterer sig mod orkestreringer af harmoni, som 

består af specifikke af kompositioner af faglige og sociale rytmer, der lader sig bøje og 

gennemtrænge, og som bøjer og gennemtrænger andre rytmer – både læreres og 

medelevers. Denne harmonifigur danner grundlag for legitime elevrytmekompositioner og 
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gør i samme skæring andre elevrytmekompositioner illegitime. Med andre ord virker denne 

harmonifigur som en orden, der ordner legitime og illegitime rytmekompositioner.    

I omplaceringsarbejdet sanser lærerne på den ene side de enkelte elever som entiteter med 

specifikke rytmer af en bestemt slags (f.eks. faglige eller ballade) og på den anden side som 

relationelle, sammenfiltrede samlinger, der skaber specifikke kompositioner af rytmer, som 

blander sig og gennemtrænger hinanden på måder, der er mere eller mindre 

hensigtsmæssige for det fremtidige undervisningsliv. At skabe harmoniske klasser er på den 

måde et relationelt og rytmefokuseret arbejde, hvor lærerne bringer nogle elever sammen 

og adskiller andre. Det er kategoriproduktioner ift. enheden (den harmoniske) skoleklasse, 

og det er afvejninger af, hvor lidt og hvor meget, der skal være af de forskellige slags rytmer 

– set relationelt i forhold til den samlede pulje af relativ harmoniskabelse.  

I dette kategoriarbejde taler og tænker lærerne således ikke kun om eleverne som 

afgrænsede entiteter, men som sammenfiltninger (entanglements). Således arbejder 

lærerne med både det entitetsmæssige og det rytmemæssige (det samskabte og 

sammenfiltrede), der kan producere mulige kollaps og arrytmer eller harmonier i 

undervisningsliv.179 I etableringen af harmoniske klasser arbejdes der med andre ord med 

en samtidighed af specificitet og forskelle og sammenfiltninger (cutting together-apart). 

Det er nøje sansninger og visualiseringer af, hvilke rytmekompositioner, der kan bidrage til 

at skabe harmoniske klasser. Der er altså en nøje sansning og visualisering af, hvilke 

rytmekompositioner, der skal til for at skabe harmoniske klasser, og hvilke slags rytmer, der 

skaber konstruktiv interferens, hvor rytmer forstærker hinanden, og hvilke rytmer der 

svækker hinanden (destruktiv interferens). Dette er en gennemgående figur eller mønster i 

overdragelsessamtalerne mellem lærerne.  

I analysen bliver det samtidig synligt, hvilke rytmer og rytmekompositioner lærerne sanser 

og opfatter som henholdsvis legitime og harmoniskabende og illegitime og arrytmi-

skabende.  Analysedelen tegner et billede af, hvori sociale og faglige rytmer består, og hvilke 

specifikke kompositioner eller fusioner af sociale og faglige rytmer der er attråværdige i 

relation til skabelsen af harmoniske klasser. 

Som jeg har fremanalyseret, løber det for lærerne næsten over af informationer om eleverne. 

Det er mange forskellige typer af informationer, som overleveres, og som kan forekomme 

usorterede. Men når overleveringen af elever analyseres som et sanse- og 

visualiseringsarbejde om de rette elevrytmekompositioner i relation til at skabe fremtidige 

undervisningsliv, forekommer informationerne imidlertid mere relevante. Når fortællinger 

om eleven, ”der render efter de ældre elever ude i byen”, kan forekomme relevante, har det 

                                                        

179 Som det vil fremgå af de senere analysekapitler (kapitel 8 og 9), forbinder dette spor sig også til lærernes 
arbejde med at placere eleverne i klasseværelset.  
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formodentlig at gøre med, at lærerne sanser sammenfiltningerne mellem elevernes 

pauseliv, timeliv og fritidsliv. Elever, der løber efter de ældre elever i byen efter skoletid, kan 

være elever med særlige rytmekompositioner, der løber ind i timeliv.  

Lærerne sanser elevernes rytmer i sammenfiltninger med figuren om harmoniske klasser 

med ligelige fordelinger af forskellige slags rytmer. Denne pointe kan yderligere 

tydeliggøres, hvis vi et øjeblik trækker tilbage til analysen af skolens spatiale praksisser 

(kapitel 5). Her fremanalyseredes skolens ambitioner i relation til at etablere superstreet-

anlægget som et led i at afstandssætte og forskelssætte skolen i relation til et image om 

hashrygende og hærværkende unge, der opholder sig i cykelskure og på busstationens 

bænke. Denne ambition eller forhåbning om at ændre image forekommer ikke bare være et 

imagearbejde for imagets ”egen skyld”, men også at være et eksempel på, at skolens ledere 

og lærere sanser pauseliv, timeliv og fritidslivs indbyrdes forbundetheder. Lærerne sanser 

med andre ord, at hashrygende, hærværkende unge, der opholder sig i cykelskure og på 

busstationer kan blive (eller er) elever med specifikke rytmekompositioner, som skaber 

arrytmer ind i timeliv. På samme måde kan elever, ”der render efter de ældre piger i byen”, 

blive elever med specifikke rytmekompositioner af sociale og faglige rytmer, der kan skabe 

arrytmi i timeliv.   
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Del 3. Rytmer i det levede skoleliv 
Som et led i at fremanalysere, hvordan den praktiske omgang med skolens hus udtrykker 

inkorporeringen af nogle grundlæggende principper, har Britta Siegumfeldt skrevet 

følgende beskrivelse af elevernes bevægelser og rytmer ind i skolehuset i tiden omkring 

1880-1910:  

Hver dag kommer børnene hen til stedet for skole; den store bygning udført i røde 

mursten, som er dyrere og finere end de gule mursten, som almindelige huse er bygget af. 

Ankommet hertil til fods skal de som det første finde deres plads i henhold til deres køn, 

dvs. gå ind ad den rigtige indgangsdør til den rigtige del af gården, hvor de stiller op på 

række. Kroppen må altså dreje til højre eller venstre – og hver gang bliver man mindet 

om sit køn. På et tydeligt tegn (fløjte, råb, klokke) retter børnene i gården sig ind i rækker 

klassevis, dvs. to og to i lige store grupper af lige store børn. På endnu et tegn går de 

klassevis ind ad hoveddøren og op ad trappen. Denne er skilt ad på midten ved hjælp af et 

ekstra gelænder, og to klasser ad gangen kan derfor gå op på samme tid og alligevel være 

adskilte, dvs. uden at de to klasser bliver blandet. På den rigtige etage retter man sig mod 

”eget” klasseværelse, dvs. først til den forstue, hvor overtøj skal hænges op på en knage, 

træskoene stilles under bænken, og madpakker parkeres på ens personlige hylde. Derefter 

fortsætter man ind ad ”den rette” af de to forskellige døre, den fra forstuen ind i klassen. 

Der er ikke muligheder for svinkeærinder eller ophold på vejen op. Adgangsvejen til 

klassen er bygget således, at der kan opretholdes en flydende bevægelse af børn hele vejen 

fra gården og til de til slut sidder med rank ryg og hænderne foldede oven på skolebordet. 

Også i frikvartererne og på vejen til og fra skole forventes en bestemt gangart; rolig og 

cirkulerende – uden stop.  

På vejen fra gården og til klasseværelset møder eleverne mange døre, mure, trapper, 

etageadskillelser (lofte, gulve), inden de endelig når deres eget rum og deres egen plads. 

De møder altså nogle fysiske grænser undervejs, hårde materialer, som de med deres 

kroppe nødvendigvis må tage hensyn til og følge. Deres udblik og indblik begrænser sig 

stort set til at se fremad i den retning, som er den rigtige. 

I undervisningen i skoleklassen er den ønskede, sundhedsmæssigt korrekte siddestilling: 

stiv og rank ryg, som er indstillet i en bestemt vinkel i forhold til bord og bænk; præcist 

justerede lemmer; hovedet ret frem mod katederet, bogen parallelt med bordkanten og 

med midten lige i bordets midte samt (…) en parathed til hurtigt at kunne rejse sig op og 

stå ret ved sin plads. Blikket skal her være rettet fremad mod læreren eller nedad mod 

bogen. Inventaret i klassen, dvs. skolebordet med fastsiddende bænk, er konstrueret og 

bygget for at kunne tage hensyn til disse ting, og også placeringen af bordene er således, 

at der er taget hensyn hertil. Det vil her sige: ærbødighed for de voksne følges op af nogle 

bestemte kropslige gestus (Siegumfeldt 2004, 417-18). 
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Næppe overraskende er det nogle andre bevægelser og rytmer, som jeg fremanalyserer i 

denne tredje analysedel (kapitel 8 og 9). Der er i dagens skole og i mit empiriske materiale 

ikke strengt adskilte grænser mellem køn, klasser og aldersgrupper – tværtimod blander 

elever sig på tværs af klasser. Ligeledes er der ikke samme strenge synkrone tidsrytmer 

mellem undervisning, ej heller samme strenge fysiske adskillelser, tværtimod er 

adskillelserne ophævet via glasvægge, åbne facader og indgangspartier. Nutidens skoles 

bygningsfysik tillader i langt højere grad socialt liv og sociale rytmer indbyrdes mellem 

skoleklasserne.    

Samlinger og adskillelser sættes eller produceres med andre ord ikke på samme vis via 

vægge, bygningsfysik og inventar i dag som tidligere. Dette indebærer imidlertid ikke, at der 

ikke produceres adskillelser og differentieringer sammen med bygningsfysikken og skolens 

organiseringer, men snarere at disse adskillelser og differentieringer produceres i mere 

komplekse sammenfiltninger og intra-aktioner mellem elever, bygningsfysikken, inventar, 

indretning og skoleorganisering.  

Analyse af diffrakterende timeliv og pauseliv 

Fælles for kapitel 8 og 9 er, at de begge undersøger, hvordan eleverne bliver til på forskellige 

måder i overbygningsskolens læringslandskab med regler og rammer designet til unge. I 

kapitel 8 er fokus på pauseliv, og i kapitel 9 er fokus på timeliv. I det følgende vil jeg 

introducere til begge analysekapitler, som forbinder sig til hinanden, idet pauselivets rytmer 

løber ind i og gennemtrænger timeliv og vice versa. Timeliv er ikke ”rent timeliv” i 

betydningen skarpt afskilt fra pauseliv. Det vil med andre ord sige, at det at blive til som 

elev i overbygningsskolen relaterer sig både til pauseliv og timeliv, hvilket samtidig er 

forbundet eller sammenfiltret med bevægelser fra børneskole til overbygningsskole (hvor 

ønskelisterne udgør en kraft i relation hertil). Kapitel 8 om pauseliv fokuserer på elevernes 

sociale rytmer og samler således analysetråden op fra kapitel 6. I kapitlet fremanalyserer 

jeg tre grupperinger blandt klassens piger eller snarere sammenfiltrede klumper af elever: 

den stille gruppe, midtergruppen og den populære grupper, mens drengene forekommer at 

være en mere samlet gruppe. Disse sammenfiltrede klumper af elever skal ikke forstås som 

faste, adskilte kategorier, som er defineret på forhånd, men snarere som ”samlinger”, der 

fremkommer i sammenfiltningerne mellem eleverne (både drenge- og pigeelever) i 

bevægelserne fra børneskole til overbygningsskole (fra barndom til ungdom) og i 

forbindelserne mellem pauseliv og timeliv. Min ambition er at holde kategorierne i 

rytmeoptikken og i sammenfiltningerne og forbundethederne og anskueliggøre hvordan 

tilblivelser, forskelssættelser og differentieringer intra-agerer med de specifikke 

skoleorganiseringer.  
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I analysen af pauseliv fokuserer jeg på, hvordan samværelser i pauseliv blander sig med 

måder at gøre eller blive elev på i timeliv. Pauselivet analyseres ikke for at analysere 

pauselivet i overbygningsskolen i sig selv, men for at kunne fremanalysere hvad er det for 

(sociale) rytmer, som løber ind i timeliv. Dette indebærer, at jeg i kapitlet foretager en masse 

analytiske skæringer, hvor der zoomes ind på noget specifikt og udelades noget andet. Som 

det vil fremgå i analysen, er pauselivets sociale rytmer meget kønnede, hvilket kunne lede 

til et større studie af disse kønnede rytmer i pauseliv. Mit studie af pauselivets kønnede 

sociale rytmer er imidlertid afgrænset af spørgsmålet om, hvordan pauselivets sociale 

rytmer løber ind i timeliv og får betydning for elevernes måder at gøre elev på i timeliv. De 

kønnede rytmer, som emergerer i det empiriske materiale, læses sammen med teoretiske 

indsigter fra Guldbrandsen (2006) og Kirkegaard & Görlich (1999), der kan bidrage til at 

analysere, hvordan kønnede rytmer filtrer sig sammen med alder og skoleorganisering. 180 

Som jeg har fremanalyseret i forrige kapitler understreges alder som en særlig kraftfuld 

kategori i overbygningsskolen. Jeg vil i nærværende kapitel fremanalyserer, hvordan køn og 

alder bliver ingredienser i elevernes sociale rytmer.   

I kapitel 9 jeg fremanalyserer jeg det levede timeliv med afsæt i rytmeanalysen og 

forståelsen af skolen og undervisningen som orkestrering af tid, rum og energi – det vil sige 

orkestrering af rytmer. Jeg søger at spore de forskellige multiple rytmer, som er til stede i 

timeliv og i gang simultant som overlappende, sammenfiltrende, afbrydende, 

koloniserende, infiltrerende, parallelle rytmer.  

Analyserne viser samtidig, hvilke udfordringer skolen får, når den forsøger at hacke sig på 

ungdommens kultur og rytmer i bestræbelsen på at optimere elevernes indsatser i og 

læringsmuligheder Sidst men ikke mindst viser analyserne, hvilke indsigter en spatial og 

rytmeanalytisk tænkning i relation til udskolingselevers tilblivelsesprocesser og skoleliv kan 

bidrage med. 

  

                                                        

180 I artiklen anlægger Guldbrandsen en kulturpsykologisk-analytisk optik i studiet af, hvordan skolepiger (13-
16 årige) i norske ungdomsskoler (svarende i Overbygningsskolen) både udvikler og modarbejder såkaldte 
heteroseksuelle praksisformer og diskurser. Görlich og Kirkegaards studie fokuserer på 8-9. klasseselevers 
kønstilblivelser og afprøvninger af køn og kærlighed. Begge studier arbejder inden for udskoling og 
Guldbrandsen har eksplicit fokus på hvordan såkaldte heteroseksuelle kærestepraksisser intra-agerer med 
skoleorganisering.      
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Kapitel 8.  

Skolens forskellige rytmer i pauseliv 

 

Dette kapitel zoomer ind på det levede skoleliv (jf. Lefebvres triadiske figur), som det 

udfolder sig i pauselivet. Pauselivet er elevernes indbyrdes tilegnelser og modificeringer af 

skolens rum. Som skrevet i kapitel 3 udgør det levede skolerum handlinger, erfaringer, 

affekter, emotioner, drømme og fantasier. Det er de levede erfaringer – hverdagens tekstur 

– og det er samtidig rum for modrytmer. Pauseliv deler eleverne ikke med lærerne. 

Timelivet i skolen udgør ligeledes det levede skolerum, som eleverne tilegner sig og 

modificerer, men timeliv er et rum, som eleverne deler med lærerne.  

Dette kapitets formål er at fremanalysere, hvilke forskelssættelser og differentieringer og, 

der skabes i pauselivet, for at kunne undersøge, om pauselivet stiller eleverne forskelligt 

eller giver eleverne forskellige muligheder ift. deres læreprocesser eller måder at gøre elev 

på i timeliv. Med andre ord, hvilke effekter har elevernes pauseliv for elevernes timeliv? 

Som jeg har fremanalyseret i kapitel 5, emergerer forbindelser og differentieringer med 

mere kontur og form – skarpere skæringer – i løbet af efteråret i 7. klasse, hvor eleverne 

bevæger sig fra uafgjorthed (på parkouranlægget) til skarpere skæringer af afgjorthed. 

Kapitel 8 zoomer ind så at sige ind på de mere faste kategoriseringer, der tager over, når 

fælleslegene i parkouranlægget taber kraft, og som virker ind på forbindelser, 

forskelssættelser og differentieringer. Samtidig samler kapitlet tråden op fra analysen af, at 

skoleorganiseringens betoning af ungdomsliv og -kultur (ungdomsgørelse) skruer på 

kræfterne i energierne i elevernes sociale rytmer (kapitel 6), og undersøger, hvordan skolens 

ungdomsgørelse virker ind på de kategoriseringer, som bliver virksomme.    

Kapitlet zoomer specifikt ind på, hvordan 7. klasse så at sige ”lander” i pauselivet på 

overbygningsskolen, og fremanalyserer, hvordan elevernes tilblivelsesprocesser filterer sig 

sammen med sociale rytmer og disse rytmers spatiale dimensioner. At gøre ungdomsliv i 

skoleliv er spatiale praksisser i den forstand, at de forskellige måder, som eleverne gør 

steder på, virker ind på deres tilblivelsesprocesser, deres forbindelser og adskillelser. ”At 

gøre steder” vil sige elevernes kropslige tilegnelser og modificeringer af skolens rum. 

I kapitlet fremanalyseres, hvordan eleverne sanser og skaber råderet over skolens 

bygningsfysik og steder, og hvordan der er agens (handlekraft) i elevernes bevægelsesradius 

i den forstand, at der er en anden agens i at kunne bevæge sig rundt på skolen end i at holde 

sig til klasseværelset. Der zoomes endvidere ind på, hvordan elevernes bevægelsesradius og 

deres måder at tage ophold på skolens forskellige steder blander sig med deres indbyrdes 
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differentieringer og forskelssættelser, hvor eleverne trækker nogle elever til sig og skaber 

afstand til andre.  

Det er som skrevet allerede i starten af skoleåret, at jeg bemærker forskelle i rytmer i og 

omkring eleverne, og dette bliver jeg ved med at forfølge ved at følge enkelte elever181. 

Efterhånden tegner der sig et billede af differentieringer og forskelssættelser, hvor eleverne 

trækker nogle til sig, mens de skubber andre væk eller skubber dem i baggrunden.182 I løbet 

af efteråret viser det sig mere og mere tydeligt, hvordan eleverne skaber adskillelser mellem 

hinanden ved at gøre krav på nogle bestemte væremåder og værdier, som ”de andre” hævdes 

at mangle – væremåder og værdier, der har at gøre med livsstil, og som er kropsliggjorte og 

læst ind i udseende, adfærd mm. Disse væremåder og værdier er som nævnt centrale i 

elevernes tilblivelsesprocesser og viser sig i måderne, eleverne trækker nogle til sig og 

differentierer sig fra andre. 

Den rytmeanalytiske tilgang indebærer således i dette kapitel at studere, hvordan eleverne 

tager skolen i brug kropsligt som en dimension i relation til forskelssættelser og 

differentieringer. Det rytmeanalytiske perspektiv kan bidrage til at forstå, hvordan 

elevernes subjektive tilblivelsesprocesser finder sted i tid, rum og bevægelse, og hvordan 

rytmer i pauseliv og timeliv gennemtrænger og approprierer hinanden.  

I kapitel 6 udfoldede jeg diffraktionsbegrebet og bragte det ”på arbejde”, idet jeg læste det 

sammen med ønskeprocesser og fremanalyserede, hvordan ønskeprocesserne medvirker til 

forskelssættelser og differentieringer. Diffraktionsbegrebet er som skrevet det centrale 

begreb, som jeg læser forskelssættelser og differentieringer (som empirisk fænomen) 

sammen med. Som skrevet frem i kapitel 6 kan forskelle – via en læsning ind i 

diffraktionsbegrebet – forstås som forskelssættelser af forskelle-indenfor. Det vil sige, at 

forskelle skabes inde i intra-aktionerne og er ikke et spørgsmål om inde eller ude 

(diffraktionsbegrebet ”queers” binære modstillinger). Forskelle er forskelle ”inde-i-noget” 

og ikke i forhold til noget andet. Forskelle samler og adskiller i specifikke skæringer 

(cutting-together-apart). Det er midlertidige skæringer inden-for, i sammenfiltninger og 

forbundetheder, som det også er blevet skrevet frem i kapitel 6 og 7. Denne forståelse af 

forskelssættelser og differentieringer bæres ind eller bringes på arbejde i de følgende to 

analysekapitler af elevernes forskelssættelser og differentieringer i pauseliv og timeliv.   

                                                        

181 Det foregår helt konkret ved, at jeg mange dage spørger en elev, om jeg må følge hende eller ham rundt. Ikke 
forstået som at følge entiteter, men at lade denne pågældende elevs bevægelser og rytmer rundt være det, der 
bestemmer mine bevægelser rundt på skolen den pågældende dag (se i øvrigt kapitel 4).   
182 Elevernes differentieringer og forskelssættelser konstrueres ved at følge og tegne elevernes bevægelser og 
rytmer, som er sammenfiltrede og indbyrdes forbundne (se kapitel 4). 
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I nærværende kapitel føjes en spatial eller stedlig komponent til læsningen af 

differentieringer og forskelssættelser.  

Analysens spørgsmål  

Hvordan formes pauselivet? Hvordan sanser og skaber eleverne råderet over skolens 

bygningsfysik, og hvordan er der agens i elevers bevægelsesradius? Hvilke 

differentieringer og forskelssættelser blander sig med elevernes forskellige rytmer og 

måder at gøre (skolens) steder på i pauseliv?  

Smartboardets affektive kvaliteter  

Jeg åbner analysen med at ”genbesøge” uddraget fra mine feltnoter om smartboard-

begivenheden, som jeg indledte afhandlingen med. Observationen af denne begivenhed 

åbner som skrevet for min nysgerrighed om, hvordan eleverne skaber forbindelser og 

adskillelser i et overbygningsskolelandskab, der søger at designe, hvad skolen forbinder 

med et ungdommeligt læringslandskab (ungdomsgørelse).    

Høj musik strømmer ud af 7.Bs klasselokale – hårde elektrobeats. En klump af drenge står 

ved klasselokalets smartboard og styrer musikvideoerne. Elever bevæger sig ind, ud og 

gennem lokalet. Klasselokalet forbinder skolens ene klynge med resten af skolen og har 

døre på begge sider, således at man kan bruge det som genvej til resten af skolen. Det er 

der nogle, der benytter sig af. Og det gør det relativt uforpligtende og ”risikofrit” at tage 

ophold i klasselokalet – man kan tjekke ud, hvad der sker, på sin vej gennem skolens 

bygninger, man kan vælge at blive i et kortere eller længere moment. Man kan ligne en, 

der passerer igennem uden ærinde i klasseværelset. Der er således en færden eller en 

bevægende strøm af elever ind i, ud af og gennem lokalet. Nogle gør ophold i længere tid 

og nogle i kortere tid. Nogle elever er fra 7.B, andre er fra skolens øvrige 7. klasser. 

Eleverne kommer ofte i klumper – en klump af drenge – grinende, puffende og med 

armene om hinandens skuldre, piger i grupper eller i par – hånd i hånd eller med håret 

flettet sammen i fælles fletning – uadskillelige og forbundet af fletningen og med armene 

om hinanden. Tæt omslynget, hånd i hånd – valsende ind i klassen. De knuser og krammer 

veninderne inde i 7.B, de bliver sjældent længe og tager ofte veninderne fra 7.B med ud på 

videre færd – ind i andre klasseværelser. På tærsklen ind til lokalet begynder mange 

elever at rocke, danse lidt, virre med hovedet. På dørtærsklen ændres elevkroppe til 

dansende, vrikkende, nynnende, sitrende. Musikken sætter gang i kroppene og i rytmerne. 

Der grines, brydes for sjov, råbes og hvines. Der tages billeder med mobiltelefoner. Ved 

dørtærsklen trænges flere og flere elevkroppe – nogle vil ind, og nogle vil ud – der mases, 

moses, grines og råbes. I klasseværelset sidder to piger på hver deres række med ryggen 

op ad væggen. De sidder stille og retter skiftevis blikket ud i rummet mod de andre elever 

og ned i mobiltelefonen. Musikken er høj. 
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Jeg observerer flere gange dette ”ungdomsvirak” og lignede episoder, hvor ”musikvideoer-

på-smartboard” nærmest synes at orkestrere elevernes rytmer, og dette på differentierede 

og forskelssættende måder; trækker nogle frem og trækker dem til sig, sætter nogle i 

spotlight, men får samtidig andre til at trække sig eller dukke sig og sive ud i kanten. Jeg 

bliver nysgerrig på, hvordan eleverne bevæger sig forskelligt rundt på skolen, hvordan de 

søger særlige steder hen, undgår andre steder og gør det sammen med nogle bestemte 

elever. Jeg bliver med andre ord nysgerrig på, hvad det er, der trækker nogle til musik-på-

smartboard og ikke andre, og hvilke differentieringer og forskelspraksisser der blander sig 

med elevernes forskellige rytmer og måder at gøre steder på i pauseliv. Med andre ord er 

hændelserne med musik-på-smartboard i pauseliv med til at ”kickstarte” spørgsmål om, 

hvordan eleverne bliver til på forskellige måder i dette læringslandskab med rammer og 

regler (værdier) designet til unge.  

Inden jeg zoomer nærmere ind på elevernes forskelssættelser og differentieringer i 

pauselivet, vil jeg inddrage en yderligere komponent, der vedrører overbygningsskolen som 

specifik skoleorganisering – og samtidig samle op på analysetråden i kapitel 6, hvor jeg 

argumenterer for, at skolen gør bevægelsen fra børneskole til overbygningsskole til en 

bevægelse mellem barndom og ungdom, hvorved energierne i elevernes ønsker til 

fremtidige klassekammerater bliver særligt kraftfulde.  

Overbygningsskolen – institutionelt ”cut” mellem barndom og ungdom  

Differentieringer og forskelssættelser er filtret sammen med specifikke skoleorganiseringer. 

Det betyder således noget, at overbygningsskolen gør bevægelsen fra børneskole til 

overbygningsskole til en bevægelse fra barndom til ungdom, og at overbygningsskolen søger 

at skabe stemninger af ungdomsliv. Dette skruer op for kræfterne og energierne i elevernes 

sociale rytmer og i deres samværelser, forbindelser og forskelsgørelser.   

Som tidligere skrevet begynder eleverne på overbygningsskolen, når de starter i 7. klasse, 

og på det tidspunkt er de mellem 12-14 år. Af forskellige typer empirisk materiale 

(eksempelvis overbygningsskolers introduktionsfoldere, interviews med forskellige 

skoleledere på overbygningsskoler mm.) fremgår det, at mange overbygningsskoler 

betragter denne aldersperiode som en periode, hvor eleverne bevæger sig fra barndom til 

ungdom – og i tilknytning hertil formuleres overgangen fra børneskole til 

overbygningsskole som en overgang fra barndom til ungdom. Med skoleorganiseringen 

børneskole-overbygningsskole snitter eller skærer skolen som institutionel ordning således 

tilblivelsesprocesser mellem barndom og ungdom til.183 

                                                        

183 Det er vel at mærke et specifikt snit af ungdomsliv, som hele tiden er håndteret og organiseret af voksne 
(institutionelle ordninger).   
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Overbygningsskolen skaber en stemning af ungdomsliv og ungdomskultur, som 

gennemtrænger elevernes sociale rytmer (jf. kapitel 5). Som jeg har vist i de foregående 

analysekapitler (kapitel 6 og 7) om skoleklassedannelserne, vedrører elevernes ønsker til 

fremtidige klassekammerater venskabelser og samværelser. Uagtet skolernes opfordringer 

til eleverne om at vælge fagligt, så bruger eleverne ønskelisterne til at forsøge at konsolidere, 

genforhandle, forlænge og opdyrke nye venskaber og samværelser. Ønskerne bliver med 

andre ord til i håb om mulige fremtidige samværelser og er dermed rettet mod det 

fremtidige skoleliv og håb om, hvem og hvad man potentielt kan blive til i bevægelser og 

rytmer mellem barndom og ungdom (jf. kapitel 6).    

Som jeg har fremanalyseret i kapitel 6, er det et affektivt arbejde at konsolidere, 

genforhandle, forlænge og opdyrke venskabelser og samgørelser. Når eleverne træder ind i 

skolens rum den første skoledag, er det med håb, drømme og fantasier om mulige 

tilblivelser i skoleliv. Det er rytmer med langstrakt rækkevidde, som både rækker fremad og 

bagud i tid. Ønskelisterne bliver i overbygningsskolen til begivenheder, der aktiverer 

affekter og stemninger og har performative kvaliteter. Det vil sige, at ønskelisterne og 

produktionen af ønskelisterne gør noget ved eleverne og skolelivet både før første skoledag, 

men også når skolen er i gang.  

Differentieringer og forskelssættelser i pauseliv 

Hvis vi tænker denne pointe sammen med smartboard-eksemplet fra indledningen, kan vi 

forstå elevernes bevægelser ind og ud af klasseværelserne ikke bare som udtryk for ”at 

besøge hinanden”, men som forsøg på konsolideringer, genforhandlinger, bevarelser, 

forlængelser og opdyrkelser af nye venskabelser og samværelser. Det er ønskelisternes 

affektive aflejringer, der skaber energierne i musik-på-smartboard.184 Bevægelserne rundt 

omkring smartboard er bevægelser af udvælgelser, bekræftelser og afvisninger af 

samværelser. Forsøg på at skabe samhørighed eller tilhørighed, ikke bare for at have nogen 

at gøre aktiviteter sammen med her og nu, men som udtryk for forestillinger og fantasier 

om, hvem man kan blive til i fremtiden. Elevernes bevægelser og rytmer ind og ud og 

igennem lokalet kan således forstås eller læses som deres differentieringer og 

forskelssættelser med at blive nogen sammen med nogle andre i et fremtidigt skoleliv, der 

via ønskelisterne har været i gang længe før første skoledag.  

Virakken eller mylderet omkring smartboardet og musikvideoerne kan således ikke blot 

forstås som gensynsglæde med tidligere klassekammerater og venner – det er ikke bare 

øjeblikkets engagement i tidligere kammerater, men også en bevægelse mod fremtiden, 

mod hvem og hvad, man er i færd med at blive til. Øjeblikket (nuet) kobler sig til nogle 

                                                        

184 ”Musik-på-smartboard” referer til det specifikke eksempel.  
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længsler om, hvem og hvad man er ved at blive til. Det er disse energetiske bevægelser og 

rytmer, som synes at være i gang i eleverne i smartboard-eksemplet, og disse rytmer er 

affektivt ladet.    

I mit materiale er det tydeligt, at virakken eller mylderet er ladet med energi, som både er 

rettet mod, hvad man potentielt kan blive til, men som også vendt mod andre. At blive større 

og translatere sig fra barn til ung er bevægelser, som eleverne gør sammen med andre i 

intra-aktive sammenfiltninger. Det er helt igennem sociale processer. Og jeg vil tilføje, at 

det også er spatiale processer i den forstand, at disse translationsprocesser finder sted på 

skolens forskellige steder, og stederne gøres og bliver til gennem disse translationsprocesser 

(jf. analysen af parkouranlægget i kapitel 5). Samtidig er det spatiale processer, som 

intensiveres (ekstra meget) af dels den organisatoriske ordning af børneskole og 

overbygningsskole med nye skolebygninger, nye klasser, nye lærere mm., og dels det 

differentierede læringslandskab (fleksibelt læringslandskab af jammende rytmer), som 

fremanalyseres i kapitel 9.  

Elevernes differentieringer og forskelssættelser skal som skrevet forstås i relation til denne 

specifikke skoleorganisering og skolegørelse. Det vil sige, at forskelssættelser og 

differentieringer produceres i intra-aktioner med disse bevægelser og rytmer fra barndom 

til ungdom. Og samtidig tydeliggør læsningen af bevægelserne som rytmer mellem barndom 

og ungdom, at differentieringer og forskelssættelser er affektive og energetiske processer.   

I det følgende vil jeg zoome ind på nogle elevers bevægelser og rytmer med henblik på at 

analysere disse processer. Hvor bevæger eleverne sig hen i pauserne, og hvad fortæller dette 

om, hvem og hvad de samler sig om, og hvem og hvad de adskiller sig fra – hvem de er i 

gang med at blive? Det er med afsæt i disse spørgsmål, at jeg vil fremanalysere elevernes 

rytmer i pauseliv og vise, hvad der produceres i disse rytmer (rytmernes tekstur).  

I løbet af efteråret i 7. klasse synes der at vise sig nogle mønstre i form af nogle 

kønsspecifikke distinktioner; der (gen)etablerer sig blandt hovedparten drengene en 

pausekultur, hvor der spilles fodbold. Pigernes pauseliv tegner sig som tre forbundne 

”klumper” af elever, der på én gang er forbundne og adskilte. Det vil sige, at de skabes i 

relation til hinanden, men samtidig forskelligt fra hinanden. Jeg vil i det følgende 

fremanalysere pigeelevernes rytmer og samværelser, som både er sociale, affektive og 

spatiale praksisser, og som skabes sammen med forbundetheder, forskelssættelser og 

differentieringer i pauseliv. 

Analyse af pigernes pauseliv  

Vi starter analysen i parkouranlægget og samler op på kapitel 5s analyse af det levede 

skoleliv i skolerum. Som nævnt færdedes jeg med de forskellige elever rundt i pauserne. I 
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den første tid, i begyndelsen af skoleåret, færdedes jeg med klumper af elever – der hvor der 

var høj energi.185 Dette førte mig ofte til parkouranlægget, og det førte mig til klumper af 

elever omkring musik på smartboard-anlægget. Her har mit fokus været på elevernes 

rytmer, og derfra stammer smartboard-begivenheden. Ligeledes hører leg på 

parkouranlægget til begyndelsen af skoleåret. Disse to analytiske skæringer – musik-på-

smartboard og parkouranlægget – bidrager til at indramme analysen af klassedannelsen i 

starten af skoleåret, mens elevernes differentieringer og forskelssættelser er i sin 

begyndelse. Her bliver parkouranlægget stedet, hvor eleverne skaber de første forbindelser 

til hinanden og til (skole)livet i overbygningsskolen. 

Lad os for et øjeblik vende tilbage til kapitel 5 og genkalde os Annas beskrivelse af, hvordan 

klassen samledes i parkouranlægget i begyndelsen af skoleåret: Anna: ”Det var meget i 

starten, der legede vi heeelt vildt klassen sammen. (…) Der var en sjov stemning, da vi var 

der alle sammen, (…) og så nu er der nogle af pigerne, der bare har fundet rigtig godt 

sammen, og nogle af drengene, der bare laver fodbold, og så er der ligesom nogle, der 

holder fast i at være der”.  

Jeg vil i det følgende i første omgang holde fast i Annas skelnen mellem eller opdeling af 

eleverne og vise bevægelserne og rytmerne i pauselivet hos ”de piger, der bare har fundet 

rigtig godt sammen”, ”drengene, der bare laver fodbold” og ”dem, der holder fast”. Jeg 

bruger således Annas umiddelbare opdelinger og udpegninger til at åbne min videre analyse 

af elevernes forskelssættelser og differentieringer, hvor jeg bringer forståelsen af 

forskelssættelser og differentieringer, som er udviklet i de tre foregående kapitler, på 

arbejde. Jeg lader altså Annas udpegninger rette mit blik bestemte steder hen og på 

bestemte grupper af elever. Men jeg udvider og nuancerer også hendes udpegninger og lader 

dem således ikke udgøre selve analysen, men alene analysens udgangspunkt. 

I det følgende vil jeg zoome ind på forskelssættelser og differentieringer, som i særlig grad 

forbinder og adskiller klassens piger. Jeg vil vise, hvordan der emergerer tre sammenfiltrede 

”klumper” af pigeelever i klassen, som er sammenfiltrede i betydningen, at de bliver til i 

forbundetheder og forskelssættelser i relation til hinanden og langs med deres rytmer og 

bevægelser rundt på skolen. Der er tale om midtergruppen, de stille piger og de populære 

piger. Kapitlet bidrager til at fremanalysere, hvordan elevernes tilblivelser er filtret sammen 

med deres bevægelser og rytmer rundt på skolen. Det er disse bevægelser, jeg zoomer ind 

på i dette kapitel, og som jeg betragter som spatiale bevægelser i den forstand, at de finder 

sted på specifikke steder i skolens bygningsfysik, som eleverne indtager og skaber råderet 

over i relationelle forbindelser og adskillelser til hinanden.  

                                                        

185 Overvejelser om min færden er nærmere udfoldet i kapitel 4.  
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”De piger, der bare har fundet rigtig godt sammen” (midtergruppen) 

Vi zoomer ind på gruppen af piger, ”der bare har fundet rigtig godt sammen”, midt i en 

bevægelse i det klasseværelse, hvor klassen hører til. Vi er i slutningen af oktober, hvor 

følgende feltnotat stammer fra: 

Der er pause. Susan siger i klumpen af piger, som hun sidder med, at hun skal tale med en 

pige i den anden klynge. Hun tager sin mobil, taster og sender (sms eller snapchat), 

modtager svar, læser og udbryder: ”Ejj, de får pause nu. (hun kigger op på de andre) 

Emma: ”Skal vi ikke gå derned?” Emma rejser sig og går gennem klasseværelset, hun ser 

tilbage mod Susan, som ikke har rejst sig. Emma stopper op og vender rundt og siger 

samtidig: ”Okay, det er for pinligt – jeg kender ikke halvdelen af dem endnu.” Hun går 

tilbage til Susan.  

Som citatet hentyder, er der noget, der bevæger eleverne, sætter fart på dem, sænker farten 

og bremser dem, og der er affektive kvaliteter i bevægelserne, f.eks. i form af pinlighed i det 

specifikke eksempel. Der synes at være noget på spil for eleverne – noget, der vedrører deres 

rytmer og selvfremførelse som elever – deres måder at være og blive til 

(overbygningsskoleelever) på, og som er forbundet med affekter og energier. Det er for 

pinligt at bevæge sig alene, når man ikke kender halvdelen – i hvert fald, hvis man er Emma. 

Men det trækker i Emma for at komme over i skolens anden klynge. Jeg bliver nysgerrig på, 

hvad det er, der er pinligt, og jeg følger derfor Emma og hendes bevægelser rundt. Emma 

fortæller om sine bevægelser rundt på skolen i pauserne: I begyndelsen af skoleåret og frem 

til tiden omkring efterårsferien var mange elever fra 7.B ofte på parkouranlægget og 

engagerede i forskellige lege på tværs af piger og drenge (se kapitel 5). I løbet af vinteren og 

foråret i 7. klasse opholder denne gruppe af piger, som Emma er med i, sig oftere og oftere 

i klasseværelset i pauserne. Dette sker samtidig med, at det bliver forbudt at spille 

musikvideoer på smartboardet i klassen, og virakken og gennemstrømningerne af elever fra 

forskellige klasser aftager. 

Det er særligt Emma, Susan, Mette, Luna og Maren, der opholder sig i klasseværelset. De 

snakker, har gang i mobiltelefonerne, sidder tæt sammen på stole og borde. Jeg observerer 

dem ofte siddende i en klump, de griner meget, de snakker og fortæller hinanden om deres 

familier, kæledyr, venner uden for skolen, fritidsinteresser. De står på hænder, laver 

dansetrin og leger med en fodbold, hvor de står i en rundkreds og samarbejder om at holde 

bolden i luften.  

Denne gruppe af piger beskriver sig selv, og beskrives af andre, som klassens midtergruppe. 

Der er flere aspekter, der gør dem til denne gruppe: De får dels ikke drengenes 

opmærksomhed, men ”snakker bare med drengene”, som Emma beretter. Den 
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opmærksomhed fra drengene er ikke flitrende og kæresteagtig (snakker bare med 

drengene).  

Sara (som er en del af gruppen af populære piger) beskriver dem som ”nørderne, der (...) 

sidder i klassen – altså, nogle af dem laver gymnastik og står på hænder, og nogle af dem 

sidder bare på deres pladser med deres iPad og piller bussemænd eller hvad fanden de nu 

laver.”  

For Sara er disse piger uinteressante, irrelevante, uden bevægelse (de sidder bare på deres 

pladser) og uden energi (triller bussemænd). Disse pigers rytmer gennemtrænger ikke Sara, 

som afgrænser sig fra klumpen af midterpiger, der omvendt også afgrænser sig fra Sara (og 

Simone, som er klassens anden populære pige).   

Gruppen omkring Emma afgrænser sig fra de populære piger, men fortæller samtidig ofte 

om sig selv i relation til de populære piger. Ved at studere, hvordan gruppen af midterpiger 

fortæller sig selv frem, får vi således indsigter i, hvad der genkendes som populært. Med 

andre ord løber kategorien ”midterpige” langs med og produceres sammen med kategorien 

”populær pige”. Guldbrandsen (2006) har tilsvarende vist, hvordan piger som fortælles og 

fortæller sig selv frem som ”almindelige” eller ”ikke-populære”, tager de populæres 

standarder i betragtning, når de vurderer og reflekterer over egne selvfremførelser. Dette er 

ifølge Guldbrandsen et udtryk for, at pigerne ikke kan ignorere de populære standarder.    

Samtidig fortæller midtergruppen sig frem i relation til den stille gruppe piger. De stille 

piger udgør Maria, Karen og Frederikke, som Emmas gruppe fortæller frem som ”de er ikke 

rigtig en gruppe”, de føler sig vist alene”. Emmas gruppe beskriver den stille gruppe som 

en gruppe, der ikke er en ”rigtig” gruppe, men en gruppe, der føler sig alene og uden 

egentlige samværelser. Emmas gruppe afgrænser sig således fra disse stille piger ved selv at 

hævde dels samværelse og samhørighed og dels en ikke-følelse af ”alenehed”.  

Den stille gruppe piger 

Gruppen med Maria, Karen og Frederikke fortæller ligeledes dem selv frem som stille piger, 

der ikke kan lide at sige noget i timerne. I begyndelsen af skoleåret iagttog jeg ofte Maria og 

Frederikke siddende i klasseværelset. Det var netop disse to piger, for hvem 

musikvideoerne-på-smartboard fik dem til at stivne, presse sig længere ned i sædet og ind 

mod væggen (mikro-nedbrud af rytmer). Snarere end at accelerere pigernes rytmer, 

stivnede musikken deres rytmer. Disse piger opholder sig i eller bebor nærmest 

klasseværelset i begyndelsen af skoleåret. Men da jeg vender tilbage i anden del af mit 

feltarbejde (efter efterårsferien), synes de to piger (og Karen) at have fundet hinanden. Jeg 

følger dem ofte udenfor på parkouranlægget i pauserne. Annas udpegning af denne gruppe, 
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som ”dem, der holder fast i at være på parkoruanlægget” er noget misvisende, da disse piger 

i meget lille omfang deltog i fælleslegene i begyndelsen af skoleåret. 

De to grupper (de stille piger og midtergruppen) befinder sig sjældent i klasseværelset i 

pauserne på samme tid, og sker det, at de er der samtidig, relaterer de sig ikke meget til 

hinanden, kommunikerer ikke med hinanden og sidder ikke tæt ved hinanden. Når musik-

på-smartboard stoppes, da lærerne forbyder det, og i takt med, at forskelle og 

differentieringer mellem eleverne sætter sig mere, overtager Emmas gruppe klasseværelset 

og gør det til deres domæne i den forstand, at deres aktiviteter og venskabsrytmer (sociale 

rytmer) dominerer i klasseværelset og skaber rummets stemning. Frederikke og Maria er 

optaget af deres eget (computer- eller mobiltelefonspil) og deltager muligvis som tilskuere 

til de andres samværelser og aktiviteter, men de tager sjældent aktivt del heri.   

At skabe rumlig råderet og bevægelsesradius 

Zoomer vi nærmere ind på midtergruppen, får vi indsigt i, at tilblivelser, forskelssættelser 

og differentieringer intra-agerer med det at erobre og skabe rumlig råderet og 

bevægelsesradius. At eroblere og skabe råderet og bevægelsesradius er relationelt i den 

forstand, at det er i relation til de andre elevers erobringer af råderet og bevægelsesradius 

(og tilblivelser og forskelssættelser). 

Som skrevet adskiller midtergruppen sig fra de stille piger ved at hævde samhørighed og 

samværelse. Via ”midterpigernes” samtaler i klasseværelset tegner der sig et billede af nogle 

piger, som er optaget af at lære hinanden at kende (fortællinger om familie- og fritidsliv) og 

forbinde sig til hinanden. Lad os kort vende tilbage til episoden med Emma, som brat 

afbryder sine bevægelser på vej ud af klasseværelset (et mikro-nedbrud i rytmer), da Susan 

ikke følger hende, og Emma derfor er alene i sin færden ud af klasseværelset. Det er som 

skrevet affektive ladninger i form af pinlighed eller ubehag, der stopper hende. Ubehaget 

dukker op med udsigten til at skulle færdes alene uden sine ny-erobrede (og endnu 

skrøbelige) samhørigheder og samværelser med nye medelever. Det giver en fornemmelse 

af eller indsigt i, at måderne, hvorpå eleverne tager ophold på skolens forskellige steder, og 

de bevægelsesradiusser, eleverne skaber, er sammenfiltrede med deres samværelser og 

samhørigheder, og sammenfiltrede med måderne, de gør køn på. Man kan altså sige, at 

(pige)elevernes tilblivelser og forskelssættelser som unge (overbygningsskolelever) er filtret 

sammen med deres bevægelser og rytmer rundt på skolens forskellige steder som spatiale 

bevægelser, der finder sted på specifikke steder i skolens bygningsfysik, som eleverne 

indtager og skaber råderet over i relationelle forbindelser til hinanden. Dette giver 

(pige)eleverne forskellig agens (handlekraft) i betydningen forskellige muligheder (”agency 

is about possibilities” (Barad, 2007, 218)). Der er med andre ord muligheder, kraft eller 

energi forbundet med bevægelsesradius og fysisk råderum.    
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Når midtergruppen rykker ind, rykker de stille piger ud, hvilket giver en fornemmelse af det 

relationelle i råderetten og bevægelsesradiussen.  At sanse og mærke rum, genstande og 

væremåder blander sig altså sammen med bevægelsesradius. Emmas gruppes 

bevægelsesradius og måder at indtage skolens bygningsfysik adskiller sig ikke kun fra den 

stille gruppe, men tillige fra de populære piger.   

De populære piger 

Emmas gruppe afgrænser sig som skrevet fra de piger, som fortælles frem som de populære 

piger. Det er Sara og Simone (og delvist Thilde),186 som Emma beskriver som: ”Det er de 

populære. Det er dem, der snakker meget med hinanden, der bare taler meget. Det er dem, 

der er de højtråbende, dem, som gerne vil ses.  

Sille (en af midterpigerne) positionerer Sara og Simone højt, idet hun kalder klassens 

hierarki og fortæller om dem, at de ”gerne vil bestemme alting. Det er ikke super fedt. Det 

er dem, der går i udfordrende tøj, som enten er dum eller spiller dum, og som gør en masse 

dumme ting. (…)”. ”De er dumme som døre”, siger hun og afgrænser sig derved fra dem. 

Det gør hun også ved at fortælle sig selv frem som: ”Jeg er ikke den der pige, der snakker 

om drengene hele tiden. Jeg kan selvfølgelig godt lide at snakke om drenge, men bare ikke 

hele tiden”. Sille taler således de populære piger frem som de piger, der vil bestemme, som 

snakker om drenge hele tiden, som er dumme eller spiller dumme og går i udfordrende tøj.          

I Saras egne fortællinger fremhæver hun Simone og sig selv som ”(…) de seje og lækre. 

Drengene irriterer os, men det er alligevel os, de snakker med. Fordi vi holder os ikke 

tilbage. Det er kun Simone og mig, der siger noget til drengene. Men også til pigemøder – 

de andre er bare stille og tør dårligt nok sige noget. De tør ikke sige deres mening. Hvis 

drengene siger noget til dem, så tør de ikke sådan at sige dem igen. Så går de bare”. Sådan 

forklarer Sara det selv, og hun fortsætter: ”Det har også at gøre med, hvordan man ser 

ud; hos pigerne skal man have langt hår, en god krop og en god tøjstil og sådan.” 

Simone fremhæver ligeledes udseende og fysisk attraktion som væremåder, der gør eleverne 

mere eller mindre populære. 187  Det er væremåder, som bliver særligt levende eller 

effektfulde via drengenes favoriseringer, hvilket bliver tydeligt i Simones fortællinger om 

Sara:  

”Sara er venner med drengene. (…) Altså, når du er venner med drengene, bliver du 

automatisk lidt mere populær. Sara er jo køn, og hun har en god krop, og det kan drengene 

jo godt lide, og de vil gerne være gode venner med hende. Og pigerne – de kan jo godt lide 

                                                        

186 I materialet dukker der således yderligere en gruppe op, som ikke indgik i Annas kategorisering, nemlig de 
populære piger.   
187 Når jeg fremhæver udseende og fysisk attraktion som væremåder, er det for at understrege, at udseende og 
attraktion ikke bare er noget, man har, men noget, man gør.  
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hende. Altså, nogle synes, hun er vildt temperamentsfuld, men de kan jo godt lide hende. 

Og så er hun i det hele taget populær blandt 7. klasserne på skolen.” Simone beskriver også 

sig selv som populær, fordi: ”Altså mig, for jeg kan snakke med alle pigerne, ikk. Og 

drengene snakker jeg også fint med.”   

Pigernes popularitet bliver med andre ord også til i relationen til drengene. At være venner 

med drengene og have særlige drengevenner giver status og popularitet. Og relationen til 

drengene er i høj grad bundet op på, om man har ”en god krop”, ”langt hår” og ”en god 

tøjstil”. Som det senere vil fremgå af analysen af drengenes pauseliv, er drengenes 

popularitet tilsvarende forbundet til pigernes interesse for dem.   

Lærer Dorthe fortæller Simone og Sara frem som de modne: ”De er langt med interessen 

for det andet køn. De får mange drengehenvendelser, fordi de ser godt ud og er store piger 

med bryster og alting. Og Simone har kærester.” Interesse for drenge, romantiske relationer 

og fysisk modenhed producerer popularitet og modenhed. Sara og Simone overskrider det 

barnlige og gør ungdomsliv med større bevægelser og mere fart end de andre piger. Det gør 

de ved at indgå i romantiske relationer til drengene og skabe sig et attraktivt udseende med 

make-up og modetøj.  

De piger, der fortælles frem som populære, praktiserer på mange måder det, som 

Guldbrandsen (2006) benævner som heteroseksuelle kærestepraksisser.   

At gøre heteroseksuelle kærestepraksisser  

Guldbrandsen har undersøgt, hvordan piger opsamler, udvikler og omformer 

heteroseksuelle praksisformer i bevægelse mellem barndom og ungdom, og fundet, at piger, 

som positioneres som populære, ikke udgør en stabil og afgrænset gruppe, men en flydende, 

socialt kontekstuel konstellation, der handler om at forvalte en dominerende form for 

”pigehed” (Guldbrandsen 2006, 10). Popularitetskonstituerende elementer, der medvirker 

til at positioneres som populær, er udseende, valg af aktiviteter og hvorvidt pigerne er 

optaget af at udforske mulige romantiske relationer til drenge (Ibid.).  

I mit empiriske materiale med elevernes og lærernes fortællinger konnoterer ”det 

populære” en snakkende væremåde, modet til at sige drengene imod og til at tage ordet ved 

pigemøder, en udfordrende tøjstil, en god krop med ”bryster og alting” og en interesse for 

drenge og romantiske relationer. I bogen ”Historier om kærester og kærlighed – 

konstruktioner af heteroseksualitet” viser Kirkegaard og Görlich, at udseende, fester og 

kærester er en kulturelt genkendelig måde at praktisere heteroseksuel feminin væremåde 

på. At interessere sig for og evne at ”gå med drenge” er en dominerende måde for piger at 

fremføre sig selv som kulturelt genkendelig eller passende (Kirkegaard & Görlich 1999, 115). 

At interessere sig for drenge, at anstrenge sig for at gøre sig attraktiv for drenge og at kunne 
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kunsten at gå med drenge konnoterer ”voksenhed” og modenhed. Det er væremåder, der 

forbindes med at være voksen (modsat barnlig). At arbejde på at tilegne sig 

voksenkonnoterede væremåder indebærer således samtidig en distancering til alt, hvad der 

konnoterer barnlighed (f.eks. at pille bussemænd).  

Barnlige markører er tillige forbundet med specifikke aktiviteter, hvilket Guldbrandsen 

(2006) ligeledes viser, idet hun peger på, at aktiviteten ”at gå omkring og tale” er en 

dominerende aktivitetsform, der konnoterer voksenhed og modenhed (Ibid.: 11). ”At gå med 

drenge” som en form for kærestepraksis involverer egne og andres kærestepraksisser og 

fordrer ”at gå omkring og tale”. Guldbrandsen peger på, at når kærestepraksisser 

eksempelvis skal initieres og afsluttes, involverer det ganske mange piger: nogle, som 

formidler og budbringer, nogle, som spionerer (og sladrer), nogle, som forhandler (Ibid.: 

10). Kærestepraksisser er således en tidskrævende og omfattende affære og ikke blot et 

anliggende mellem én pige og én dreng. Når piger ”går omkring og taler”, er det ofte (i mit 

materiale) relateret til sådanne kærestepraksisser – at initiere, vedligeholde og afslutte dem.    

Når unge teenagepiger arbejder på at tilegne sig voksenkonnoterede væremåder (såsom at 

gå med drenge), fremanalyseres det af Kirkegaard og Görlich som et udtryk for, at pigerne, 

via heteroseksuelle kærestepraksisser, træner legitime kulturelle koder for 

heteroseksualitet. I bevægelser fra barndom til ungdom gør pigerne brug af heteroseksuelle 

kærestepraksisser, hvor de selvfremfører sig og fortælles frem af andre som seksuelle 

væsner. I heteroseksuelle kærestepraksisser har pigernes kroppe stor betydning, og det 

bliver her afgørende, om pigerne har udviklet bryster og feminine former (”en god krop”) 

som tydelige ydre tegn på fysiologisk og biologisk modning. Kirkegaard og Görlichs studier 

viser, at pigernes hurtigere fysiske udvikling (deres højde og udvikling af bryster) associeres 

med en indre modenhed (Kirkegaard & Görlich 1999, 98). Deres studier viser med andre 

ord, at der italesættes en tæt forbindelse mellem krop og psyke. Pigers udviklede kroppe, 

deres udtalte feminine selviscenesættelser, associeres således med modenhed og et voksen 

indhold. Den modne pige forventes at fremvise en mere voksenkonnoteret interesse for det 

modsatte køn (og ofte ældre drenge). Derved markerer og cementerer pigerne, at de er mere 

modne end drengene, og de afviser de jævnaldrende som potentielle kærester og forventes 

at interessere sig for de ældre drenge.   

Læses disse analytiske pointer sammen med mit empiriske materiale, bliver det tydeligt, at 

det, der medvirker til at gøre Sara og Simone til populære piger, er deres relativt mere 

kønnede modenhed (”med bryster og alting”, ”en god krop”), deres kompetencer i relation 

til at gøre sig attraktive for drengene (”lækre med udfordrende tøj”) og deres interesser og 

mod til at indgå i romantiske relationer. Det vil med andre ord sige deres evner til 
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heteroseksuelle kærestepraksisser. Popularitet blandt pigerne forbindes således med, 

hvorvidt pigerne evner heteroseksuelle kærestepraksisser.  

Modrytmer skaber popularitet 

At bringe samhørighed og nærhed blandt nogle elever og distance til andre elever peger 

endvidere på en anden væremåde, som skaber forskelle eller har effekter på forbindelser og 

forskelssættelser. Det er væremåden ”at turde at sige noget” - at etablere sociale modrytmer. 

Hvorvidt man tør sige noget eller ej, og om man tør sige drengene imod, er en væremåde, 

som producerer forskelle mellem pigerne. Det er en væremåde, som bl.a. betyder, at en pige 

som Thilde ikke bliver entydigt forbundet med de populære piger, om end hun deler flere 

værdier eller væremåder med dem. Thilde beskrives af Emma: ”Hun er rigtig kendt i 

drengeverdenen”. I begyndelsen af skoleåret bemærker jeg da også mange kæresterier 

mellem Thilde og en dreng fra parallelklassen. Thilde udstråler således modenhed, begiver 

sig ud i heteroseksuelle kærestepraksisser og besidder kompetencen at ”gå med drenge”. 

Thilde beskrives også som en, der ”ser godt ud med god tøjstil og moden med bryster og 

alting”. Som Emma fortæller, så gælder det både for Thilde, Simone og Sara, at ”de gerne 

vil gøre indtryk på drengene”. Når Thilde alligevel ikke entydigt forbindes til ”de populære 

piger”, skyldes det formodentlig, at hun samtidig er stille i timerne og til pigemøderne og 

ikke siger drengene imod. Ifølge flere af de andre piger lader Thildes sig mærke af drengenes 

ord. Lærer Dorthe beskriver Thilde som ”artig og stille”. Thilde fortæller sig selv frem som: 

”I starten var jeg stille og meget inde i klassen”. Thilde har med andre ord ikke, ifølge hende 

selv, en højtråbende væremåde, men det arbejder hun på at ændre, hvilket vi skal se i det 

følgende. Thilde lader sine rytmer bøje (af drengene).  

At forhandle sig til og tilstræbe væremåder, der konnoterer popularitet, er ikke blot 

sproglige og materielle praksisser, men også energetiske og spatiale praksisser, hvor skiftet 

fra en institutionel organisering til en anden (fra børneskole til overbygningsskole) kan 

medvirke til enten at trække kraften ud af bevægelser og bestræbelser eller at tilføre energi 

til elevernes bevægelser og bestræbelser, som det synes at være tilfældet med Thilde.188   

At bruge skoleskiftet til nye tilblivelser  

Thilde forsøger som skrevet at vriste sig fri af den stille og generte væremåde og fortæller, 

at fra at have været stille og genert har hun åbnet sig meget. Thilde synes således at stræbe 

efter at kompetencen, som Sara beskrev som ”at være åben, snakke med alle, ikke være 

bange for andres meninger og sige drengene imod”, hvilket konnoterer popularitet. At 

være populær er ifølge Thilde én med ”langt hår, der snakker med alle på skolen, uden at 

                                                        

188  I den henseende adskiller mit studie sig fra Kirkegaard og Görlichs studie, hvis fokus er på sprogets 
konstituerende kraft i studiet af unges forhandlinger af den sociale virkelighed (Kirkegaard & Görlich 1999, 40).    



220 

 

tænke ”ej – hvad sagde jeg”. Det er igen figuren: ”langt-hår/god-krop/turde-at-sige-noget”, 

som cirkulerer og associeres med popularitet.  

Thildes bestræbelser på at beherske væremåder, der konnoterer popularitet, erkendes af de 

andre elever. Lisa, som har gået i børneskole med Thilde,  fortæller således, at skoleskiftet 

har ændret Thilde, der er mere snaksalig (”Thilde er sådan blevet mere snakkesaglig, efter 

hun er skiftet skole”). Thilde distancerer sig med andre ord fra stille-pige-positionen og 

forsøger i stedet at forbinde sig med de populære piger. Det gør hun via tøjstil, makeup, 

interesse for mode og interessen for drenge. Men selvom Thilde søger at transformere sig 

med skoleskiftet i retning af en mere ”snaksalig væremåde, hvor man ikke er nervøs for 

hvad andre tænker”, fortælles hun (stadigvæk) frem som stille. På den måde klistrer stille-

pige-figuren til hende, hvilket det kræver meget energi (og meget make-up og interesse for 

mode) at vride sig fri af. Thildes forbrug af modetøj og make-up kan analyseres som en 

bestræbelse på at vriste sig fri af stille-pige-kategorien og forbinde sig til den populære-pige-

kategori.  

Rytmer af kontinuitet og forandring i tilblivelser  

I Guldbrandsens (2006) studier af heteroseksuelle diskurser og praksisser i relation til 

bevægelser fra barndom til ungdom fremanalyseres endvidere en relevant pointe: på den 

ene side praktiserer pigerne modenhed, og på den anden forventes de at fremføre dem selv 

som ”sig selv”. Guldbrandsen finder, at for at blive betragtet som populære, må pigernes 

måder, hvorpå de performer bevægelser fra barndom til ungdom, afspejle ”deres selv”. 

Ellers risikerer pigerne at blive udpeget som ”wannabe”. ”At være sig selv” involverer en 

passende blanding af kontinuitet og forandring i selvfremførelsen og praksisformerne. 

Pigerne skal med andre ord være genkendelige og forandre sig i passende rytmer for at blive 

genkendt som moden og populær og ikke bare som ”wannabee”. Det gør bevægelserne 

mellem barndom og ungdom til et konstant og krævende balancearbejde (Guldbrandsen 

2006).189   

Det er denne form for balancegang og fremførelse af passende rytmer i bevægelserne 

mellem barndom og ungdom, der synes at være det, Thilde kæmper med. Flere af pigerne 

siger om Thilde, at ”hun prøver for meget”, og at hun snakker for meget om mode og make-

up. Thilde skal med andre ord balancere, hvor kraftfuldt og hurtigt hun accelererer 

ungdomsliv, hvis hun ikke skal risikere at blive udpeget som utroværdig, som ”wannabe”.     

                                                        

189 Som vi skal se i det efterfølgende kapitel om timeliv, gennemtrænger Thildes stadige arbejde med at blive 
genkendt og anerkendt som populær hendes måder at gøre elev på i timeliv, hvor hun skal komponere faglige 
og sociale rytmer på måder, der fastholder hende i læringsdagsordenen og styrker hendes læringsmuligheder. 
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At være stille er en væremåde, som også Susan forsøger at bevæge sig væk fra. Ligesom 

Thilde bruger hun ligeledes skoleskiftet til at vriste sig fri af stille-pige-kategorien eller -

væremåden. Susan beskriver sig selv før skoleskiftet som stille:  

”Meget stille, jeg sagde ikke noget… der lagde man slet ikke mærke til mig. Der kunne man 

sige: ”Gud! Susan, er du i skole”. Jeg er blevet mindre stille. Jeg tror, jeg er blevet mere 

åben. Jeg var meget indelukket på den gamle skole og meget genert. Jeg er stadigvæk 

genert, men jeg er bare blevet mere åben. Da jeg skiftede skole, der ville jeg sådan prøve 

at være mere åben for ikke at ende i den der stille-pige-rolle igen. Det gad jeg nemlig ikke. 

Jeg prøver at være mere åben, og det går godt. Jeg har fået mange nye venner. Jeg tror, 

jeg har skiftet personlighed. Jeg tror ikke, man kunne kende mig – hvis man nu kendte 

mig på børneskolen og så kom herover og så mig nu, så ville man nok ikke kunne. Jeg var 

som sagt virkelig meget stille, sad bare på min plads og sagde ingenting, og nu larmer jeg 

ret meget. I hvert fald i frikvartererne, der kan man tydeligt høre mig. Jeg kunne ikke lide 

at være den stille pige. Jeg kan bedre lide at være sådan en, der bliver sådan lidt mere 

hørt. Fagligt klarer jeg mig stadigvæk godt. Jeg vil ikke sige, at jeg er blevet dummere, 

men nogle gange kan jeg godt snakke lidt for meget i timerne med Maren. Jeg følger ikke 

lige så meget med, så der er måske nogle ting, jeg ikke lige får fat i, ligesom sidste år. Jeg 

var lidt bedre til dansk og matematik sidste år. Det vil jeg så lave om på i 8. klasse. Der vil 

jeg følge med.”    

Samværelser i pauseliv og timeliv filtrerer sig sammen. Det antydes i det ovenstående i 

relation til Thilde, og det bliver tydeligere her i relation til Susan. Susans måde at finde sig 

til rette i hverdagslivet i overbygningsskolen indebærer, at samværelser i pauseliv blander 

sig med måder at gøre elev på (elevtilblivelser) i timeliv. Den stille elev, der ikke snakker i 

timerne, men følger med og sidder på sin plads, overlejres af den snaksalige elev-væremåde, 

der ikke følger med i timerne, men taler med sidemakkeren og derfor ”ikke lige får det hele 

med” og bliver dårligere til fagene. Et led i at distancere sig fra ”stille-pige-kategorien” er at 

blive åbenlyst mere snakkende med veninden i timerne og følge mindre med. Det er en 

måde at gøre sig synlig på. Og det er samtidig en måde ikke at lade sine rytmer bryde. At 

følge med i timerne og være dygtig til fagene er en væremåde, som i processen med at 

distancere sig fra stille-pige-kategorien ikke har værdi for Susan ift. at være mere åben, 

larmende og en, der bliver hørt. At værge sig ved at lade sine rytmer bøje ind under 

undervisningens og lærerens rytmer bliver således en måde at gøre sig synlig, eller mere 

præcist; at gøre rytmer på en ny måde bliver et led i at vriste sig fri af kategorier.  

Vi får, som skrevet, her en første indsigt i, at elevtilblivelser forbinder sig til 

sammenfiltningerne af måderne at gøre elev på i pauseliv og timeliv. Sammenfiltningerne 

af måder at gøre elev på i pauseliv og timeliv er tillige forbundet med bevægelser fra 
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børneskolen til overbygningsskolen. Og samtidig viser eksemplerne med Thilde og Susan, 

at bevægelsen fra børneskole til overbygningsskole er en begivenhed, der bruges til at 

”skrue” på rytmer og måder at gøre elev på – at vriste sig fri af specifikke væremåder og 

kategorier, der klistrer og derfor fordrer ekstraordinære anstrengelser, f.eks. at snakke 

meget i timerne og derfor blive fagligt dårligere eller bruge meget make-up og have en 

åbenlys interesse for mode, osv. 

Som det er fremgået i det foregående, er det at være stille således en væremåde med meget 

lidt agens og fysisk råderum i pauselivet i skolen og en væremåde, som flere piger benytter 

bevægelsen fra børneskole til overbygningsskole til at distancere sig fra. I stedet forsøger de 

at forbinde sig til væremåder, der konnoterer popularitet. Disse piger forsøger at lægge 

”stille-pige-væremåden” bag sig. At lægge afstand til væremåder kræver energi og nye 

rytmer, hvor der skrues op for nye væremåder (make-up og tøjstil) og nye måder at dirigere 

stemmen (kroppen), som Susan, der sætter stemmen i nye svingninger, så den rækker 

længere og mærkes mere og af flere (”i frikvartererne, der kan man tydeligt høre mig”).  

Jeg har i det ovenstående zoomet ind på to specifikke elever (Thilde og Susan) for at 

tydeliggøre, hvordan nogle elever søger at vriste sig fri af tidligere væremåder og 

forbindelser, og hvordan denne ”vristen sig fri af” gøres ved at skrue på rytmer og 

væremåder, som er sammenfiltrede med skolens ungdomsgørelser, hvor overgang mellem 

børneskole og overbygningsskole gøres til en bevægelse mellem barndom og ungdom.  

I det følgende zoomes yderligere der ind på de piger, som fortælles frem og fortæller sig selv 

frem som de populære piger. Vi zoomer ind på, hvilken handlekraft og hvilke rytmer, 

råderet og bevægelsesradius, der forbinder sig til at være de populære piger.   

Rytmer, råderet og bevægelsesradius (de populære piger) 

Følger vi Annas kategorisering hører Simone og Sara hverken til gruppen, der har fundet 

rigtig godt sammen eller til dem, der holder fast i parkouranlægget. De fortælles som skrevet 

frem som de populære piger, der gerne vil gøre indtryk på drengene. Både Simone og Sara 

orienterer sig socialt ud af klassen, de har mange venner i de andre 7. klasser og er kendt af 

mange. Simone fortæller: ”(…) Sara er mere populær end mig. For flere kender hende fra 

de andre byer sådan rent personligt. Der er mange fra den større provinsby 10 km væk, 

hvor jeg kender dem, men ikke sådan rent personligt. Popularitet er således forbundet med 

at være kendt af mange og kende mange. I pauserne orienterer Sara sig i forhold til tidligere 

veninder, som går i 7.C, der har klasseværelse på den anden side af gangen. I pauserne 

henter Sara veninderne eller omvendt, derefter går de over i hallen for at købe mad og 

bagefter over i den anden klynge, hvor de har mange venner. Her taler de om dramaer: ”der 

er altid et eller andet drama”. Det er drama, som ofte involverer både piger og drenge, og 

som vedrører kæresterier.  
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I mit materiale tegner der sig således et billede af, at jo hurtigere tempo, eller jo hastige og 

hurtige rytmer, des større popularitet, prestige og status – noget der også viser sig, når man 

følger Simones og Saras bevægelser og rytmer rundt på skolen. Det handler nemlig også om 

– foruden udseende og en højtråbende væremåde – hvem man er venner med og hvor 

mange man kender. Simone forklarer: ”Hvis du er venner med nogle fra de andre klasser 

eller med dem fra 8. og 9. klasse, som er vildt populære, så bliver du også populær.” 

Popularitet spreder sig således og cirkulerer gennem elever og elevårgange. Videre fortæller 

hun: ”Det er sådan, at hvis du er populær et sted, så er du som regel også populær inde i 

klassen. Hvis du er populær på skolen, så er du også populær i din klasse.” Popularitet 

cirkulerer og bevæger sig mellem eleverne snarere end at være noget, eleverne besidder.  

Popularitetsrytmer er rytmer med lang rækkevidde og høj amplitude. Der er et stort fysisk 

råderum og en kraftfuldhed i disse rytmer, som man skal ”orke” eller ”være ovenpå” for at 

kunne håndtere, hvilket bliver synligt i Simones fortællinger.   

Simone fortæller om sine bevægelser i pauserne:  

”Det kommer an på dagen, hvis jeg har haft en dårlig dag, bliver jeg bare inde i klassen. 

Hvis jeg har haft en god nok dag, så går jeg herned i den anden klynge og håber, at jeg 

ikke møder nogen 8. klasser, så går jeg ind i begge 7. klasser, så kan det være, at jeg får 

Sara med ud og gå måske, måske ikke.”  

Sara og Simones rytmer med længere bevægelsesradius og større bevægelsesråderum end 

de andre elever har længere frekvenser eller rækkevidde i den forstand, at det at bevæge sig 

alene mellem klasserne kommer af at kende mange og have mange venner. Emma, som ikke 

kender mange, og derfor ikke kan være sikker på at have nogen at ”mødes med” eller blive 

budt velkommen af i de andre klasser, føler ubehag (pinlighed) ved at skulle bevæge sig 

alene uden de andre klassekammerater. Hendes rytmer har en kortere bevægelsesfrekvens. 

Simone og Sara kan bevæge sig mere frit – alene eller uafhængigt af veninders bevægelser 

og rytmer – mellem klasserne. Således synes popularitet og det ”at være kendt af de mange” 

at være nogle andre rytmer (længere rytmer) end de andre pigers rytmer.  

Det gælder endvidere for både Sara og Simone, at de kender flere af eleverne i 8. klasse. 

Simone ”bypasser” ydermere skoleklassernes hierarkier ved at blive kæreste med drengene 

i 9. klasse og har i det hele taget opnået de ældre drenges opmærksomhed. Simones 

interesse for de ældre drenge korresponderer med figuren om, at ”modne piger interesser 

sig for ældre drenge”, som Kirkegaard og Görlich fremanalyserer i deres studie. Her 

forbindes pigernes fysiske modning med en indre modning, hvilket gør de jævnaldrende 

(barnlige) drenge uinteressante og irrelevante i relation til pigernes heteroseksuelle 

kærestepraksisser (Kirkegaard & Görlich 1999).  
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I mit materiale forbinder pigernes popularitet sig nok med en figur om modenhed og 

interesse for ældre drenge (jf. lærer Dorthes fortælling), men populariteten forbindes i lige 

så høj grad med at kende mange jævnaldrende og gerne i en stor geografisk radius (pigerne 

kigger ikke kun opad, men også langt).  

De længere rytmer (den større bevægelsesradius eller bevægelsesråderum) er ladet med 

stemninger og affekter, som bevæger pigerne og giver kraft til deres rytmer. Det vil sige, at 

rytmerne både har større frekvenser (længere rækkevidde) og større amplitude (større 

udsving – større stigninger og fald). Der er meget energi i disse rytmer, og derfor afhænger 

bevægelserne rundt på skolen af, om man har ”gode dage” eller ”dårlige dage”. Der er 

samtidig en risiko forbundet med at bevæge sig, som består i, at man kan møde nogle 8. 

klasseselever. Der er således nogle elever, der skal undgås, og rytmer, som skal modvirkes.   

At være populær, kende mange og være kendt af mange har tillige en ”bagside”, idet disse 

rytmer kan skabe arrytmi, hvilket jeg vil udfolde i det følgende. Både Sara og Simone 

kæmper med deres rygte. Deres eksponering rammer dem så at sige (og får betydning for 

deres rytmer) i form af mobberytmer (for Saras vedkommende) og i form af rygterytmer 

(for Simones vedkommende).   

Mobberytmer (kønnede rytmer) 

Sara har tidligere oplevet mobning og har som følge heraf skiftet klasse og skole. Det 

betyder, at hun kender mange fra tidligere skoleliv. I det nedenstående fortæller hun om 

sine bevægelser rundt på skolen:  

Helene: ”Sidder du ude i den der sofa mellem de to klynger?” 

Sara: ”Jeg har gjort det 3-4 gange, men jeg vil gerne undgå de der 8. og 9. klasser, som 

hele tiden går forbi. Lidt i starten var der sådan ret meget drama, de blev ved med at 

banke på ruderne og kalde mig et eller andet og jeg ved ikke hvad – irritere mig”.  

Helene: ”Er det, fordi du har gået i skole med dem tidligere?”  

Sara: ”Ja, de har nok ondt i røven over, at jeg har fået nogle venner, så de blev ved med 

at kommentere på mig og spærre vejen og sådan”.  

Helene: ”Var det både drenge og piger?”  

Sara: ”Begge. Og dem, som gjorde – den ene havde jeg været bedste venner med i 7 år, da 

jeg gik ovre på min gamle skole, og det var også hende, der var med til det, og de andre 

har jeg aldrig haft med at gøre. Så jeg kunne ikke lige se, hvad deres problem skulle være 

i at blive ved med at irritere mig. Hver morgen, når jeg gik ind på skolen, så kunne man 

bare høre, at det bankede på ruden alle vegne, og de råbte efter mig, (…) når jeg gik forbi 
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ovre ved det andet hus. Nogle gange sad der jo sådan 15 mennesker, og når så jeg gik forbi, 

så gik de fuldstændig amok med at svine mig til”.  

Selvom Sara har en større bevægelsesradius end eksempelvis Emma (og de andre 

midterpiger), så kan hun ikke bare uproblematisk bevæge sig frit, og der er steder, hun ikke 

bryder sig om at være (pga. risiko for arrytmi) – f.eks. sofaen mellem klyngerne, som 

eleverne passerer forbi, når de går fra den ene klynge til den anden, og som lærerne passerer 

forbi, når de går til og fra klasseværelserne. Indgangen til skolen er ligeledes et sted, hvor 

Sara risikerer tilråb og hånlige bemærkninger mm. Det konfliktfyldte og arrytmiske, som 

Sara søger at undgå, har at gøre med tidligere relationer, tidligere skoleliv, tidligere 

klassekammerater (tidligere rytmer).  

Saras fortællinger leder til spørgsmål om, hvad der er drivkraften eller energien i disse 

affektive mobberytmer, som cirkulerer omkring Sara. Saras kønnede selvfremførelser kan 

bidrage til at belyse dette spørgsmål: Sara går ofte klædt i stramtsiddende bukser, nedringet 

bluse, meget make-up, håret løst og fyldigt. Sara praktiserer på den måde legitime kulturelle 

koder for måder at gøre sig attraktiv for drengene. Kirkegaard og Görlich finder i deres 

studier frem til, at hvis piger skal efterleve de legitime kønnede koder for femininitet, skal 

de beherske evnen til at kunne fremføre sig selv med en vis tilbageholdenhed. Pigerne skal 

med andre ord balancere mellem aktivt at gøre sig attraktive på den ene side og 

tilbageholdende og ”erobre-bare” på den anden side. I deres studie viser Kirkegaard og 

Görlich, at de kulturelle koder for heteroseksuelle kærestepraksisser nok er bevægelige, men 

kun til en vis grad (Kirkegaard & Görlich 1999). Pigerne kan udmærket iføre sig stramt og 

tætsiddende tøj, kraftig make-up, vrikke med røven, osv., men de relative kulturelle koder 

skal respekteres. Pigen skal gøre sig attraktiv og erobre-bar, men forblive i en vis passiv og 

underordnet position.  

Når Sara mødes med tilråb og banken på ruderne, synes det at være tidligere medelevers 

markeringer af, at der er en balancegang eller grænse for de kulturelle koders spændvidde. 

Sara er – med sine nedringede toppe, lange udslåede hår, markerede make-up og 

stramtsiddende jeans – nået til kanten af, hvad de kulturelle koder kan holde til. Med-elever 

fra Saras tidligere skoleliv holder med andre ord hus med Saras heteroseksuelle 

kærestepraksisser. Skal Sara have sine seksuelle kærestepraksisser ”i fred” for tidligere 

medelever, må hun afgrænse sit fysiske råderum.  

Som vi har set, kan det institutionelle skift fra børneskole til overbygningsskole bruges til at 

”skrue” på væremåder, men skiftet kan ikke føre til en endegyldig skæring. Saras tidligere 

liv blander sig op til et nyt ”nu”. ”Nu” kan således være noget forskelligt afhængigt af, 

hvordan det blander sig med tidligere ”nuer”. Således blander tidligere skoleliv sig sammen 

med nuværende skoleliv, hvilket Sara søger at inddæmme eller dirigere ved ikke at opholde 
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sig bestemte steder, bevæge sig og rette blikket bestemte steder, som kan animere til 

drillerytmer eller mobberytmer. 

Görlich og Kirkegaard viser, hvordan populære piger, der praktiserer heteroseksuelle 

kærestepraksisser, har et dobbeltsidet seksuelt rygte at pleje (Ibid., 173). Disse 

kærestepraksisser kan varieres og bevæges, men skal falde inden for de kulturelt kønnede 

koder, hvor tilbageholdenhed konnoterer femininitet, og aktiv initiativtagning konnoterer 

maskulinitet. Er pigerne for aktive i deres seksuelle praksisser, risikerer de at gøres 

upassende og blive ”påklistret” nedværdigende betegnelser såsom dulle, billig, luder. 

Sådanne betegnelser cirkulerer omkring Simone og klistrer sig til hende og har som effekt, 

at Simone til stadighed skal håndtere sit rygte.  

Rygterytmer (kønnede rytmer) 

Simone er kendt for at feste og have mange drengevenner i 9. klasse, hvilket giver anledning 

til, at der cirkulerer en del rygter omkring Simone: 

Simone: ”(…) men de der rygter, de går også hurtigt i gang – jeg har haft syv-otte rygter 

omkring mig det sidste halve år”.  

Helene: ”Hvad har de handlet om, de der rygter?”  

Simone: ”At jeg har været i seng med diverse mennesker, at jeg har lavet alle mulige ting. 

Det var meget hurtigt, altså i starten – jeg kommer fra børneskolen, hvor jeg blev mobbet 

i 3 år, og hvor jeg blev kaldt fed og grim, og når man så ligger helt nede på bunden, ikk’, 

og så kommer man herhen og får at vide, at du er pæn, at drengene giver dig 

opmærksomhed, at det er de ældre drenge, at de er pæne, så bliver du meget grebet af det 

og tænker ”det er ovre lige om lidt, så jeg må hellere gribe det nu”. Jeg tror, det er sådan 

meget panisk, eller hurtigt, jeg vil bare nyde det og få det hele nu, for det forsvinder sikkert 

lige om lidt, for det var jeg jo vant til. Så jeg vil sige, jeg har måske været ude om, altså 

nogle af rygterne er jeg måske lidt skyld i, for det kunne godt virke sådan lidt, men der er 

jo ikke rigtig nogen af dem, der er rigtige”.  

Helene: ”Hvor har de rygter været?”  

Simon: ”Det er noget, der kører rundt herovre på skolen og i ungdomsklubben, og det gør, 

at de også kommer udenbys. I de to større provinsbyer 10-15 km væk. Jeg ved ikke, hvor 

langt de går, men jeg ved, at der er nogle i disse byer, som har hørt om mig. Men det, der 

irriterer mig lidt, er, at hvis jeg møder nye mennesker, der er på min alder eller lidt ældre, 

og de så siger; ”ej, du er den Simone – dig har jeg hørt om”. Og det er bare for de værste 

ting, og jeg har det der ry for at være den billige. Og det irriterer mig lidt, for hver gang, 
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jeg fik en ny ven blandt de ældre drenge, så bliver folk mere og mere sure på mig og laver 

endnu flere rygter og råber det ud”.  

Helene: ”Hvem var det der gjorde det?”  

Simone: ”Det var 8. klasserne, der råber diverse ting til mig på gangene. De kan råbe 

navne og tage fat i gamle rygter og smide dem lige i hovedet på mig igen. Hvor jeg tænker, 

nu er det endelig væk, ikk’. Der er et rygte, der har været siden sidste år, som de stadigvæk 

kan komme op med, men dengang var det måske fem gange på en dag, hvor det nu er 

måske tre gange på en uge, at de råber det efter mig. De er dæmpet rigtig meget mere ned, 

men de gør det stadigvæk. Og det irriterer mig stadig”.  

Helene: ”Gør de det inde i din klasse?  

Simone: ”Altså, i starten synes jeg, at det eneste sted, hvor jeg kunne være, hvor der ikke 

var nogen, der råbte af mig, det var inde i min klasse. Som om folk faktisk respekterede 

mig. Men så var der to af drengene, som også tog fat i rygterne, og det kunne jeg slet ikke 

have, at jeg ikke kunne være i et eneste rum på den her skole, så det fik de så også stoppet. 

Det er fint nok, at de snakker om det derude, men de skal ikke også gøre det herinde, hvor 

jeg også er i klassen, for jeg har haft det meget sådan, at klassen, der føler jeg, at jeg kan 

være uden de der folk. Altså, de må gerne spørge ind til det, men de skal stoppe, når jeg 

siger stop, ikk’. Der er visse ting, som de godt ved, de ikke skal spørge ind til. For så bliver 

jeg meget irriteret”. 

 

Simones bevægelse fra barndom til ungdom er forbundet med en bevægelse fra at blive 

drillet og have en position som ikke-populær (”i bunden”) til opmærksomhed fra drenge og 

en position som populær og attraktiv. I denne bevægelse har Simone nok fremført sig selv 

for ivrigt og aktivt (”få det hele med nu – for det forsvinder sikkert lige om lidt”) og har 

brudt eller udfordret de kulturelle koder for feminin gøren sig attraktiv på måder, der ikke 

er for aktive. Derved afslører hun for stor ivrighed og fortælles nu frem som billig, men også 

populær og attraktiv. 

Når Simone og Sara bevæger sig rundt på gangene, er det således med risiko for at blive 

mødt med tilråb (arrytmi), og klassen betragtes som et ”helle”, hvor rygter ikke løber ind. 

Begge piger arbejder på at balancere rytmer – mellem på den ene side at blive beundret og 

begæret og på den anden siden respekteret. 

Popularitet-bevægelsesradius-råderet 

At fremføre sig selv og blive fremført som de populære piger, der har drengenes 

opmærksomhed, som tør sige drengene imod, som kender mange og er kendt af mange, skal 
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således balanceres for at undgå at blive gjort upassende. Pigernes popularitet skaber deres 

fysiske råderum på skolen på den ene side og næres af deres bevægelser og rytmer rundt på 

skolen på den anden side. Samtidig er muligheden for at blive dømt billig (upassende) hele 

tiden til stede. Deres kamp for eller bevarelse af deres passendehed (jeg er lige så god som 

dig, og du kan ikke få mig ned med nakken) er et vedvarende arbejde, hvor de håndterer og 

tøjler rytmer via deres håndtering af deres bevægelsesradius og fysiske råderet.    

Modsat de stille piger er Simone og Sara hvirvlet ind i rytmer med store bevægelser og 

energier.190  Det vil sige, at de er hvirvlet ind i rytmer med høje frekvenser (rytmernes 

rækkevidde), idet deres rytmer er længere og mere vidtrækkende og med højere amplituder.   

Det er tydeligvis risikofyldt for både Sara og Simone at bevæge sig uden for klasseværelset. 

Der skal håndteres og orkestreres på de andre elevers rytmer (rytmer skal afbøjes og evt. 

annulleres), og en del af denne orkestrering er at håndtere sine bevægelser, sin krop, sit blik 

(ikke sætte sig i sofaen, ikke kigge ind gennem ruden). Med deres bevægelser rundt skaber 

Simone og Sara forstyrrelse, og deres rytmer sætter svingninger i gang blandt de andre 

elever. De skaber interferens og rytmer i den forstand, at deres rytmer rundt på skolen 

skaber forstyrrelser og forstærker andre elevers rytmer (mobberytmer og rygterytmer).  

Det tyder på, at Sara og Simones energier, som kan beskrives som en slags teenage-

seksualiserede energier (Simone gøres billig og til en, der går i seng med drengene), synes 

at have særligt kraftfulde svingninger med stor rækkevidde.191 At teenage-seksualiserede 

rytmer er særligt kraftfulde rytmer med stor spatial rækkevidde, forekommer ikke kun i 

elevernes pauseliv, men ligeledes i lærernes sansninger af elevernes rytmer. I kapitel 7 

emergerede en sådan rytmefigur i lærernes drøftelser af eleven Simon, hvis rytmer beskrives 

som kraftfulde og spatialt vidtrækkende (han har fået høj status, og han er en af dem, der 

render rundt i byen med de lidt større piger). Det er således ikke kun blandt lærerne og i 

timeliv, at rytmer med teenage-seksualiserede rytmer risikerer at skabe arrytmi. Det er 

ligeledes i elevernes indbyrdes relationer i pauseliv.  

Mobbe- og rygterytmer gennemtrænger pigerne i deres bevægelser rundt på skolen. Det 

skaber en høj grad af ubehag for de to piger. Og alligevel stopper det dem ikke i deres 

bevægelser rundt. Det tyder på, at der er en større kraft i at fremføre sig selv i en 

heteroseksuel position, og at balancen mellem at fremføre sig selv som interesseret og 

erobre-bar og samtidig tilbageholdende, er hårfin. Denne balancegang er formodentlig 

særlig vanskelig, når fremførelsen samtidig udfordrer skolens hierarkiseringer, som det er 

                                                        

190I pauserne har Simone og Sara ikke så meget med hinanden at gøre, i de kortere pauser finder de til tider 
sammen. I timerne arbejder de nogle gange sammen. Sara: Hvis jeg ikke gider at lave noget, sætter jeg mig ud 
med Simone”. Men Simone arbejder ofte alene og må ikke altid sætte sig uden for og arbejde.  
191 Jeg understreger, at det er teenage-seksualiserede energier, idet Sara og Simone begge fortæller, at de ikke 
går i seng med drengene uagtet rygterne.  
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tilfældet med Simone og Sara. Havde Simone og Sara blot rettet opmærksomheden mod 

klassens jævnaldrende drenge (og hængt ud ved fodboldbanen), havde de formodentlig ikke 

haft arrytmiske effekter. Det er opmærksomheden mod de ældre drenge og andre klassers 

drenge, der driver pigerne rundt på skolen i pauselivet (”går rundt og snakker”) og gør 

deres bevægelsesradius stor. Der er agens at hente i at tage bevægelsesradiussen på sig. At 

gå rundt og snakke er aktiviteter, der konnoterer modenhed (og derved popularitet). Det er 

tilblivelsesprocesser i ”orkanens øje” – i skolens ungdomsgørelse, som har en stærk 

tiltrækningskraft og agens, der nærmest suger pigerne til sig.  

Der er en meget energi og kraft i det, som pigerne kan blive til, og heri er deres kroppe 

synlige og genstand for den energi, som nærmest skubber dem til at tage på sig, at ”vi er de 

lækre og smarte/vi er sådan nogle, som de store drenge synes er lækre”. Det kan få dem til 

at se stærke ud, men det kan samtidig gøre dem sårbare og udsatte. De svinges ind i et 

ungdomsvirak, som både giver dem kraft (gør dem til de lækre, smarte, de populære) og gør 

dem sårbare. Det er den kraft, de opnår eller holder ved lige (det er de svingninger, de holder 

ved lige) gennem deres bevægelser rundt på skolen. Og deres bevægelser rundt er som 

energi, der tilføjer nye svingninger (der skal holdes i gang og holdes ved lige). Det er 

svingninger, som svinger ind i timeliv og indvirker på deres måder at gøre elev på, hvor de 

bliver sårbare ift. at være ”undervisningsmodtagelige” og risikerer at svinge ud af 

læringsdagsordenen i overbygningsskolens læringslandskab, hvor eleverne skal kunne 

forvalte deres rytmiske impulser, lade deres rytmer gennemtrænge af andre elevers rytmer 

og kunne fusionere sociale og faglige rytmer på måder, der understøtter 

læringsdagsordenen (dette udfoldes yderligere i kapitel 9).    

Rytmer, råderet og bevægelsesradius (de stille piger) 

Tænker man rytmeoptikken med ind i beskrivelserne af eleverne, kan man sige, at de piger, 

der beskrives som stille piger, har rytmer med mindre bevægelse, med en afdæmpet energi 

(mindre amplitude og udsving) og med kortere rækkeevne og et mere afgrænset fysisk 

råderum. Hos de elever, der gøres og gør sig stille, flyder enegierne ikke over og blander sig 

med andre elevers energier og rytmer. Her er der stille elevliv, hvor man tager positionen 

”de små elever” på sig og således bøjer sig (harmonisk) under klassernes aldershierarkier 

og ikke giver anledning til arrytmiske tilstande i pauseliv.  

Som skrevet i kapitel 5 er dem, der synes at holde fast i parkouranlægget, ikke dem, der var 

der i begyndelsen af skoleåret. Dem, der holder fast i parkouranlægget, var der således ikke 

i skoleårets begyndelse, men derimod i klasseværelset. Det er med andre ord de piger, der 

gøres og gør sig til de stille piger, der holder fast i parkouranlægget. Karen fortæller, at hun 

i starten af skoleåret var inde i klasseværelset: ”Det var ligesom det eneste sted, jeg vidste, 

jeg kunne være, uden at det generede nogen. Jeg havde ikke så mange venner i min nye 
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klasse.” Det svarer til mine observationer, hvor jeg i starten af skoleåret bemærkede, at 

Karen ofte var i klasseværelset i pauserne.  

Klasseværelset var ”ligesom det eneste sted”, hvor Karen kunne være uden at genere nogen. 

Karen synes at sanse de rytmiske kræfter, som cirkulerer mellem eleverne i 

overbygningsskolens læringslandskab, og som nogle suges ind i, og andre suges ud af. Karen 

sanser kræfterne og holder sig på afstand for ikke at blive svinget ud (ikke genere nogen).  

Samtidig med, at Emmas gruppe (midtergruppen) rykker ind i klasseværelset i løbet af 

efteråret, synes det at være sådan, at Maria, Frederikke og Karen flytter ud af klasseværelset 

og over i parkouranlægget. Karen fortæller deres ophold på parkouranlægget frem som leg 

og som et frirum, hvor man kan være barnlig igen og i fred for de andres blikke:  

”Så løber vi rundt og leger fangeleg, og hvor fangerne ikke må være oppe på de der ting. 

Det er ligesom et frirum, at man kan grine og være sig selv, uden at det er et problem. At 

man kan være små børn igen. Og lege (fnis). Det er sådan rart at være 5 år igen. Selvom 

folk synes det er barnligt. Der er rigtig mange af pigerne fra vores årgang, der gerne vil 

være så voksne, så derfor synes de jo, det er sådan lidt at lege rundt derude….. Det er jo 

barnligt… de synes, at det sådan er lidt, at nu er vi for store til det. Der har jeg det sådan 

lidt. Det må de godt synes… Og nogle gange sidder vi bare og snakker der. Det er ligesom 

en form for frirum, at man kan grine og være sig selv, uden at det er et problem. Og være 

små børn igen og lege (fnis). Jeg synes, det er rart at kunne være 5 år igen. Selvom folk 

synes det er barnligt.”   

Pauserne bruges også nogle gang på biblioteket. Karen fortæller: ”Vi snakker om, hvad vi 

skal lave og sådan noget, og så snakker vi også nogle gange fagligt, og vi snakker om 

vores meninger til forskellige ting. Og så, hvad hedder det, og så nogle gange (fnis), når 

vi er ovenpå og ligger i de der sofaer. Så, hvad er det nu det hedder (fnis), så ligger jeg 

nogle gange og synger børnesange, mens Maria, hun nusser mine fødder. Vi ligger bare 

sådan og snakker [hun taler højt og ivrigt], og så ligger jeg bare der og synger de der 

børnesange. Og så hjælper hun nogle gange med den der tekst – også bare for sådan at 

slappe af på en eller anden måde. Og Maria tager sådan meget hensyn til mig pga. det, 

der har været med min ryg. Fordi det har været så voldsomt, som det har. Hun behandler 

mig ikke på den der måde, som om jeg er et offer for min ryg. Hun tager bare hensyn til 

det.”  

Som jeg skrev tidligere, er samværelser og venskabelser filtret sammen med forestillinger 

og fantasier om, hvem og hvad man kan blive til. Set i det lys synes Maria, Karen og 

Frederikke at finde sammen om at holde fast i barndommen. Leg og børnesange konnoterer 

barnlig aktivitet eller væremåde og ikke ungdomsliv. Disse tre pigers rytmer og bevægelser 



231 

 

er nogle helt andre end Simones og Saras. De accelererer på ingen måde ungdomsliv, men 

sænker snarere tempoet og forbliver i barndommens aktiviteter.192 De afgrænser sig fra de 

andre ved at tillægge sig selv væremåder med barnlige træk og tillægge de andre piger en 

afstandstagen til deres (barnlige) væremåder. På den måde afgrænser de sig både fra de 

populære og gruppen af ”midterpiger” og skaber nærmest en fysisk periferi om sig selv. De 

er ikke bare ”bagud” i rytmer – deres projekt er på mange måder et andet, og deres rytmer 

har andre retninger, frekvenser og amplituder. Det er barndommens rytmer eller det 

barnliges rytmer (legens energi). De er i utakt eller ude af sync med Simone og Sara (og 

omvendt). De bevæger sig endvidere sjældent væk fra deres egen klynge og over i den anden 

klynge, der føles fremmed, ifølge Karen, som derfor foretrækker sin egen klynge. Deres 

rytmer er korte, og deres spatiale praksisser afgrænsede. Hvor Simones og Saras 

tilblivelsesprocesser forbinder sig til en stor bevægelsesradius, er Karens og Marias 

tilblivelsesprocesser forbundet med en anden bevægelsesradius. I stedet for at lade sig suge 

ind i virakken, trækker disse piger sig væk fra maskineriet af ungdomsgørelse, som 

intensiveres af overbygningsskoleorganiseringen, og laver en fysisk periferi om sig selv.  

Som skrevet fortælles Maria, Karen og Frederikke frem som stille. Susan fortæller: ”De siger 

ikke så meget, og de sidder på deres pladser sådan stille og rolige. Det gør vi andre ikke.” 

Men zoomer vi ind på de tre piger og følger deres færden rundt på skolen i pauseliv, så 

forekommer de ikke at være så stille og ser heller ikke ud til at, at de blot sidder på deres 

pladser stille og roligt. Og ligeledes forekommer de ikke at være ensomme og ikke være en 

gruppe på den måde, som Emma fortæller dem frem. Tværtimod ser det ud til, at de har 

tætte og hengivne relationer til hinanden. De værdier, som de tildeler sig selv og hinanden, 

og som de tildeles af andre – det barnlige, legen, børnesangen – er værdifulde for dem, 

uanset hvad andre måtte mene. De udviser således en form for modrytme til 

ungdomsgørelsens rytmer og udviser på den måde en selvstændighed eller modkultur, som 

ikke genkendes som modenhed i overbygningsskolens ungdomsgørelser. Dette 

understreger med andre ord, at den dominerende modenhedsfigur i overbygningsskolen 

forbinder modenhed til heteroseksuelle teenage-kæresterier og til specifikke kropslige 

performances såsom langt hår, god tøjstil, lækker krop. Karen, Maria og Frederikkes 

distanceren til og trækken farten ud af ungdomsgørelsen genkendes til gengæld ikke som 

modenhed.   

Pigernes pauseliv – opsamling  

Den institutionelle skæring mellem børneskole og overbygningsskole synes at intensivere 

energierne i bevægelserne fra barndom til ungdom. Det svinger nogle ind i ”orkanens øje” 

                                                        

192 Men både Maria og Karen ændrer deres tøjstil og hår og begynder at gå med makeup i løbet af efteråret. Dette 
er samtidig med, at de bevæger sig ud på parkouranlægget.  
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af ungdomsgørelse, men det svinger samtidig andre ud og får dem til at bevæge sig steder 

hen, hvor de kan være i fred for overbygningsskolens ungdomsgørelse. Karen, Maria og 

Frederikke værger sig mod at være investeret ind i dette ungdomsmaskineri, og holder sig 

på afstand af det og afgrænset fra det. Dette er en anden agens og handlekraft, der er i 

tilblivelsesprocesser-i-fred-for-ungdomgørelse, som ikke konnoterer modenhed. 

Klumperne af piger adskiller sig nok fra hinanden og gør forbindelser og adskillelser, men 

det sker i forbundetheder. Måder at være elev på forbinder sig indbyrdes og filtrer sig 

sammen. Det stille (elevliv) løber ind i det populære (elevliv) og midtergruppen og omvendt. 

De forskellige elevliv tager farve af hinanden.193 Der er forskelle, men ikke forskelle som 

binære forskelle, der er fiksede og essentielle, men som forskelle-indenfor, og de 

sammenfiltrede klumper af elevmåder bliver til som effekterne af forskelle og formes 

gennem intra-aktiviteter som ”cutting together-apart”, hvor de adskilles og forbindes i 

samme skæringer. Samtidig bliver eleverne ikke kun til i sammenfiltninger med hinanden. 

Det er ikke kun humane forbundetheder, men tillige sammenfiltninger af spatial råderet, 

som ikke er en uforanderlig og essentiel størrelse, men processuel og performativ, og således 

medskabende af klumper af elever – for de specifikke adskillelser og forbundetheder. 

Ved at følge pigerne og de forskellige grupperinger eller forbindelser opnås indsigt i det 

mangefacetterede i elevernes tilblivelser og samværelser, som er både affektive og spatiale 

praksisser, og som bliver til i forbundetheder, forskelssættelser og differentieringer i 

pauseliv. En effekt af overbygningsskolens ungdomsgørelser er, at der emergerer en 

populær (kønnet)kategori, som gøres til den kulturelt værdsatte måde at gøre sig større på 

og gøre overgangen fra børneskolen til overbygningsskolen.194 Jeg har i det ovenstående 

læst denne kategori ind i rytmeoptikken, hvorved det bliver synligt, at populære rytmer er 

kraftfulde og kan både skabe eurytmi (beundring og begær) og arrytmi (mobning og kønnet 

foragt eller ringagt). I den anden ende af skalaen er det, der forbindes med barnlige rytmer, 

med kort rækkevidde og mindre udsving, hvilket ikke på samme måde skaber tydelige 

arrytmer.  

Drenge og pigers pauseliv  

Som det er fremanalyseret i dette kapitel, forandrer samværelser og forbindelser sig mellem 

drenge og piger sig i løbet af 7. klasse. Når eleverne begynder i 7. Klasse, er der få, der kender 

hinanden, og få, der har erfaringer med hinanden som klassekammerater. Som 

fremanalyseret i kapitel 5 indleder størsteparten af klassens elever det sociale liv i 

kønsblandede legende samværelser og forbindelser på parkouranlægget. Kønsblandede 

                                                        

193 Det er en præmis for formidlingen af analysen af de forskellige grupper af pigeelever, at disse grupper ikke 
fremstilles som adskilte, som hele tiden som forbundne.  
194 Det viser sig i det empiriske materiale, og det fremgår ligeledes af Guldbrandsens studier (2006, 15), som 
viser, at ”de populære” udgør en kulturelt dominerende version af bevægelserne fra barndom til ungdom.  
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legende sociale praksisser forbindes imidlertid med noget barnligt og med børneskolens 

aktiviteter (Guldbrandsen 2006, 14). Samtidig med leg-i-parkouranlægget er de piger, som 

fortælles frem som de populære piger, allerede i færd med at initiere og investere i 

kærestepraksisser og opholder sig kun i korte momenter på parkouranlægget.195  

Således er den slags aktiviteter, som jeg tidligere fremanalyserede som heteroseksuelle 

kærestepraksisser, allerede i gang fra skolestart i overbygningsskolen. Selvom mange af 

eleverne i 7. klasse ikke direkte indgår i kærestepraksisser og kæresterier, bliver den form 

for samværelser mellem kønnene i løbet af efteråret standarden for, hvordan piger og 

drenge er sammen. Det bliver mere ”bøvlet” for piger og drenge at være sammen på de 

”barnlige” måder, hvor det er legende aktiviteter, der er det centrale. Eksempelvis bemærker 

jeg, hvordan vennerne Luna og Thor (som har gået i klasse sammen i børneskolen, været 

bedste venner og ønsket hinanden som klassekammerater) i løbet af efteråret i 7. klasse har 

mindre og mindre med hinanden at gøre. Luna forklarer mig, at hun og Thor gerne vil have 

nye venner, og at Thor gerne vil spille fodbold, hvilket Luna ikke gider, selvom hun er en 

”fodboldpige”, som hun kalder det.  

Som skrevet trækker drengene til fodboldbanen i løbet af efteråret. I løbet af de perioder, 

jeg er i 7. klasse, bruger drengene størsteparten af de lange pauser på fodboldspil. Pigerne 

deltager aldrig – selvom klassen har tre ret dygtige pigefodboldspillere (Luna, Sara, 

Simone). I vinterperioden deltager de sjældent som tilskuere og i sommerperioden spiller 

nogle af pigerne fodbold ved siden af drengene (ikke ´fodboldpigerne´).  

Analyse af drengenes pauseliv 

 Vi er i en dansktime, og lærer Dorthe er ved at afslutte opsamlingen. Gennem glasvæggen 

kan man se elever fra klassen på den modsatte side bevæge sig gennem fælleslokalet. Nicolai 

sidder uroligt på sin stol, vender og drejer sig, rejser sig halvt op. Det samme gør Carl, som 

sidder i den modsatte ende af klasselokalet. Dorthe hæver stemmen og forsøger herved at 

bevare eleverne i stolene. I samme moment, som hun siger, at der er pause, er størsteparten 

af klassens drenge på vej ud af døren. Forrest er Nicolai og Carl med fodbolden sparkende 

foran sig. De løber ud til den bageste fodboldbane, som de foretrækker, idet den har bander, 

der gør, at bolden ikke sparkes langt væk.196 Modsat parkouranlægget er det relativt fast, 

hvad man laver her (jf. kapitel 5). Ofte er der tre-fire drenge med fra 7.A. Drengene spiller i 

de fleste længere pauser. Nogle er mere ivrige (og dygtige) end andre: Flere af drengene 

smider trøjer og jakker og spiller intenst og forpustet. Thomas spiller sjældent fodbold og 

                                                        

195 Således kommer eksempelvis Thilde, som ikke har været en del af parkouranlæggets aktiviteter, en dag nogle 
få uger inde i skoleåret, løbende ud og hviner: ”Han kyssede mig, han kyssede mig”, hvilket får flere piger 
(midterpigerne) til at afbryde deres aktiviteter og samles om Thilde, som fortæller. 
196 Den nye multibane, som er bygget som et led i Byg det op-projektet, har ikke bander, og derfor dur den ikke 
særlig godt til fodbold, forklarer nogle af drengene mig.   
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deltager ligeledes sjældent som tilskuer. Alexander spiller også sjældent, men deltager 

næsten altid i periferien eller som tilskuer. De drenge, som spiller mindre ihærdigt, veksler 

ofte mellem at spille fodbold og hænge sammen med Alexander ved banden. Mod 

slutningen af pausen bevæger flere og flere af drengene sig mod klasseværelset. De sidste 

når oftest ind i klasseværelset, efter timen er begyndt. Nogle når at få noget at drikke, og 

andre må vente til læreren tillader dem en drikkepause. Ligeledes spiser flere af drengene 

deres frokost i løbet af timen, hvis læreren tillader det.   

Drengene forekommer som en mere flydende ”elevklump” end pigerne, uden samme 

tydelige differentieringer og forskelssættelser. Mange drenge fortæller mig da også, at de er 

sammen alle sammen, og at alle taler med alle. Oliver fortæller mig, at alle drengene kan 

lide at spille fodbold, og at de er ”sådan” en ”fodboldklasse”. I denne klasse er fodbold 

således den dominerende og selvfølgelige måde at gøre drengeelev på. Drengenes 

samværelser handler således om fodboldkulturen, som dominerer de lange pauser og 

trækker ind i timeliv (som vi skal se i næste analysekapitel). Selvom ”alle kan snakke med 

alle”, som Magnus formulerer det, er der alligevel differentieringer og forskelssættelser 

blandt drengene i den forstand, at drengeelever også trækker nogle specifikke elever til sig 

og distancerer sig fra andre, og at disse differentieringer og forskelssættelser rækker ind 

måden at gøre elev på i timeliv (se kapitel 9).  

Som jeg tidligere skrev, er de indbyrdes relationer og hierarkier blandt drengene bl.a. 

afhængige af deres relationer til pigerne. Drengenes popularitet er forbundet med pigernes 

henvendelser og interesser, og særligt de populære pigers interesser medvirker til 

drengenes popularitet. Men hvad skal der til for, at pigerne finder drengene interessante? I 

mit materiale er det de mere modne drenge, som pigerne finder interessante. Det er de 

ældre drenge i klassen (Mads, Rahul, Alek) og drenge med ”balladerytmer” (Carl og Nicolai), 

som praktiserer det, man kan kalde ”klassiske” maskulinitetsmodrytmer, hvilket blandt 

andet kommer konkret til udtryk i deres skoleattitude (se kapitel 9).  

I måden, pigerne fremfører sig selv, produceres således også drenge på bestemte måder. 

Drengene ”skabes” (eller gøres til noget) på bestemte måder via pigernes selvfremførelser, 

hvor drengene gøres til nogle, der er interesseret i og tiltrukket af piger med specifikke tegn: 

en god krop, langt hår, god tøjstil. Det er således en specifik drengefigur eller 

drengekategori, som fortælles frem. I mine intra-views og samtaler med klassens drenge er 

de langt fra eksplicitte om disse relationer og interesser eller tiltrækning. I mine 

observationer er det imidlertid tydeligt, at nogle af drengene er optaget af de piger, som 

fortælles frem som de populære piger. Det er de drenge, som pigerne finder interessante, 

som tilsvarende er tiltrukket af selvsamme piger. Disse drenges interesser for og bejlen til 

pigerne udspiller sig imidlertid i høj grad i timeliv, hvilket vil fremgå af kapitel 9.     
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Som antydet ovenfor forklares drengenes positioner og placeringer i hierarkierne med deres 

”skoleattitude”. Sara forklarer, at drengenes placering i hierarkiet blandt eleverne handler 

om: ”Hvor meget du styrer i klassen, og hvor rapkæftet du er over for lærerne – om du tør 

at gøre ting over for lærerne.” Skolemodstand er gennem mange forskellige studier blevet 

fremanalyseret som velkendte måder at gøre drengeelev på. Ligeledes er fodbold en 

velkendt måde (Bjerg 2011, Kofoed 2004).  

Drengene praktiserer på mange måder det, som Jette Kofoed kalder hegemonisk 

maskulinitet (Kofoed 2005). I en artikel om, hvordan elevhed forhandles og 

normaliseringsprocesser skaber forskellige slags elever, analyserer Kofoed, hvordan 

fodbold gøres (specifikt med fokus på holddelingspraksisser) som en del af de forhandlinger 

om elevhed, som skoleliv består af (Kofoed 2005, 47). I analysen viser Kofoed, hvordan 

(drenge)elevernes holddelingspraksis konnoterer en hegemonisk maskulinitetskultur, som 

konstrueres i sociale relationer og vedrører, hvad der kræves for at gøre maskulinitet på 

”den rigtige måde” og dækker over en dominerende maskulinitetsform, der påvirker, 

hvordan drengene mener, at de må handle og agere for at gøre dreng på en passende måde 

(Kofoed 2005, 45). At gøre dreng på en passende måde handler i Kofoeds studier om at 

opretholde forskellen til pigerne, om sejhed, om ikke at være for ivrig i sit skolearbejde, se 

godt ud og spille fodbold (Ibid.).197 

På Provinsskolen synes der at eksistere den samme hegemoniske maskulinitetskultur, som 

danner grundlaget for, hvad ”passende” drenge gør. Passende drenge spiller blandt andet 

ikke fodbold med pigerne. Mads fortæller, at selvom flere af pigerne er dygtige 

fodboldspillere og sikkert gerne vil være med til fodbold, ville drengene aldrig spille dem.  

Helene: ”Er pigerne med til fodbold?”  

Mads: ”Ja, nogle gange er de faktisk. Det er de ikke så tit, det er sjældent de er med. Når 

de er, er det okay”.  

Helene: ”Hvordan kan det være, at de ikke er med så tit?”  

Mads: ”Det ved jeg ikke. Drenge plejer ikke at spille til dem, jeg ved ikke rigtig hvorfor”.  

Helene: ”Tror du, gerne de ville være mere med?”  

                                                        

197 I Kofoeds studie er det kun ”de maskulint kropsmærkede elever”, der er valgbare til fodboldspillet. Maskulint 
kropstegn giver således både adgang og forpligtelse til deltagelse i fodboldspillet (Kofoed 2005, 48). Pigerne 
(”de feminint kropsmærkede”) er udelukket fra fodboldspillet og betragtes ikke som legitime deltagere. Via 
kropstegn gøres og gør elever sig med andre ord til enten legitime eller illegitime deltagere af fodboldspillet (og 
holddelingen). Det sker i forhandlinger i skoleklassen, skriver Kofoed, hvorfor fodboldspillet ikke kun er et spil, 
men også ”en social struktur”, som gælder i klassen.  
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Mads: ”Det tror jeg godt”.  

Helene: ”Men I gider ikke lige have dem med?”  

Mads: ”Det ved jeg ikke, hvis de spørger, får de selvfølgelig lov til det, men det er jo ikke 

altid, at folk spiller til dem, og det må fandeme også være skide irriterende, når man ikke 

bliver spillet.”   

Helene: ”Der er nogen af pigerne, der er ret gode til fodbold!” 

Mads: ”Ja, det er de, helt bestemt.”  

 

De fleste drenge honorerer på mange måde den hegemoniske maskulinitetskultur. Og de 

drenge, der ikke honorerer denne kultur, gøres orskellige fra de andre drenge. Det gælder 

Thomas, som ikke deltager i fodboldspillet og gør maskulinitet på andre måder, der opleves 

som upassende, og som ikke gør ham til en rigtig dreng, men til en, der er venner med 

pigerne. Både drenge og piger fortæller Thomas frem som ”pigernes ven” – som en, der helst 

vil være sammen med pigerne. På Provinsskolen med den dominerende maskulinitetskultur 

er det med andre ord denne position, der er åben for Thomas. Thomas fortæller, at han i 

frikvartererne er sammen med gamle venner, der går i de andre klasser, nogle fra spejder 

og nogle fra ungdomsklubben:  

”Jeg er mest ovre i de andre klasser i pauserne. Jeg synes, det er sjovere at være der, fordi 

de er meget sjovere at være sammen med. For her i min klasse spiller de alle fodbold hele 

tiden. Så jeg går over i den anden klynge. Jeg følges nogle gang med Sara, for hun har 

også venner ovre i den anden klynge.”  

I de store frikvarterer opholder størsteparten af drengene sig således på en afsidesliggende 

fodboldbane. Sammenlignet med pigerne er drengenes råderet og råderum – deres spatiale 

praksisser – mere homogene og afgrænset til fodboldbanen med dens faste bander. Ophold 

med fodbold på fodboldbanen giver drengene et frirum eller et pusterum fra 

ungdomsgørelser, men kun delvist. I de kortere pauser bemærker jeg, at drengene sjældent 

får gang i fodboldspillet og her mere aktivt deltager i kærestepraksisser. Ligeledes deltager 

nogle af drengene aktivt i kærestepraksisser i timeliv (se kapitel 9).   

Afrunding  

Jeg har i dette kapitel fremanalyseret, hvordan eleverne sanser og skaber råderet over 

skolens bygningsfysik, og hvordan der er agens i den bevægelsesradius og at de kræfter, der 

cirkulerer omkring bevægelsesradiussen filtrer sig sammen med elevernes indbyrdes 

forbindelser, differentieringer og forskelssættelser. Det vil sige, at den måde, eleverne 
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sanser bygningsfysikken, intra-agerer og skabes samtidig med og sammen med elevernes 

forskelssættelser og differentieringer.   

I begyndelsen af min færden på Provinsskolen bliver jeg nysgerrig på ”ungdomsvirak” af 

musikvideoer på smartboard, bevægende energiske elevkroppe, som suges til hinanden, 

mens andre elever dukker sig og trækker væk og ud i periferien. Disse begivenheder af 

ungdomsvirak kickstarter en opmærksomhed på, hvordan elever bliver til på forskellige 

måder i overbygningsskolens læringslandskab, der hipper ungdom og ungdomsgørelse. Og 

det leder til en analyse af, hvilke forbindelser, differentieringer og forskelssættelser, der 

emergerer i pauseliv, hvordan disse blander sig med elevernes forskellige rytmer og måder 

at gøre steder på, og hvordan eleverne bliver til i disse differentieringer og forskelssættelser.  

Differentieringer og forskelssættelser bliver til i en specifik skoleorganisering, hvor skiftet 

fra børneskole til overbygningsskole gøres til en bevægelse fra barndom til ungdom 

(ungdomsgørelse). Bevægelserne, energierne og rytmerne, som iagttages i relation til 

musik-på-smartboard, analyseres som effekterne af ønskelisteprocessens affektive 

kvaliteter.  

Kapitlet har bidraget til at fremanalysere elevernes bevægelser i pauseliv og hvem og hvad, 

eleverne samler sig om og adskiller sig i relation til. Måderne, eleverne tager ophold på 

skolens forskellige steder, og den bevægelsesradius, som de skaber, er filtret sammen med 

værditildelingsprocesser. At skabe råderet og bevægelsesradius er relationelt i betydningen, 

at det sker i relation til de andre elevers erobringer af råderet og bevægelsesradius. At blive 

til som elev forbinder sig til sammenfiltninger af måderne at gøre elev på i pauseliv (og 

timeliv). Ved at studere elevernes bevægelser og rytmer og med hvem og hvad, de samler 

sig om og adskiller sig fra, bliver det tydeligt, hvilke værdier og væremåder, der produceres 

og gøres virksomme i overbygningsskolens pauseliv. Det vil sige, at de forskellige spatiale 

praksisser blander sig med værditilskrivninger og specifikke væremåder omkring eleverne. 

Værditilskrivninger og væremåder er ikke substantielle, essentielle størrelser, men noget, 

der bliver til i de specifikke relationelle intra-aktioner mellem elever, steder og skolens 

atmosfære af ungdomskultur og ungdomsliv.  

I analysen emergerer forskellige ”klumper af tilblivelser”. Disse elevtilblivelser eksisterer 

ikke forud for 7. klassesskoleliv og tænkes ikke som substantielle og essentielle størrelser, 

men som noget, der bliver til i de specifikke relationelle intra-aktioner mellem elever, steder 

og skolens stemning af ungdomsliv og ungdomsgørelse. I relation til elevtilblivelser får køn 

en særlig stærk agens (med andre ord heteroseksuelle måder at gøre køn på), hvilket viser 

sig i form af de klumper af elevtilblivelser, som emergerer. Nogle måneder inde i skoleåret 

trækker klassens drenge mod en afsidesliggende fodboldbane, hvor de opholder sig i 
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størsteparten af de lange pauser. Måderne at, hvorpå pigerne bliver til”klumper” sig i tre 

forskellige, men indbyrdes relaterede tilblivelser:  

At være stille er en væremåde med meget lidt agens og fysisk råderum i skolens pauseliv og 

en væremåde, som flere af pigerne forsøger at vriste sig fri af i bevægelsen fra børneskole til 

overbygningsskole. De piger, som udpeges og udpeger sig selv som ”de stille piger” har 

rytmer med kort rækkevidde, og deres spatielle praksisser er afgrænsede. Disse piger lader 

sig ikke suge ind i ungdomsgørelsen, der filtrer sig sammen med 

overbygningsskoleorganisering, men trækker sig og laver en slags periferi om sig selv via 

deres bevægelser og ophold på skolens matrikel.  

Andre piger er hvirvlet ind i popularitetsrytmer med lang rækkevidde og større 

bevægelsesradius. Popularitet forbindes med at være kendt af de mange og kende mange, 

at have et godt udseende, være venner med drengene og have en vis ”modstandsattitude” i 

relation til skolearbejdet. Det vil sige, ikke bare at lade sine rytmer bøje ind under lærerens 

og undervisningens rytmer. Men at være populær bøjer og regulerer samtidig de populære 

pigers bevægelser rundt på skolen, idet de populære pigers bevægelser samtidig sætter gang 

i arrytmiske svingninger blandt de øvrige elever (mobberytmer og rygterytmer). Når 

pigerne alligevel hele tiden begiver sig ud på skolens matrikel trods tilråb, er det 

formodentlig, fordi der er handlekraft og værdi at hente i det at gøre popularitetsrytmer og 

tage bevægelsesradiussen på sig. Der er tale om tilblivelsesprocesser i en skole, der 

praktiserer ungdomsgørelse, hvis kræfter nærmest suger pigerne til sig. De populære piger 

svinges med andre ord ind i et ungdomsvirak af ungdomsgørelse, som både giver dem kraft 

og gør dem til de lækre, smarte og populære, og samtidig gør dem sårbare og udsatte.  

At praktisere heteroseksuelle kærestepraksisser og populære rytmer – og at balancere 

mellem aktivt at gøre sig attraktiv og passivt at gøre sig erobre-bar – er også et spørgsmål 

om at kunne håndtere tid og rum. Det handler om at holde sig på de steder på skolen, hvor 

bestemte andre elever holdes på afstand. I håndteringen af skolens rum, som en måde at 

håndtere rygtedannelse og mobberytmer, bliver klasseværelset et frirum. Kærestepraksisser 

er i den forstand spatiale praksisser.  

Mellem disse to grupper af piger er gruppen af midterpiger, som indtager klasseværelset 

nogle måneder inde i skoleåret, samtidig med at drengene trækker mod fodboldbanen. 

Denne klump af piger indgår i andre slags relationer til drengene: De opnår ikke drengenes 

opmærksomhed på samme måde som Sara og Simone, men ”snakker bare med drengene”, 

siger dem ikke imod og lader sig ikke bøje af drengenes rytmer. Midtergruppen af piger 

gøres ikke til lækre piger med god tøjstil og langt hår, og de værger sig ej heller –som de 

populære piger gør – mod at lade deres rytmer bøje ind under lærerens og undervisningens 

rytmer. Flere af midterpigerne er dygtige og følger med i timerne, men samtidig ”vrider” de 
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i rytmerne som dygtige og passende elever. Som f.eks. Susan, der for en periode bliver mere 

larmende og mere snakkende i timerne. Det synes at være en væremåde og en form for 

elevrytme, som hun eksperimenterer med i en periode: ”Jeg følger ikke lige så meget med, 

så der er måske nogle ting, jeg ikke lige får fat i, ligesom sidste år. Jeg var lidt bedre til 

dansk og matematik sidste år. Det vil jeg så lave om på i 8. klasse. Der vil jeg følge med.”       

Analysen af midterpigerne giver indsigter i, at det at erobre og skabe råderet og 

bevægelsesradius er relationelt. Det er med andre ord i relation til de andre elevers 

erobringer af råderet og bevægelsesradius, at grupperingerne (forbindelserne, 

forskelssættelserne og differentieringerne) produceres, og ikke som adskilte og på forhånd 

afgrænsede kategorier.  

Elevernes tilblivelsesprocesser i pauseliv er sociale og spatiale praksisser, der giver eleverne 

forskellige former for agens ind i timeliv. De kræfter og intensiteter, der eksempelvis 

hvirvler om Sara og Simone, giver dem nogle særlige muligheder for at kunne indfri skolens 

dagsorden og ”gøre sig undervisningsparate” og optimere deres læring, hvilket samles op i 

kapitel 9.  

Værdier og væremåder som bliver virksomme i pauseliv relaterer sig således samtidig til 

timeliv og til måder at gøre elev på i timeliv. Således er popularitet relateret til en vis 

modstand mod læreren og skolearbejdet: Man skal gerne være rapkæftet overfor læreren, 

dum og ikke for engageret i skolearbejdet. Det gælder både drenge og piger. Sille forklarer, 

at Saras og Simones popularitet forbinder sig til deres relationer til klassens populære 

drenge (som omvendt gøres populære via deres relation til pigerne). Disse 

popularitetsforbindelser er forbundet af væremåder såsom ”sejhed” og en vis 

modstandsattitude over for skolearbejde og lærerne (modrytmer). Sille fortæller:  

”Jo, flere gange du bliver smidt uden for døren, jo mere sej er du. F.eks. Simone kommer 

altid for sent, og hun bliver tit smidt uden for døren. Efter det er hun begyndt at snakke 

vildt meget med Nicolai og Carl. Og samtidig er hun rapkæftet over for dem. Jeg tror, hvis 

jeg sagde noget grimt til dem, ville de begynde at hakke på mig og rakke mig ned. Men 

hvis det var Sara eller Simone, ville de bare lade det ligge.”  

At producere modrytmer, at værge sig ved at lade sine rytmer bøje ind under lærerens og 

undervisningens rytmer, producerer andre slags rytmer mellem de piger og drenge, som 

beskrives som de populære Man kan sige, at modrytmerne er med til at producere eurytmer 

mellem specifikke drenge- og pigeelever, som danner sociale ordener mellem eleverne, hvor 

nogle gøres populære og rapkæftede og andre gøres ikke-populære og stille, og nogle 

væremåder gøres mere attraktive end andre.  
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Kapitel 9.  

Skolens forskellige rytmer i timeliv – temporale og spatiale 

undervisnings-prakissser  

 

I dette kapitel vil jeg fremanalysere det levede timeliv med afsæt i rytmeanalysen, som gør 

det muligt at forstå undervisningen som orkestrering af tid, rum og energi – det vil sige 

orkestrering af rytmer. Jeg vil spore de forskellige multiple rytmer, rum er til stede eller i 

gang simultant, som overlappende, sammenfiltrende, afbrydende, koloniserende, 

infiltrerende, parallelle rytmer. Jeg vil endvidere samle op på, hvordan elevernes rytmer i 

pauseliv stiller eleverne forskelligt i timeliv.   

Skolens undervisningspraksis fremanalyseres som to forskellige temporale, spatiale 

undervisningspraksisser, hvor der foregår orkestrering af kroppe i tid, rum og sted på 

forskellige måder. Disse temporale og spatiale undervisningspraksisser er i gang på én og 

samme tid (eller nærmere i et mix) og er således virksomme på én gang i 

overbygningsskolen. I kapitlet fremanalyseres det som jeg kalder ”stramt dirigeret 

læringslandskab”, hvor jeg læser forskellige tekster om fænomenet disciplin som stram 

synkronisering af krop, rytmer og blikke. Endvidere fremanalyseres ”det fleksibelt dirigeret 

og polyrytmisk jammende læringslandskab” ved at læse indsigter fra fænomenet 

”valgaccelerende læringslandskaber” (Juelskjær 2009, 2010), sammen med det empiriske 

materiale. Kapitlet vil anskueliggøre hvordan eleverne skal kunne bøje og fusionere rytmer 

på forskellig vis i disse læringslandskaber og hvordan det bliver et opdragelsesarbejde for 

skolen, at eleverne lærer at fusionere sociale og faglige rytmer og fornemme, at skolens 

steder varierer i evne til at kunne holde rytmer.  

Analysens spørgsmål 

Hvilke rytmer mærker eleverne (og lærerne), hvilke rytmer skabes eleverne igennem, og 

hvordan medskaber eleverne rytmer? Hvad svinger nogle elever ind og andre ud af 

læringslandskabet? Hvordan blander pauselivets rytmer og timelivets rytmer sig 

sammen?    

Lyden af skolens rytmer – indledning til rytmeanalyse af timeliv 

Lefebvres rytmeanalyse kalder på en sensibilitet i empirisk forskning, og rytmeanalytikeren 

skal være: “More sensitive to times than spaces, to moods than to images, to the atmosphere 

than to particular events. He is always “listening out”, but he is capable of listening to a 

house, a street, a town as one listens to a symphony, an opera” (Lefebvre 2004, 87-88). Det 

følgende er et uddrag af mine observationer af timeliv, hvor jeg lytter til skolen som led i at 
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komme på sporet af skole, på samme måde som Lefebvre kommer på sporet af byen ved at 

lytte til byen (Lefebvre 2004, 37-46).    

Jeg er kommet til morgentimerne. Jeg har valgt at sætte mig uden for 7.Bs klasseværelse. 

Jeg sidder i mellemrummet mellem de to fællesarealer i klyngen og vil prøve at lytte til 

skolen, når den er i gang. Der er en summen af stemmer fra de fire forskellige 

klasselokaler. Alle klasseværelsers døre er lukket. Nogle lokaler er tættere på end andre, 

og dem kan jeg derfor høre tydeligst, men andre gange går mere fjerne stemmer lige 

igennem og bliver tydelige. Stemmerne falder og stiger i lydniveau og danner tilsammen 

polyrytmiske svingninger - og skolen bliver her meget intens, derfra hvor jeg sidder 

emmer det af intensitet, koncentration, energi. Stemmerne fra klasseværelserne danner 

tilsammen polyrytmer, som svinger harmonisk – forstærker hinanden og skaber derved 

energi – og bliver til eurytmer – for mig, der sidder udenfor.  

Jeg begynder at kunne dechifrere lærernes stemmer fra de øvrige stemmer. Lærernes 

stemmer er højere end elevernes stemmer, lærernes stemmer er en forklarende stemme, 

en fortællende stemme; den starter i højere toner og falder: jeg kan høre ord som ”Det er 

fordi…” og ”Derfor…” ”Og så…”, ”Hvad kan man med sådan en brøk…?”. Indimellem kan 

jeg også høre elevstemmer, som stiller spørgsmål eller svarer på lærerens spørgsmål, 

svarene er prøvende, som for eksempel: ”Er det ikke…”. Elevstemmerne er lavere og mere 

mumlende end lærerstemmerne. Elevernes spørgsmål, svar, kommentarer følges op af 

lærerens svar: ”Ja, det er korrekt” – eller andre kommentarer. Lærerestemmerne blander 

sig mellem hinanden. Nogle gange stiger elevgrin, som stoppes af lærerens ”sshhhh”. Det 

sker, at man kan høre lyden af en stol, som skubbes bagud, og lyden af elevfødder, som 

efterfølges af en dør, der åbnes ud til fælleslokalet, hvor jeg sidder, og en elev går stille og 

hastigt over gulvet og ind på toilettet.  

Rytmen i ovenstående observation er sådan nogenlunde: lærerforklaring – lærerspørgsmål 

– elevsvar – lærerrespons – lærerforklaring – sshhhh – elevsvar – shhhh, osv.  

Jeg kan som sagt ikke se kroppene, men kun høre læreres og elevers stemmer. Stemmerne 

svinger, og de svinger sammen. Lærerstemmerne svinger mellem at være forklarende ”det 

er fordi…” eller ”derfor…” og spørgende ”hvordan kan det være…” eller ”vil nogen svare på, 

hvorfor…” – og svinger sammen med elevernes svar, som følges op af læreren, som 

responderer, forklarer og stiller nye spørgsmål. Det gentager sig i de andre lokaler, og 

tilsammen danner det en tilstand af eurytmi.        

Det ovenstående er lyden af en af de mange skoleformer, som synes at være i gang på samme 

tid på Provinsskolen. Uddraget stammer fra en observation, hvor jeg satte mig for at forsøge 

at lytte til – snarere end at se – skolen. Allerede stemmerne og lydene giver en idé om den 
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undervisningsform, som er i gang. Læreren – med sin højere stemmeføring og længere 

taletid – er den, der leder samtalen og den, der leder elevernes taletid ved enten at spørge, 

tysse, være tavs. Denne undervisningsform orkestrerer rytmerne på en særlig måde. 

Læreren er centrum for orkestreringen, og som en anden dirigent driver læreren læringen 

frem: Læreren er dirigenten, hvorfra al viden strømmer fra, og hvortil elevernes svar og 

opmærksomheder skal rette sig hen. Rytmer strømmer eller udgår fra læreren og den faglige 

sag mod eleverne, hvis rytmer skal være rettet mod læreren og sagen, have identiske eller 

sammenfaldende mål og lade sig bøje ind under lærernes og undervisningens rytmer. Her 

sætter læreren dagsordenen for form, indhold, rytme og tidsforbrug (Juelskjær 2009, 

2010). Elevernes rytmer skal tillades og reguleres af læreren. Det antyder en polyrytmisk 

afgrænset undervisningsform med stramt dirigerede rytmer. 

Udefra, hvor jeg sidder, og i det tidsrum, jeg lytter, lyder denne skoles rytmer (klyngens 

samlede klasseværelser og undervisningspraksisser) polyrytmiske og harmoniske – 

eurytmiske. Men hvordan ser det ud, hvis man træder ind i klasseværelset? I det følgende 

zoomes der ind på skolens rytmer, som de mærkes eller sanses på tættere hold, når 

undervisningen er i gang.  

Rytmer i stramt dirigeret læringslandskab 

Der synes at knytte sig at knytte sig specifikke, legitime fusioner af rytmer til 

overbygningsskolens læringslandskaber. De specifikke fusioner af rytmer afhænger af, 

hvilken version af skole, der er i gang. Dette vil jeg anskueligøre i det nedenstående, som 

eksemplificerer en lærerstyret version eller et meget traditionelt læringslandskab. Skolen 

dukker således stadig op som klasseværelser og undervisning på rækker trods det tidligere 

omtalte skift fra undervisning til læring, hvor skolen netop ikke længere skal være lange 

gange, undervisning i klasseværelser, børn på stole og lærere foran tavler (Juelskjær, 2011), 

men snarere skal ”dukke op som et netværk af potentielle læringsrum, hvoraf nogle fysisk 

og organisatorisk findes på skolen og andre ikke” (Pors & Andersen 2015, 301).  

Historieundervisning – stramt dirigeret læringslandskab i 7.B 

Historielærer: ”Tag jeres historiebøger frem”.  

Eleverne sidder ved deres borde på række. Alle er vendt med front mod tavlen og lærerens 

bord. De har taget deres historiebøger frem. Historielæreren står i mellemgangen mellem 

rækkerne af borde. Han går ned gennem lokalet og hæver armene i CL-position.198   

Historielærer: ”Jeg vil gerne bede jer om at slå op på side 58-59 i jeres bog. Anna, nu 

kigger vi på side 58, hvad ser du på den side?”  

                                                        

198 ”Cooperative leaning”-håndbevægelse for, at der skal være stilhed.  
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Anna: ”Jeg ser …”  

Historielærer: (afbryder hende) ”Lige et øjeblik, vi skal lige have alle med.  

Han retter armen mod Simone, som hvisker med Sara, de sidder begge med ryggen mod 

væggen ved hver deres række og vendt ud i lokalet. 

Historielærer: ” Simone og Sara! Med hånden laver historielæreren tegn til, at de skal tie 

stille. Han fortsætter mod resten af klassen: På side 58, hvad har vi der? (henvendt til 

Anna)”.  

Anna: ”Der har vi Danmark”. 

Historielærer: ”Der har vi Danmark!?” 

Anna: ”Ja”.   

Historielærer: ”Ok, kan du fortælle lidt mere om siden”.  

Anna: ”Det er et gammelt kort”. 

Historielærer: ”Det er et gammelt kort! Hvor mange er der?”  

Anna: ”Der er to”.  

Historielærer: ”Der er to kort. Når vi nu taler om Danmark og om kort. Kan du så fortælle 

mig, når der er to kort over Danmark. Skulle man så ikke synes, de er ens?”  

Anna: ”Jo”.  

Historielærer: ”Er de ens?”  

Anna: ”Nej. Det øverste er gamlere” (elever omkring Anna reagerer, og siger ”gamlere” 

og fniser). Anna fniser: ”Øhhh ældre. (Eleverne bliver ved med at sige ”gamlere” og 

fniser).199 Historielæreren lader sig ikke mærke med det, men fortsætter.  

Historielærer: ”Det øverste i højre hjørne, det er ældre, siger du!”  

Anna: ”Ja”.  

Historielærer: ”Hvordan kan du se det?”  

Anna: ”Fordi det andet ligner mere det kort, vi har heroppe” (hun peger mod tavlen).  

                                                        

199 Annas forkerte bøjning af ”gammel” sætter gang i rytmerne hos eleverne omkring hende. Eleverne udstilles 
eller udstanses på særlige måder. I denne skoleform bliver dygtighed, uvidenhed og fejl synlig for alle i klassen. 
I denne form bliver elevernes formåen og ikke-formåen meget tydelig.    
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Historielærer: ”Ja. Han går hen til kortet for at trække det ned og fortsætter. Det ligner 

ikke helt det her kort. Det ene ligner ikke helt, som vi kender Danmarks kortet i dag. Og 

det siger Anna så…” Han afbryder sig selv og vender sig mod Simone, som sidder og 

nynner. Hun sidder på første række.  

Historielærer: ”Hvis du skal afbryde og forstyrre på den måde, så synes jeg du skal gå. 

Jeg synes, det er en DYB provokation”.  

Simone: ”Ok”. 

Historielærer: ”Det vil jeg ikke finde mig i”.  

Simone: ”Ok”.  

Historielærer (hæver stemmen). ”Hvis vi ser på de her to kort endnu engang og 

sammenligner med det store kort. Er der så nogen synderlige forskelle, Anna?”  

Anna: ”Øøøhhhh”. 

Historielærer: ”Er der noget, der ikke er, som det skal være?” Historielærer kigger ud over 

klassen.  

Flere rækker hånden op.  

Historielærer: ”Thor?”  

Thor svarer.  

Historielæreren stiller endnu et spørgsmål.  

Maren svarer. 

Historielæreren tager over og begynder at fortælle og forklare. Han beder eleverne om at 

kigge på side 59 øverst. Eleverne svarer, og historielæreren godkender og korrekser, hvis 

svarene er forkerte eller ikke lige rettet derhen, hvor historielæreren ønsker. Han står midt 

i lokalet og går lidt frem og tilbage og forklarer.  

Historielæreren: ”Maria, prøv lige at læse, hvad der hører med til Danmark”.  

Maria, som ikke har markeret, begynder at læse – med lav stemme og lidt hakkende.  

Historielæreren: ”Kan I lige tage at høre efter dernede på bageste række”.  

Efter Maria har læst, giver historielæreren instruktioner til den følgende opgave, som 

eleverne skal i gang med.  

Historielæreren: ”Det I skal læse nu, det er at I skal læse… Og lave et lille resumé, og jeg 

mener resumé og ikke referat, af alle afsnit. Det skal I gå i gang med lige om lidt”.  
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Som skrevet tidligere, synes der at emergere særlige elevmåder, som læreren tilskynder til: 

Eleven skal acceptere at svare på spørgsmål, som lærerne kender svarene på, lade sig 

overhøre, være stille og acceptere dialog og overhøring af en elev i længere tid og selv lytte 

uden at blive involveret eller budt ind i aktiviteten og ikke lade sig mærke med kedsomhed. 

Eleven forventes at sidde stille med kroppen og benene, dæmpe sine biologiske individuelle 

rytmer, være modtagende eller absorberende og parat til at blive budt ind i aktiviteten, når 

læreren giver anledning til det. Eleverne skal lade deres rytmer bøje ind under lærerens 

rytmer.  

Læreren bliver her nærmest en dirigent, der orkestrerer et orkester, hvor alle deltagere har 

forudsigelige og faste rytmer og pladser. Som dirigenten skruer læreren, med mimik og 

gestik, op og ned for elevernes rytmer i en (lærings)begivenhed, hvor form og indhold synes 

fastlagt på forhånd. Her er ikke rum for improvisation fra elevernes side. Her spilles efter 

en forudgivet komposition. Her er nok mange rytmer i gang på samme tid, og i den forstand 

er læringsbegivenheden polyrytmisk, men deltagernes interne rytmer er hele tiden bøjet ind 

under de eksterne rytmer. Rytmerne skal svinge i kollektive, synkrone takter. 

Undervisningens rytmer er her taktfaste rytmer, der bevæger sig fremad langs sagen eller 

genstanden for undervisningen (f.eks. historisk udvikling i Danmarks grænser). Sagen 

drives frem langs rytmer af lærerspørgsmål-elevsvar-lærerspørgsmål-elevsvar, osv. 

Individuelle eller gruppevise udsving og improvisationer mærkes som forstyrrende og som 

modrytmer. Idealet eller det ønskelige synes at være kollektive, synkrone rytmer i fælles 

takter.  

Disciplinens læringslandskab og rytmer 

Ovenstående beskrivelse minder om rytmerne i tidligere tiders skole, som blandt andet 

opsummeres i ”Kapers klasseundervisning”, som abonnerede på en bestemt adfærd: Den 

stille elev, der pænt rakte hånden op og blev aktiv, når læreren stillede et spørgsmål. Her 

var det lærerens opgave at skabe koncentration i klassen, eksempelvis gennem få og enkelte 

regler og trusler om sanktioner (Knudsen 2015, 127). Lydighed og underordning af en 

lærerautoritet var passende elevmåder og -rytmer. Knudsen skriver, at for 100 år siden blev 

disciplin og koncentration anset for at være problemet i skolen. Eleverne skulle optrænes til 

at blive opmærksomme, flittige, pligtopfyldende, selvbeherskede og villige til at indordne 

sig under et større hele. Gennem teknikker som klasseundervisning, rutiner, gentagelser, 

regler og lærerautoritet kunne der skabes en undervisningssituation med disciplin som mål 
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(Knudsen 2015, 128). Hos Kaper var problemet disciplin og koncentration og løsningen at 

dirigere rytmerne via rutiner, klar autoritet og regler.200  

Disciplin var således en samling styringsteknikker, som blev udviklet ved at supplere straf 

og belønning med fastlagte rammer og regler om, hvem der måtte være hvor og hvornår og 

lave hvad (f.eks. reglen om, at eleverne ikke må opholde sig inde i klassen i frikvartererne, 

at eleverne blev tildelt faste pladser i timerne, skoleklokken, der markerede overgangen fra 

time til frikvarter). Og videre; disciplin hindres af manglende selvbeherskelse, ustyrlige 

sociale dynamikker og uopmærksomhed (Knudsen 2015, 138). Kapers klasseundervisning 

passede eller var formuleret ind i industrisamfundets skole, hvor skolen blev inddelt i 

klasselokaler, eleverne i aldershomogene klasser, og tiden i lektioner. Det var en skole med 

gennemgående synkronisering af kroppe, rytmer og blikke.  

Juelskjær skriver, at i det som hun benævner som det disciplinerende rum er eleverne 

bænket til stolen, og læreren sætter dagsordenen for indhold, form, rytme og tidsforbrug. 

Mulighederne for at blive set og hørt afhænger af lærerens tilladelser. Læreren udstikker 

retningslinjerne og overvåger og regulerer tid og aktiviteter. Læreren kan stort set overvåge 

eleverne hele tiden, og normer for væremåder ligger relativt fast. Elevhandlinger er tæt 

forbundet med, hvad læreren tillader. I det disciplinerende rum er rytmer kollektivt ens 

(Juelskjær 2010a, 2011).  

I mit materiale bliver metoden til disciplin og koncentration ligeledes rytmestyring og 

inddæmning af kroppens interne rytmer (dressage). Rytmen i et stramt styret 

læringslandskab er nogenlunde sådan her: Læreren stiller spørgsmål – nævner navnet på 

en elev – eleven svarer. Spørgsmål fra læreren svinger mellem at være rettet mod en enkelt 

elev og hele klassen, som forventes at være svarvillige. Dette vil sige, at eleverne skal sidde 

med front mod læreren, alle skal være opmærksomme, at hviske sammen er ikke tilladt, ej 

heller at nynne for sig selv, hvilket opfattes provokerende og som anledning til udvisning 

fra klasseværelset (sanktion). Alle elever forventes at arbejde med det samme stof på samme 

tid på lærerens initiativ. Blikket dirigeres i samme retning, mod samme punkt i bogen (”side 

59”). Elevernes interne rytmer (kroppens bevægelser, hemmelighedsudvekslinger, tørst, 

sult) skal inddæmmes og kontrolleres – det gælder om ikke at lade sig forstyrre eller mærke 

med andres rytmer og ej heller af egne rytmer.201 Her er de mange rytmer (polyrytmer) 

orkestreret ind i homogene, kollektive takter og tempi.  

                                                        

200 Ernst Kaper (1874-1940) var lærer og senere rektor på Ordrup Gymnasium og skoleborgmester I København. 
I bogen ”Den daglige undervisningsform” fra 1918 skrev Kaper om den klassiske form for disciplin, hvor eleven 
opøvede evnen til at indordne under andres ledelse, som en nødvendighed for skolearbejdets fremgang (Laursen 
2014, 38-39). Kaper påpegede nødvendigheden af disiplin og at læreren skulle søge at undgå sanktion, men sikre 
undervisningen ved at være velforberedte, fange elevernes blik, gøre dem det klart når de var på afveje. Med 
andre ord, læreren skulle bøje elevernes rytmer.  
201 Pauselivets mange rytmer skal inddæmmes, afskæres, stoppes.  
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Ved ”læring” forstås, at der er noget, der er rigtigt at vide (rigtige svar) og ”viden” forstås 

som noget, der kan transmitteres til eleven via lærerens forklaringer. Læreren er den, der 

afleverer eller afsender, og eleverne er dem, der modtager og returnerer på lærerens 

foranledning. Via spørgsmål, gestik, mimik og blikket (hæver stemmen, løfter armen mm.) 

leder læreren elevernes bevægelser, opmærksomheder og interne kropslige rytmer. 

Eleverne skal lade sig lede eller dirigere af læreren, lade deres interne rytmer inddæmme 

eller underordne de kollektive rytmer, der orkestreres af læreren. Rytmer dirigeres og styres 

af læreren.202   

I denne version af undervisningen bliver elevens fejl eller mangel på viden synlige for 

klassekammerater (Annas forkerte bøjning af ”gammel” og Marias stammende oplæsning). 

I denne version bliver Simone til forstyrrende elev – hendes rytmer er dybt provokerende 

for læreren – som skal bøjes eller knækkes via udsmidning. At være læringsparat og have 

lyst til læring kommer til syne på særlige måder i dette læringslandskab: Man skal tøjle sine 

rytmer, og man skal lade sine rytmer bøjes og ledes af lærerens orkestrering. Lefebvre 

beskriver dette som dressage:  

“To enter into a society, group or nationality is to accept values (that are taught), to learn 

a trade by following the right channels, but also to bend oneself (to be bent) to its ways. 

Which means to say: dressage. Human break themselves in… They learn to hold 

themselves. Dressage can go a long way: as far as breathing, movements, sex. It bases 

itself on repetition” (Lefebvre 2004, 48).  

At bøje rytmer eller lade sine rytmer bøje (dressage) kan være vidtrækkende og favne 

åndedræt, bevægelser, gestik, seksualitet mm.. Her er rytmer hierarkiserede eller ordnet 

vertikalt. Kroppens interne polyrytmer skal kontrolleres, inddæmmes, skjules (Lefebvre 

2004, 48). Eleverne skal lære ikke at lade sig gennemtrænge af andres rytmer (Sara skal 

ikke lade sig mærke med Simones hviskende henvendelser). Eleverne skal med andre ord 

ikke lade sig afficere af egne og andres rytmer og ikke lade sig mærke af tørst, forpustethed 

(efter fodboldkampen), forelskelse mm.   

Rytmisk aktivitet i disciplinens læringslandskab      

Undervisningen forløber som kollektive, taktfaste, forudsigelige svingninger med energien 

fokuseret på ét bestemt punkt – læreren og sagen. Svingninger udgår og returnerer til ét 

punkt: Læreren og sagen. Her er ét udgangspunkt eller ét epicenter.   

                                                        

202 Viden synes at blive en ”ydre” ting, som uproblematisk kan transmitteres fra læreren via forklaringer til 
eleven.  
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I en rytmeanalytisk tænkning kan man sige, at der former sig en rytme mellem 

historielæreren og Anna:  

 

Lærerspørgsmål  

Elevsvar 

Lærer gentager elevsvar og stiller nyt spørgsmål 

Elevsvar 

Lærer gentager elevsvar og stiller nyt spørgsmål 

Elevsvar 

Lærer gentager elevsvar og stiller nyt spørgsmål 

Elevsvar 

Lærer gentager elevsvar og stiller nyt spørgsmål203 

 

Historielæreren orkestrerer rytmerne ved at være den opsamlende og spørgende og 

dirigerer alle elevers opmærksomhed på det samme punkt (side 59 i historiebogen). Men 

samtidig med denne rytme mellem læreren og en enkelt elev pågår hele tiden et 

rytmearbejde, hvor historielæreren på forskellig vis orkestrerer og bøjer elevernes 

polyrytmer og søger at dirigere dem i samme retning og reducere eller bøje de interne 

rytmer – at inddæmme dem og tæmme dem, som vi så i det foregående eksempel, hvor 

lærerkroppen involveres i bøjning af elevrytmer (læreren bevæger sig rundt, bevæger 

armene, hæver stemmen osv.). Det er et eksempel på dressage, som i kondenseret form 

fremkom som rytmisk aktivitet nogenlunde således:   

 

Lærerarm mod Simone (teenagerytmer), som trues med straf (uden for døren) 

Lærerstemmen hæves og udvides 

Lærerkroppen bevæger sig frem og tilbage mellem bordrækkerne i fast rute 

Lærerarmen i CL-gestik 

Gentagende opfordring om, at alle retter blikket mod bestemte sider  

 

                                                        

203 Sådanne sekvenser udgør ofte optakten til, at eleverne selv skal arbejde med noget specifikt stof eller en 
specifik opgave. Andre gange afløses sådanne sekvenser af lærerens længere og længere monologiske 
forklaringer og fortællinger, hvor eleverne er lyttende.   
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Læreren orkestrerer således rytmerne (”se alle på side 59”) og han orkestrerer blikkene i 

samme retning og i samme moment – i synkrone rytmer – alle er i takt. Polyrytmer forenes 

ved at orkestrere blikkene mod samme punkt (side 59). Og alle skal være stille og tøjle 

interne rytmer. Man må kun tage ordet, hvis man har haft hånden oppe og ventet på, at man 

er blevet spurgt. Rytmer inddæmmes og bøjes via gentagende armbevægelser, stemmen der 

hæves, lærerblikket der fæstnes ved eleven.204Arrytmi bliver i mit materiale udtrykt som 

nogle specifikke kollaps af elevrytmer. Det nedenstående er et mindre kollaps:  

 

Simone nynner 

Lærerhånd og -blik søger at stoppe Simone 

Simone nynner 

Lærer-italesættelse (stop) 

Simone nynner 

Lærer pauser undervisning og truer med udsmid  

Simone stopper 

Undervisning fortsætter  

 

Selve observationen giver ingen indsigt i, hvad Simone hvisker om til Sara, eller hvad der 

får Simone til at nynne. Men hvis vi husker den viden om Simones pauseliv, som jeg 

fremanalyserede i kapitel 8, ved vi, at Simone er dybt involveret i kærestepraksisser og i at 

håndtere rygterytmer (i relation til hvilke klasseværelset bliver et helle). Ved at læse denne 

viden ind i det nærværende eksempel kan vi formode, at det er kraftfulde rytmer af 

heteroseksuelle kærestepraksisser (eurytmer såvel som arrytmer), som her skal bøjes og 

sanktioneres i historietimen.  

Det ovenstående eksempel på det, som jeg kalder et stramt dirigeret læringslandskab, 

fremkommer i historieundervisningen på Provinsskolen. Det er ét eksempel, men ét blandt 

mange, og en version af undervisning, som jeg så gentaget mange gange i løbet af det år, jeg 

lavede mit feltarbejde. Eksemplet er således ikke enestående. Denne undervisningsform 

praktiseres af flere af lærerne og eksemplet er derved ikke blot fortællingen om en lærers 

undervisningsstil. Det handler således ikke om individuelle undervisningsstile, men om 

undervisningspraksis som en stramt dirigeret orkestrering af rytmer og svingninger. Den 

                                                        

204  Disciplindagsordenen synes således ikke at være forladt i skolen i dag, men har tværtimod haft en 
opblomstring i 00’erne, hvor Undervisningsministeriet i 2006 udgav ”Vejledning om disciplin og god adfærd og 
trivsel i skolen”. Her fremhæves ro og orden som vigtige forudsætninger for, at eleverne kan lære noget (Bjerg 
& Knudsen 2007).  
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version af skole, som her er i gang, praktiserer en særlig forståelse af undervisning og 

læring: her synes skolereformens skifte fra undervisning til læring ikke at sætte sig igennem. 

Her er der noget bestemt, som skal læres; en faglig sag og viden om sagen transmitteres 

direkte fra læreren (den, der ved bedst..) til eleverne. Læreren bliver garanten for det, der 

skal læres.  

Legitime elevmåder og elevrytmer er (stadigvæk) at forholde sig i ro, ikke forstyrre, række 

hånden op og vente med at svare til læreren spørger. Det er at inddæmme sine rytmer og 

ikke lade sig mærke af andres rytmer. Når denne version af undervisning, som er beskrevet 

i eksemplet, er i gang, må eleverne ikke afbryde hinanden, de skal række hånden op, når de 

vil sige noget, og de skal ikke kommentere på lærerens forklaringer og instruktioner eller på 

medelevernes svar og spørgsmål. Det er læreren, der orkestrerer elevernes rytmer og sikrer, 

at eleverne lader deres rytmer bøje. Derfor høres der ofte sætninger som:  

 

Prøv lige én ad gangen!   

Lad være med at kommentere hele tiden! 

Du skal kun sige noget, når du har ordet, og ellers er det ud!  

Det her er en advarsel, næste gang er det ud!  

Sæt dig ned, ræk fingeren op, hvis du vil sige noget! 

 

Det sker, at læreren beder en elev flytte plads som konsekvens af, at eleven ikke har siddet 

rigtigt (vendt mod tavlen), ikke siddet stille (bevæget sig eller ikke holdt sig i ro på den 

rigtige måde), forstyrret eleverne omkring sig eller talt på de forkerte tidspunkter. Elevernes 

placeringer rundt i klasseværelset er en del af lærerens rytmeorkestrering, hvilket jeg vender 

tilbage til senere i dette kapitel.   

Elevtilblivelser i et stramt dirigeret læringslandskab 

I denne undervisningsform bliver eleverne til på forskellig vis. Man kan sige, at eleverne 

mærker rytmerne forskelligt. Det vil sige, at deres egne rytmer svinger på særlige måder 

med lærerens rytmer og med de andre elevers rytmer. Nogle bliver stille, nogle bliver 

svarvillige, og andre træder tydeligt frem og lader ikke deres rytmer bøje. Dette sker i 

sammenfiltninger med de andre elevers rytmer. De individuelle rytmer er altså hele tiden 

forbundne og relationelle.  

Den måde, elevernes rytmer indrammes på, inddæmmes og tøjles, den måde, eleverne tøjler 

deres rytmer og mærker egne og andres rytmer, og måden, de mærker lærerens indramning 

og orkestrering af deres rytmer, blander sig med lærerens differentieringer og 
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forskelssættelser (dette bliver tydeligt i det senere afsnit om seating). Orkestrering af 

rytmerne blander sig altså med differentieringer og forskelssættelser. I orkestreringen af 

elevernes rytmer trækker læreren nogle elever til sig og skubber andre i baggrunden 

(Simone, Carl, Nicolai, Alek), eller eleverne trækker sig selv i baggrunden for 

undervisningen (Sara).  

I det følgende zoomes der ind på nogle udvalgte elever, herunder hvordan disse elever bliver 

til på forskellige måder, og hvordan måderne, hvorpå eleverne mærker rytmerne, er filtret 

sammen med rytmer i pauseliv.   

Carl, Nicolai, Rahul og Alek bliver til elever med balladerytmer: I undervisningen med 

stramt styrede rytmer markerer disse fire drenge sjældent. I situationer, hvor de bliver bedt 

om at svare, har de ofte ikke hørt spørgsmålet eller dialogen forinden. Særligt Alek og Rahul 

kan ikke svare adækvat på lærernes spørgsmål. Mens rytmer af lærerspørgsmål-elevsvar-

lærerspørgsmål-elevsvar udgør undervisningen, er disse drenge i andre rytmer. De sniger 

sig ofte til andre pladser, og gerne tæt ved Sara og Simone, de beder ofte om at få lov til at 

gå ude af lokalet efter vand eller for at gå på toilettet. Når den ene af drengene vil gå ud af 

klasselokalet, vil de andre som oftest også gerne gå. I de undervisningstimer, der ligger i 

forlængelse af de længere pauser, kommer disse drenge ofte lidt sent ind i timerne, forpustet 

efter fodboldspil. Drengenes rytmer og bevægelser rundt i klasseværelset fører til mange 

korrektioner og bøjning af rytmer. Til tider leder deres rytmer til direkte kollaps (arrytmi) 

hvor undervisningen afbrydes og drengene sendes uden for døren eller op til skolelederen. 

Dette sker, når de kommer for sent til undervisningen, og når de eksempelvis via en app 

hacker klasseværelsets smartboard og afspiller film i undervisningen. Drengenes rytmer 

skaber på den måde arrytmi, og undervisningen afbrydes.  

I undervisning med stramt styrede rytmer iagttager jeg ofte Sara med mobiltelefonen i 

hænderne. Nogle gange sidder hun alene, men som regel er nogle af drengene (Carl, Nicolai, 

Rahul) omkring hende. Det følgende eksempel, som strammer fra mine feltnoter 

anskueliggør Saras rytmer og hvordan de gennemtrænges af og gennemtrænger andre 

elevers rytmer:  

Det er tysktime, og klassen er ved at gennemgå tysk grammatik. Læreren stiller 

spørgsmål, eleverne markerer og svarer, hvis de bliver spurgt. Sara kommer ind i klassen 

og siger med høj stemme til læreren: ”Undskyld jeg kommer for sent. Men der har været 

det vildeste drama.” Læreren: ”Ja, sæt dig ned”. Sara sætter sig ned. Sara sidder bagest 

med sin mobiltelefon i hånden. Nicolai har sat sig ved siden af hende. De taler lidt højt 

sammen. Sara siger tværs gennem klasselokalet: ”Jeg skal tale med dig, Carl. Der er 

nogen, der har sagt noget om dig.” Alexander, som sidder på en række tættere ved læreren, 

rejser sig og går over til Sara og læser med på mobiltelefonen.    
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Det sker ofte, at Sara shapchatter, sms’er og tjekker Facebook i undervisningen og i 

situationer, hvor eleverne skal arbejde selvstændigt med stoffet. Hun afbryder ofte læreren 

med kommentarer som: ”Jeg har ikke lavet det”, ”jeg kan ikke finde det papir”, ”jeg har 

glemt bogen”. Sara svarer sjældent rigtigt på spørgsmål, men kommenterer højlydt på sine 

medelevers svar. Til elevpræsentationer deltager hun sjældent aktivt. Sara sidder altid 

bagest i klassen.205 

Om Simone samler der sig også drenge i timerne, som puffer til hende, tager hendes ting, 

snakker til hende. Det får ofte Simone til at puffe tilbage og komme med høje udtryk: ”Din 

store idiot”, ”din nar”. Det fører ofte til, at Simone sendes uden for døren. Simone markerer 

ofte og svarer relevant. Hun laver til tider nogle præsentationer, som får stor ros af læreren. 

Hun afbryder ofte læreren, hører ikke altid efter, beder ofte om at læreren gentager og har 

ofte glemt sine bøger og hæfter. Hun sidder ofte med sin mobiltelefon. Hun sidder altid 

forrest i klassen, og sidder hun ved væggen, har hun fronten vendt mod de andre elever og 

væk fra læreren.     

I det stramt dirigerede læringslandskab skal eleven bøje sine biologiske, interne, 

fysiologiske rytmer. Eleven skal bøje dem og lade sig bøje og indordne under den 

sagsorienterede undervisning. Og eleven skal ikke lade sig mærke med andres rytmer – eller 

rettere, skal kun lade andres rytmer gennemtrænge én, når det kan være produktivt og 

skabe gode læringsbetingelser. At eleverne lader sig bøje og bøjer sine rytmer, fordrer de 

rette kombinationer af elevrytmer (jf. kapitel 6).  

De elever, som svinger eller svinges ud af læringsdagordenen, er som tidligere skrevet Carl, 

Nicolai, Rahul, Simone og Sara. De gøres til ballademagere, provokerende (Simone) og 

udygtige (Sara). Det er de elever, hvis rytmekompositioner skaber kollaps i undervisningen, 

hvis rytmer ikke lader sig bøje og inddæmme, men som støder sammen med lærerens 

rytmeorkestrering i et stramt dirigeret læringslandskab. Det er de elever, som mærker og 

lader sig mærke af hinandens rytmer. Deres rytmer gennemtrænger hinanden og deres 

rytmer har for meget af den sociale energi og for lidt af den faglige (energi).  

Pauselivets rytmer gennemtrænger timeliv 

Det er næppe tilfældigt, at de elever, hvis rytmer er mindst bøjelige iundervisningen og som 

sanktioneres, er de samme elever, hvis interne rytmer pulser med særlig stærk kraft i 

pauseliv (se kapitel 8). Pauselivets særligt kraftfulde rytmer gennemtrænger således 

undervisningslivet og gør noget ved elevernes rytmer i timeliv (dette udfoldes yderligere i 

det senere afsnit om seating).  

                                                        

205 Det vil fremgå senere i kapitlet, at eleverne ikke har faste pladser, men flytter plads én gang om måneden.   
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At pauselivets rytmer er kraftfulde og gennemtrængende i relation til timelivets rytmer, 

synes overbygningsskolerne at være opmærksomme på. Som jeg tidligere skreve gjorde 

skolelederen på Byskolen, under min rundvisning, ophold ved nogle slængemøbler i et 

hjørne på skolen: ”Tidligere havde vi en længere frokostpause, men vi er blevet nødt til at 

forkorte pausen, fordi eleverne kom for langt væk fra læringsdagsordenen, når pauserne 

var 40 minutter.”  

På tilsvarende vis synes fornemmelsen af de sociale rytmers kræfter, energier og rækkevidde 

at komme til udtryk i overleveringen af elever, hvor fortællinger om eleven Simons faren 

rundt i byen med de ældre piger, synes at blive relevant viden ”(Han er én af dem, der 

render rundt i byen med de lidt større piger”). Lærerne sanser med andre ord kræfterne og 

energierne i de sociale rytmer, som er svært bøjelige (se kapitel 7). Som skrevet tidligere 

tænkes pauseliv og skolernes arkitektur og interiør ind i at ”energize” eleverne – gøre dem 

læringsparate og -modtagelige. Det er at håbe på at skabe eurytmier i læringslandskabet. 

Men samtidig synes der at være en fornemmelse eller sansning af, at pauselivets rytmer kan 

blive for kraftfulde og langvarige (høj frekvens og amplitude) og vanskelige at bøje. Når 

pauselivets kraftfulde rytmer møder det stramt dirigerede læringslandskabs rytmer, er det 

på kraftfulde, arrytmiske måder, som når kraftige bølger møder lavere vand, bliver stejlere 

og kammer over i en brænding.            

Jeg har i det ovenstående peget på, at de elever, som ikke lader deres rytmer bøje i et stramt 

dirigeret læringslandskab, og som fører til arrytmi i undervisningen, er nogle af de elever, 

hvis pauseliv gennemtrænges af kraftfulde sociale rytmer.206   

At bøje sine rytmer for at optimere læringsmulighed  

Som det er fremgået af det ovenstående, er det i det stramt styret læringslandskab vigtigt, 

at eleverne kan række hånden op, vente på tur, ikke tale højt, være stille, ikke lade sig mærke 

af hinandens rytmer og komme til tiden. Det er passende elevmåder eller elevrytmer, som 

ikke begrundes med henvisning til at respektere lærerens autoritet eller som led i at 

opretholde lærerens autoritet. De begrundes derimod med henvisning til, at når en elev 

afbryder, siger svarene uden at blive spurgt eller kommer ind i klasseværelset, når 

undervisningen er begyndt, forhindrer eleven sine klassekammerater i at lære noget – i at 

blive så dygtige, som de kan blive. Dette illustrerer det følgende uddrag af en samtale 

mellem lærer Dorthe, Nicolai og hans far på baggrund af en episode dagen forinden, hvor 

lærer Dorthe sendte Nicolai uden for døren, da han gentagne gange bad om en forklaring 

på, hvorfor de skulle arbejde med en specifik opgave:  

                                                        

206 Tekstturen i disse sociale rytmer er fremanalyseret i kapitel 8.  
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Dorthe: ”Vi ved begge, at du kan blive rigtig klog af at gå her, men du skal bruge din energi 

på det, du er her for. At lære noget. Jeg bliver lidt ked af det, når begavede unge mennesker 

som dig ikke kan forstå det og forstå, at jeg må tage mig af jer alle sammen, og at 

enkeltstående ting skal vente til senere, fordi ellers så forhindrer du en hel masse i at få 

lært noget. Sådan er der en hel masse situationer. Det må du altså lære”. 

Eleverne skal altså bruge deres energi på det, de er her for, nemlig at lære noget. Det 

handler om at bøje sine rytmer og energier for at optimere læringspotentialet, for at 

kunne blive så dygtig som muligt og for ikke at være en hindring for ens 

klassekammeraters muligheder for at optimere deres læring og blive så dygtige som 

muligt.207 I fælles drøftelser med klassen siger lærerne således flere gange:  

Lærer Dorthe: ”Den værste forbrydelse er altså, når man skriger svarene ud, så 

forhindrer man sine klassekammerater i at lære noget. Det er en dødssynd!” 

 Der snakkes i munden på hinanden i 7.B. Lærer Pia: ”7.B! I kan ikke være bekendt over 

for jeres klassekammerater at tale sådan, så andre ikke kan høre det på båndet og det, jeg 

siger. Det er ikke ok! Nogle har endnu ikke løsningerne, og så skal I være stille, så de andre 

kan høre det. I kan ikke være det bekendt over for jeres klassekammerater”. 

Hvis eleverne larmer, når de markerer (brummer eller råber ”jeg ved det” eller ”tag mig”), 

får de ofte af vide, at de ikke får lov at svare. Hvor man tidligere skulle vente på at få ordet i 

respekt for læreren og lærerens autoritet, er det i dag for at respektere sine 

klassekammeraters læreprocesser og ikke være en hindring for, at de kan blive så dygtige 

som muligt. Eleverne skal heller ikke kommentere altid og alting. At acceptere lærerens 

forklaring er en passende elevmåde, og efterlever man den ikke, er det forbundet med 

sanktioner (f.eks. Nicolai, der kommer til samtale med lærer Dorthe). I dette 

læringslandskab skal man ikke længere bare være en elev, der ikke forstyrrer, som rækker 

hånden op, venter i stilhed på lærerens spørgsmål og opmærksomhed. Legitime elevmåder 

handler ikke bare om at overholde regler, vedrører, at eleven deltager i at opstille 

præmisserne for god adfærd og tage ansvar for egen læring og opstille forventninger til sig 

selv. (Bjerg & Knudsen 2007, 94).   

Nok ligner det stramt styrede læringslandskab tidligere tiders skoleform, men det er 

samtidig en anden skole (skolen efter skolereformen 2014), hvor læring er kommet på 

dagsordenen. De ovenstående citater vidner netop om denne læringsdagsorden om et skifte 

i læringslandskabet fra fokus på undervisning (input) til fokus på læring (output) og med 

en målsætning om, at alle skal blive så dygtige, som de kan (blive den bedste version af sig 

                                                        

207 Hvis vi vender tilbage til de ovenstående beskrivelser af Sara, Simone, Carl, Nicolai og Rahul, kan man sige, 
at det gælder for dem alle, at energierne i deres rytmer ikke retter sig mod stoffet eller indholdet, men mod 
pauseliv. Det er de sociale rytmer, der dominerer.  
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selv). Skiftet i læringslandskabet beskriver Juelskjær som et skifte fra et disciplinerende 

læringsrum til et valgaccelererende læringsrum (Juelskjær 2010a).     

Valgaccelererende læringslandskaber  

Det valgaccelererende henviser til opbrud i lektioner, opbrud i, at undervisningen 

nødvendigvis skal foregå i klasseværelset. Rummet ejes ikke længere af læreren. 

Indramning af eleven og af tiden er ikke faste størrelser (Juelskjær 2010a, 90). Dette skaber 

frihed til at lære på forskellige måder, på forskellige tidspunkter og med forskellige udvalgte 

klassekammerater. Det er op til eleverne at finde ud af, hvornår, hvor, hvor meget og 

hvordan de vil lægge arbejdsindsatsen, og om de primært arbejder i skolen eller hjemme – 

eleverne må så at sige ”selv sætte tiden:  

”Situationelt og til stadighed skal man blive sig selv som elev og sig selv som kammerat 

sammen med dem, man tager ophold med, og i forhold til dem, man afstår fra at tage 

ophold ved, eller ikke tilbydes at opholde sig ved. Skolearbejdet indebærer at handle med 

hinanden om faglig viden, simultant med at dele social mening og viden om hinanden og 

sig, uophørligt” (Juelskjær 2010a, 87).  

Eleverne skal selv sætte tiden gennem lyst, og samtidig skal eleverne hele tiden etablere 

forbindelser til andre og andet (gennem at sætte og bevæge tid og rum). Skolen står ikke til 

rådighed med autoritet eller organisering af det faglige versus det sociale. Det faglige, det 

sociale og det subjektive flyder sammen, og det er derved andre subjektiveringsformer, som 

træder frem i det valgaccelererende rum i forhold til det disciplinerende læringsrum 

(Juelskjær 2010a). 

Lærerrollen i det valgaccelererende rum bliver anderledes. Læreren skal nu bevæge sig 

rundt og opsøge eleverne, hvis han skal understøtte elevernes læreprocesser. Læreren 

fungerer ikke længere som dirigenten for, hvor og hvornår eleverne lærer noget, og styrer 

således ikke tidsforvaltningen. Ansvaret for læring er i langt højere grad elevernes. 

Juelskjærs analyse af det moderne læringslandskab som valgaccelererende læringsrum er 

på mange måder genkendeligt i mit materiale og i den form for læringslandskab, som jeg 

søger at indfange med formuleringen ”læringslandskab med jammende rytmer”. Det 

handler i begge versioner om at modulere på læringslysten som en måde at gøre eleverne 

læringsparate. Men på overbygningsskolen efter indførelsen af skolereformen er det ikke 

den frie lyst eller lyst uden retning, men lysten til at blive den bedste version af sig selv, der 

er idealet. Det valgaccelererende læringsrum og ”læringslandskab med jammende rytmer” 

adskiller sig fra hinanden, idet mit materiale stammer fra skoleliv efter indførelsen af 

skolereformen og dennes ambitioner om at styrke faglighed og mål om, at alle elever skal 
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blive så dygtige som muligt. Med andre ord er der i ”læringslandskabet med jammende 

rytmer” en ambition om at optimere læring for samtlige elever.    

Der er således tegn på et skift i læringslandskaber fra undervisning til læring: Alle skal blive 

så dygtige som muligt (blive den bedste version af sig selv). Det viser sig i begrundelserne 

for nødvendigheden af disciplin, ro mm. Disciplinen har således ændret begrundelse og 

begrundes ikke længere med henvisning til respekt for læreren og sagen, men i respekt for 

klassekammeraters læreprocesser og mulighed for at optimere deres læring. Denne 

læringsdagsorden har været undervejs i et stykke tid, men stadfæstes for alvor med 

skolereformen i 2014. Skolereformen indføres i en tid, hvor ambitionen er, at skolen skal 

blive bedre til at se og forstå det enkelte barn og dets særlige betingelser for og lyst til at lære 

på specifikke tidspunkter (Bjerg & Staunæs 2015, 309). Skolereformen er en læringsreform, 

der hviler på et krav om mere læring og samtidig også et ønske om nye former for læring på 

nye og anderledes måder. Skolen skal således i alle sine aktiviteter lede og skabe mere læring 

(Pors & Andersen, 2015). I dag er problemet ikke disciplin, men derimod maksimal læring: 

”Alle elever skal lære så meget som de kan hele tiden” (Knudsen 2015, 128). Når dette bliver 

ambitionen, bliver undervisningen mere fleksibel i perioder af skoledagen. I perioder af 

undervisningen må eleverne således selv vælge, hvor de arbejder, hvem de arbejder sammen 

med, hvilket tempo de arbejder i og hvad de præcist arbejder med. Det gælder her, at 

eleverne skal blive til som elever og som kammerater, hvor der handles med hinanden om 

dels faglig viden og dels social mening og social viden om hinanden (Juelskjær 2010a). 

Denne diagnosticering af skolen efter reformen læses således sammen med mit empiriske 

materiale og informerer min forståelse af læringslandskabet som fleksibelt dirigeret og 

polyrytmisk, hvilket jeg fremanalyserer i det nedenstående.  

Polyrytmer i fleksibelt dirigeret læringslandskab 

Uddrag fra feltnoter: Kl. 8.15: I biologilokalet fordeler eleverne sig på deres pladser. De 

sidder i bordgrupper med fire elever ved hvert bord. Jeg bemærker, at Sara ser træt ud og 

har håret i sove-facon. Hun har ikke spist morgenmad, siger hun. Lærer Dorthe kigger på 

hende og vender sig mod hele klassen og siger: ”I skal arbejde i makkerpar med 

biologirapporten, og I vil blive vurderet, om I er under-middel/middel/over-middel”. 

Frem til kl. 8.30 giver Dorthe instruktioner til klassen om, hvad de skal lave. Derefter er 

Dorthe henne ved Sara og siger: ”Jeg har noget mad på lærerværelset, som jeg kan hente 

til dig lige om lidt. Jeg skal bare lige sætte alle i gang”. Sara nikker og ser mut ud.  

Elever går i gang med arbejdet. Sara sidder fortsat uden bøger eller andet materiale foran 

sig. Carl går rundt. Dorthe tager om hans skulder (ikke hårdt): Carl siger, at han skal 

have fat i Jonathan (fraværende i dag), som Carl er i gruppe med, og som ved hvor deres 
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arbejdspapirer er. Lærer Dorthe låner Carl sin mobiltelefon, så han kan ringe til Jonas.208 

Carl, der ikke har nummeret på Jonas, begynder at spørge andre elever, om de har 

nummeret på Jonas. Lærer Dorthe spørger også flere elever om Jonas’ nummer. Carl får 

til sidst nummeret på ham og forsøger at ringe.  

Anna spørger lærer Dorthe, om hendes gruppe må sætte sig uden for lokalet og arbejde, 

da der er meget larm i klasselokalet. Anna er i gruppe med Simone, Sille og Thilde. Lærer 

Dorthe:” Okay, men så SKAL I sætte jer lige her uden for”. Dorthe henvender sig til 

pædagogen, som er tilknyttet Dorthes timer og siger: ”Anna kan ikke holde larmen ud, og 

hun får simpelthen ikke lavet nok, hvis der bare er lidt larm.” 

Kl. 8.45 går Dorthe efter mad til Sara og kommer tilbage med nogle stykker groft 

knækbrød og en kop med mælk. Dorthe: Nu sidder du diskret og spiser. Hun siger det med 

lav stemme til Sara. Sara tager en selfie med sin mobil, mens hun spiser. Hun sidder ved 

bord med Karen og Maria, hun gaber, virker stadigvæk træt og sidder med sin telefon.  

Kl 9.00: Karen og Maria går ud. På vejen ud siger de til pædagogen, at de går efter vand. 

Sara sidder tilbage, optaget af sin mobiltelefon. Dorthe, som har været optaget af at 

hjælpe nogle andre eleverer, retter sig op og bemærker, at Karen og Maria ikke er der. 

Pædagogen fortæller, at de er gået efter vand. Dorthe: ”Det må de ikke. Så er det fordi det 

er dig [underforstået at de spørger den voksen, som ikke kender reglerne – den var ikke 

gået hos Dorthe]. Man må ikke gå efter vand eller på toilettet”, siger Dorthe.  

Alek og Rahul er i gruppe sammen. Carl er trukket ned til dem. Carl og Alek går ud af 

lokalet, og på vejen siger de ud i luften, at de lige skal noget. Efter lidt tid bemærker lærer 

Dorthe, at Carl og Alek ikke er i lokalet. Hun taler med pædagogen. Ingen af dem ved, hvor 

drengene er. Lærer Dorthe: Det kan være, de er oppe og printe. Efter flere minutter 

kommer Carl og Alek tilbage. De har været oppe i printerrummet, men kunne ikke printe.  

Nicolai har lånt Dorthes computer. Dorthe kommer ned til hans plads og ser, at han spiller 

eller surfer på nettet. Lærer Dorthe siger med bestemt og fast stemme: ”Når man låner en 

andens computer, så bruger man den på det, der er meningen. Det der skal du ikke bruge 

min computer til. Jeg låner gerne mine ting ud, men ikke til det der”. Nicolai: ”Nej, nej”.   

I løbet af timen samles flere og flere elever ved computeren ved tavlen og søger på 

forskellige ting i relation til opgaven om mono- og biomikroskoper. Det er særligt 

”midterpigerne”, som samler sig ved tavlen. De finder billeder frem, som kommer frem på 

smartboard. De griner, og de arbejder. Lydniveauet stiger, der er mange stemmer i gang, 

                                                        

208 Eleverne må på dette tidspunkt ikke længere have deres mobiltelefoner på sig under undervisningen, da de 
ifølge lærerne er for forstyrrende, og derfor samles mobiltelefonerne ind i starten af timen. Reglen eller aftalen 
praktiseres ikke konsekvent, men i denne time er mobiltelefonerne blevet samlet ind, hvorfor Carl ikke kan ringe 
fra sin egen.  
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der er grin og puffen. Her er en stemning af høj energi, og det trækker elever (Thor, 

Rasmus, Thomas) hen til bordet ved tavlen, de snakker, griner og finder billeder af mono- 

og biomikroskoper. Der står en klump af elever om smartboard og lærerens bord. Der 

sidder også grupper ved bordene, nogle sidder over materialet og bøgerne, og andre 

kigger på klumpen med smartboard. 

Biologiundervisningen organiseres på andre måder end det tidligere eksempel med 

historieundervisningen, og rytmerne synes at være anderledes: Her tillades eller gives rum 

til mange flere rytmer og polyrytmiske svingninger mellem elevernes interne, biologiske og 

sociale rytmer på den ene side og mere faglige rytmer på den anden side. Eleverne bevæger 

sig ind og ud mellem hinanden, går til og fra deres bord og gruppe. Der arbejdes, men de 

sociale rytmer fylder også. Elever trækker ud af lokalet – for at finde arbejdsro, for at holde 

pause, for at finde printer, og andre elever trækker mod tavlen og smartboard, som bliver et 

intenst ”spot” for faglige rytmer, men samtidig grin og sociale og interne rytmer. Eleverne 

arbejder i grupper og i et mix af faglige rytmer og sociale rytmer. Sociale rytmer involverer 

ofte puffen og kram.  

Anna mærker klassens polyrytmiske stemninger på særlige (uproduktive) måder, der 

hindrer hendes optimale læring. Det tillades, at hendes gruppe arbejder andre steder end i 

klasseværelset. At være sensitiv over for andre elevers (larmende) rytmer legitimerer 

placeringer rundt i dels klasseværelset, herunder at man må flytte sig steder hen, der kan 

give mere optimale læringsbetingelser.  

Der er endvidere rum for elevers individuelle interne, biologiske rytmer: Læreren søger at 

intervenere i Saras interne biologiske rytmer (uoplagthed, træthed og sult) ved at hente 

hende mad (i håb om at gøre hende læringsparat).209 Lærer Dorthe tillader samtidig, at Sara 

er fordybet i mobiltelefonen (mens Nicolai ikke må surfe på computeren). I bestræbelserne 

på at skabe optimale læringsbetingelser og dirigere elevernes rytmer i retning af læringslyst 

(så de kan blive så dygtige som muligt) orkestreres der individualiseret og differentieret på 

elevernes rytmer. Dette er tydeligt i lærernes praksis i relation til mobiltelefoner, hvor nogle 

elever (Simone og Sara) tillades at sidde med mobiltelefoner, mens andre ikke må have 

mobiltelefonerne fremme i timerne, da det forstyrrer elevernes faglige rytmer. Lærer Dorthe 

forklarer:  

                                                        

209 Der er flere eksempler på, at læreren tillader nogle elever (ikke alle) at spise i undervisningen, for ellers er de 
ikke i stand til at lære noget. At læreren sørger for mad til en enkelt elev kan tolkes på mange forskellige måder. 
Sara kommer ikke fra et hjem uden økonomiske ressourcer. Hun har som regel en stor madpakke med og mange 
snacks. Der er således ikke dér et grundlag for at tolke lærerens tilbud om mad som en omsorgsgestus for en 
udsat elev. Snarere kan det tolkes som udtryk for et håb om at gøre Sara læringsparat ved at fylde 
energidepoterne op. 
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”Hvis man ikke samler mobilerne sammen, så sidder de på de sociale medier hele tiden. 

Og det der med at samle mobilerne sammen og de sociale medier, det synes jeg det er rigtig 

svært, for hvis jeg tager Simones mobil, så kan hun overhovedet ikke koncentrere sig om 

undervisningen – nej uuhh. Og hvor det ved nogle af de andre, der er det virkelig en hjælp, 

hvis jeg siger, at det skal altså ikke være lige nu, at I sidder med mobiler, vel, tøser. Simone 

og Sara er virkelig på den, hvis jeg tager deres mobiler, for så mangler de jo et eller andet 

– milten eller leveren eller sådan noget. De er jo virkelig groet fast med de sociale medier. 

Facebook og mail og chatter, Twitter, snapchat, der skal bare holdes øje med det hele, og 

der er rigtig mange at holde øje med, ikk’”.    

At skabe optimale læringsbetingelser for alle elever fordrer, at der moduleres individuelt på 

elevernes rytmer. Regler og rammer bøjes og individualiseres til de enkelte elevers rytmer 

og deres sammenfiltninger med andre elevers rytmer. Det er ikke tilladt at have 

mobiltelefoner fremme, og i perioder samler lærerne telefonerne sammen i begyndelsen af 

timen. Men det gælder ikke for Simone og Sara, for uden mobiltelefonerne kollapser de i 

relationen til læringsdagsordenen. Afskæres Simone og Sara fra at mærke andre elevers 

(virtuelle, digitale) rytmer, skaber det kollaps og ringe læringsbetingelser – hvorimod andre 

elever skal afskæres fra virtuelle og digitale rytmer, hvis læringsbetingelserne skal være 

optimale. Andre elevers interne rytmer tillades ikke: Maria og Karen må ikke gå på toilettet, 

om end de slipper af sted alligevel.  

I dette polyrytmiske læringslandskab har læreren ikke overblik over alle aktiviteter (Nicolai 

på computeren) eller elevernes færden (Alek og Carls tur til toilettet og printerrummet). 

Elevernes rytmer har længere frekvenser, og rækkevidden strækker sig gennem flere af 

skolens rum (Alek og Carl) og strækker sig ud i eller ind i det virtuelle (Nicolai og Sara). 

Arrytmi kan opstå, hvis rytmerne bliver så langstrakte, at de mister læringsdimensionen og 

de sociale rytmer helt opsluger de faglige rytmer. Kroppe, rum og rytmer orkestreres på 

andre måder, og arrytmiske tilstande eller situationer er nogle andre fusioner af rytmer end 

i det stramt styrede læringslandskab.  

Klassen som et orkester, der stramt dirigeres af læreren, synes ikke at være en brugbar 

metafor, der kan bidrage til at indfange dette læringslandskabs rytmer. Snarere end 

symfoniorkesteret med harmonisk samspil mellem forskellige rytmer i fælles orkestrering 

af dirigenten synes læringslandskabet, som biologiundervisningen eksemplificerer, at 

udgøre en masse selvstændige, individuelle polyrytmer, som ikke på samme måde 

inddæmmes af læreren som dirigenten. Her er ikke på samme måde et centrum eller et 

epicenter. Her er ikke en kollektiv dirigeren. Her skal elevernes interne cykliske rytmer ikke 

på samme måde indordnes under lineære rytmer orkestreret af læreren. Læreren er 

nærmere ude i lokalet, rundt mellem eleverne, tæt på eleverne. Her orkestreres også på 
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elevernes interne, cykliske rytmer, men mere rettet mod den enkelte elev eller mindre 

grupper af elever (derfor må Sara få mad, mens Karen og Maria ikke må gå på toilettet, og 

Simone og Sara må sidde med mobiltelefoner, mens Carl ikke må). Her er ikke på samme 

måde bestræbelser om at skabe synkrone polyrytmer, der svinger i takt, men snarere rum 

for mangfoldige og asynkrone polyrytmer. Her skal elevernes individuelle, interne cykliske 

rytmer ikke på samme måde underordnes kollektive lineære rytmer.210  

I stedet for symfoniorkestreret som metafor er her nærmere tale om jamsessions med 

mulighed for improvisation. Jamsessions følger nok kendte kompositioner eller akkorder, 

men er prøvende og improviserende og alligevel ikke uden plan eller retning eller mål. Der 

tegner sig et læringslandskab, hvor eleverne arbejder på forskellige måder, med forskellige 

komponenter eller aspekter eller faser af biologiopgaven og på forskellige steder – i 

asynkrone polyrytmer. Der er en fornemmelse af et sammensurium af mangfoldige interne 

og cykliske rytmer, som løber ved siden af hinanden, langs med hinanden, ind i hinanden 

og som gennemtrænger hinanden med mulighed for eurytmer og arrytmer, der bevæger sig 

for langt fra læringsdagsordenen.     

Dette sammensurium af rytmiske jamsessions giver ikke fornemmelse af kaos eller ikke-

skole. Skolen er i gang, og biologifaget træder frem. Det er blot ikke stramt orkestreret, og 

læreren fungerer ikke som dirigenten i centrum for rytmernes retninger og orienteringer. I 

dette fleksibelt dirigerede og polyrytmisk, jammende læringslandskab er der en anden form 

for orkestrering af kroppe, rytmer, tid og rum i gang. Og andre former for åbninger af 

elevernes interne, cykliske polyrytmiske svingninger. Det er et læringslandskab, hvor 

rytmerne ikke hierarkiseres (på samme måde som i det stramt dirigerede læringslandskab), 

men løber sammen i horisontale, ikke-hierarkiserede rytmer.   

Lærerens udfordring i det stramt dirigerede læringslandskab er at få eleverne til at holde 

den fælles, synkrone takt og sørge for, at ingen falder ud. Derfor har læreren hele tiden 

energien rettet mod klassens elever som en kollektivt afgrænset gruppe. Opmærksomheden 

er synkront og kollektivt fokuseret og hele tiden i færd med at inddæmme elevernes rytmer 

under et samlet hele. Derimod bliver udfordringerne for læreren i det polyrytmiske 

læringslandskab at nå rundt til alle og at sikre sig, at elever ikke forsvinder steder hen i 

andre rytmer end faglige rytmer – at sikre sig, at de sociale rytmer ikke får overtaget.211 

Dette kræver, at læreren tuner ind på elevernes forskellige rytmer og rytmekompositioner, 

improviserer og differentierer.  

                                                        

210  Samtidig er det ikke umiddelbart tydeligt, hvad der afgør, hvorvidt individuelle rytmer må udfoldes i 
undervisningen: hvad afgør, at Sara får knækbrød, mens Karen og Maria ikke må gå på toilettet?  
211 Udfordringen at kombinere faglige og sociale rytmer er en gennemgående udfordring i overbygningsskolens 
læringslandskaber, hvilket udfoldes yderligere i senere i dette kapitel..  
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Der er tale om vidt forskellige måder at tilrettelægge læring på. I det polyrytmiske 

læringslandskab handler det ikke om at bøje rytmerne via sanktioner og anmærkninger, 

men derimod at stemme eleverne og fusionere deres biologiske, psykologiske og fysiologiske 

rytmer (de interne rytmer) med henblik på at gøre dem læringsparate. Denne 

rytmeorkestrering – at samle og stemme jammende individuelle rytmer med rum for 

improvisationer – er det læringslandskab, der fremkommer i den ovenfor beskrevne 

biologiundervisning. Biologiundervisningen er ikke uden mål eller uden projekt. Det er alt 

sammen med henblik på at gøre alle eleverne så dygtige som muligt og maksimere deres 

læring. Og her er i princippet inden grænser for, hvad læreren kan eller bør gøre med 

henblik på at stemme elevernes rytmer og gøre dem læringsparate (hente knækbrød, udlåne 

sin private mobiltelefon og computer, tillade nogle at have mobiltelefonen fremme).   

Lærerudfordringer i jammende læringslandskaber 

I det fleksible og polyrytmiske læringslandskab er der således tale om en jamsession af 

polyrytmer, hvor ”stedet” for læring og undervisning ikke er afgrænset på samme måde som 

i det disciplinerede læringslandskab. I stedet kan læringslandskabet principielt udgøres af 

hele skolen – inde såvel som ude. Her bliver lærerens udfordring at fornemme og tune sig 

ind på de forskellige elevers mulige rytmer og mulige samgørelser af rytmer og dirigere dem 

i retning af læringsdagsordenen ved zoome ind på én elev eller få elever, uden samtidig at 

miste blikket for de øvrige elevers rytmer. Læreren skal formå at forvalte og dirigere 

elevernes rytmiske impulser og ikke blot lukke ned for dem, som det er tilfældet i det stramt 

dirigerede læringslandskab – men i stedet gå med de rytmiske impulser. I det fleksible 

læringslandskab er der rum for sociale rytmer, som ikke i sig selv forekommer at være 

modrytmer (der kollapser faglige rytmer). Udfordringen for læreren bliver at holde hus med 

de mange sociale rytmer: at sætte ind de rigtige steder (med mad, låne en mobiltelefon ud, 

tillade nogle at sidde ude, forbyde andre at gå på toilettet, osv.) og understøtte fusioner 

mellem elevernes faglige og sociale rytmer, således at læringsdagsordenen holdes.  

Mit empiriske materiale viser samtidig, at elevernes samværelser skifter i indhold og energi, 

afhængig af lærerens bevægelser rundt i læringslandskabet (klasseværelset, fællesrummet, 

det lille lokale, computerrummet, biblioteket, udenfor når vejret er til det). Det synes at 

være sådan, at des tættere læreren er på de arbejdende grupper, des mere fylder de faglige 

rytmer, og des mere forstummer de sociale rytmer. Nedenstående er et eksempel herpå:  

I det lille fælleslokale sidder der fem drenge. Drengene snakker højt om fodbold og 

Ronaldo i stedet for at arbejde med det faglige stof. Det er Mads, Rasmus, Alek, Rahul og 

Alexander – de har selv valgt at være i gruppen. Dorthe kommer fra klasseværelset og ud 

til drengegruppen - de bliver stille. Dorthe står lænet ind over Rasmus, derefter ind over 

Mads og taler med dem om det faglige arbejde. I klasseværelset, hvor der hidtil har været 
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stille, tiltager støjniveauet. Jeg lægger mærke til, at Rahul har rejst sig fra drengegruppen 

og er gået ind i klasseværelset. Inde i klasseværelset (som man kan kigge ind i tværs 

gennem fælleslokalet, hvor jeg sidder) kan jeg nu se Rahul løbe rundt sammen med 

Nicolai.  Dorthe går tilbage til klasseværelset, og drengene i det lille fælleslokale begynder 

at tale om fodbold igen. Rahul kommer ud til gruppen igen (jeg tænker, at det nærmest er, 

som om han bevæger sig væk fra læreren – at hans bevægelser er bestemt af lærerens 

bevægelser – på den måde kan han nærmest gøre sig utilgængelig for læreren).  

Både det tidligere eksempel fra biologiundervisningen og dette eksempel fra en dansktime 

viser, hvordan læreren orkestrerer elevernes rytmer på nogle andre måder i det jammende 

læringslandskab end i det stramt styrede læringslandskab. Det kan blive en forpustet affære 

for læreren, når eleverne frit kan placere sig rundt i fælleslokalets kroge og små aflukkede 

rum. Læreren må bevæge sig derhen, hvor eleverne er, og med sin fysiske tilstedeværelse 

drive rytmerne frem og i retning af det faglige (af sagen) og samtidig fornemme eller sanse, 

hvordan bevægelserne og energierne i de sociale rytmer stiger de steder, hvor læreren ikke 

er eller når hen. Således stiger energierne i de sociale rytmer i klasseværelset, når læreren 

bevæger sig rundt i fælleslokalets kroge for at inddæmme rytmer og hjælpe eleverne til at 

skabe de rette fusioner af sociale og faglige rytmer. Og omvendt, i det øjeblik læreren atter 

bevæger sig ind i klasseværelset, stiger energierne i de sociale rytmer i fælleslokalets kroge.  

Eksemplerne viser dels, at læreren får forskellige udfordringer i relation til at orkestrere 

elevernes rytmer i de to forskellige læringslandskaber. I det stramt styrede læringslandskab 

søger læreren at inddæmme og afbøje og lukke ned for sociale og interne rytmer. Tid, rum 

og energier er dirigeret taktfast af læreren alene. I det fleksible læringslandskab, derimod, 

er fusioner af sociale og faglige rytmer ”tilladte” og sanses ikke af læreren som tegn på eller 

optakt til arrytmi og kollaps af læringssituationen. I et fleksibelt og polyrytmisk 

læringslandskab, som ønsker at gå med ungdomsliv og ungdomsgørelse, er fusioner af 

sociale rytmer og faglige rytmer måske netop det, der skaber optimale læringsbetingelser, 

som kan bidrage til, at alle elever bliver så dygtige som muligt. I det fleksible 

læringslandskab skal læreren søge at understøtte, at eleverne går i rette eller relevante 

fusioner af sociale og faglige rytmer. En dimension af dette er at lægge tiden og stederne an 

på mere fleksible måder. I det fleksible læringslandskab bøjes elevernes rytmer ligeledes, 

men her er det nogle andre og mere fleksible (og uforudsigelige) fusioner af kroppe, rytmer, 

tid og rum end i det stramt styret læringslandskab. 

Elevudfordringer i relation til at fusionere sociale og faglige rytmer  

At fusionere sociale og faglige rytmer på måder, som befordrer og ikke hæmmer 

læringsbetingelser, bliver tillige en opgave for eleverne. Denne undervisningsform 

(læringslandskab af jammende rytmer) fordrer, at den enkelte elev tager 



264 

 

læringsdagsordenen på sig og fusionerer sociale og faglige rytmer (for at blive den bedste 

version af sig selv). Legitime elevmåder vedrører at tage læringsdagsordenen på sig. 

Betragtes man af læreren som en elev med legitime rytmer (der netop tager 

læringsdagsordenen på sig), har man som elev et mere polyrytmisk råderum og en spatial 

udstrakthed (må sætte sig uden for biologilokalet). I det følgende eksempel zoomes der ind 

på, hvordan eleverne komponerer mellem sociale og faglige rytmer. Dette eksempel giver 

en begyndende indsigt i elevernes arbejde med at fusionere sociale og faglige rytmer på 

måder, der skaber læring.212    

Jeg sidder i fællesrummet, hvor klyngens klasser opholder sig i pauser og i situationer, 

hvor der arbejdes i grupper eller individuelt med stoffet. 7. C arbejder i grupper med 

matematik. Jeg følger en gruppe på fire piger. De sidder rundt om et bord. De taler om, 

hvordan matematikundervisningen var i 6. klasse på børneskolen. De har lært at stille 

matematikstykker op på forskellige måder og har haft forskellige matematikbøger. De 

taler videre om børneskolen, og samtidig laver de matematik. En dreng går forbi og 

klapper en af pigerne på skulderen. Hun rejser sig og går lidt med ham, vender om og går 

tilbage til gruppen. De andre arbejder videre. 8. klasse får pause og passerer forbi 

gruppen, som fortsat taler om børneskolen, mens de laver matematik. De kigger på 8. 

klasseseleverne, som passerer forbi. En af klassens drenge kommer hen til bordet, hvor 

pigerne arbejder. Han sætter sig ned. To af pigerne taler med ham. De to andre sidder 

bøjet over opgaverne. Drengen rejser sig igen. Pigerne taler fortsat, samtidig med at de 

laver matematik. Samtalen har skiftet fokus og handler nu om parfumer og hvilken 

favoritparfume, de hver især har. To af pigerne taler mere end de andre, som sidder bøjet 

over opgaverne. En af de piger, som arbejder mere og snakker mindre, kigger op og siger: 

”Så, færdig”. De andre kigger op med overraskede udtryk i ansigtet: ”Er du allerede 

færdig?”  

I fælleslokalet, hvor gruppen sidder, noterer jeg ofte stor energi og polyrytmiske 

stemninger. I mange tilfælde blander faglige samtaler (faglige rytmer) og sociale samtaler 

(sociale rytmer) sig sammen på den måde, at eleverne tit taler om flere ting på én gang; dels 

det faglige og dels sociale temaer (vedrørende det sociale hverdagsliv i skolen), som løber 

som to spor gennem samværelserne og i gruppearbejdet. Det varierer, hvad der fylder mest 

– det sociale eller det faglige – og det varierer for de enkelte elever i gruppen. Som eksemplet 

ovenfor illustrerer, har kombinationerne af sociale og faglige rytmer indvirkning på, hvor 

langt eleverne når i skolearbejdet. Det er næppe overraskende. Det, der er værd at hæfte sig 

ved i dette hverdagslige eksempel, er dels, at ikke alle elever fornemmer eller sanser 

                                                        

212 Eksemplet stammer fra en dag, hvor jeg hvade placeret mig i fælleslokalet og vedrører en anden 7. klasse end 
den klasse jeg som regel følger.   



265 

 

nuancerne i fusionerne af sociale og faglige samtaler (rytmer), og dels, at der er forskelle i 

måderne eller graden af, hvor meget eleverne lader sig mærke af hinandens rytmer. Det 

følgende eksempel fra mine feltnoter fra en anden matematiktime (i 7.B) zoomer ind på, 

hvordan eleverne mærker hinandens faglige og sociale rytmer, og hvordan de kan afskære 

sig fra hinandens rytmer.  

Matematiktimen indledes med, at afleveringsopgaver leveres tilbage og gennemgås af 

matematiklæreren, hvorefter eleverne skal arbejde selvstændigt med nye opgaver. 

Matematiklærer: ”Prøv lige at hør – reglerne er simple: ingen lommeregner, og det skal 

være færdigt til i morgen”.  

Matematiklæreren deler opgaver ud.  

Rahul: ”Må vi gå ud og sidde?”  

Matematiklærer: ”Ja, hvis I sidder lige herude. Hun peger ud på fællesområdet uden for 

klasseværelset”.  

Nicolai og Rahul går ud sammen. Rahul kommer ind igen og spørger matematiklæreren 

om noget. Anna får opgaven af matematiklæreren og går ud. Lisa og Thilde følger med 

hende ud.  

(Inde sidder Karen, Maria, Frederikke, Sille, Thomas, Simone, Emma, Luna, Thor, Maren 

og Susan).  

Matematiklæreren går rundt blandt eleverne inde i klasseværelset og hjælper. Det gør hun 

i fem minutter, og derefter går hun ud og hjælper. Hun er tilbage i klasseværelset efter to 

minutter. Hun går fortsat rundt og hjælper. I de to minutter har eleverne fortsat arbejdet 

– lyden og bevægelser har ikke ændret sig, mens hun har været ude af lokalet.  

Det er, som om klasseværelset orkestrerer rytmerne – holder de interne rytmer i skak og 

tøjler de sociale rytmer. Rytmerne holdes af og med klasseværelset. Rummene varierer 

således i ”evne” til at holde rytmer og fusioner af rytmer. Som vi skal se i det følgende, kan 

det lille aflukkede rum i fælleslokalet, hvor eleverne kan lukke døren og ikke høres (men ses 

gennem glasvæggen), ikke på samme måde holde rytmerne og de rette fusioner af sociale 

og faglige rytmer.  

I det lille rum ved siden af fælleslokalet sidder Nicolai, Rahul og Sara. De sidder bøjet over 

opgaven. Sara sidder samtidig med sin mobil. Hun sidder i vindueskarmen og kan skue 

ud.  Jeg kan ikke høre, hvad de taler om, men jeg ved fra intra-views med eleverne, at flere 

af drengene foretrækker at sidde i det lille rum, når der skal arbejdes selvstændigt med 

stoffet. Flere af drengene fortæller, at her kan døren lukkes, og man kan være i fred for 
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læreren og tale om eksempelvis fodbold: Mads fortæller, at han oftest arbejder i det lille 

rum sammen med de andre drenge, som han deler interesser med: ”Fordi dem har jeg flest 

ting til fælles med, ikk’. Vi snakker om alt muligt, fodbold og så’en. Vi snakker ikke fodbold 

hele tiden. Det kommer an på, hvor vigtigt det er. Helt ærligt, det vil jeg gerne indrømme, 

en gang imellem, der går der selvfølgelig meget snak i den. Men hvis det er vigtigt, hvis 

det er lektier til dagen efter, så bliver der selvfølgelig lavet noget. Og man kan heller ikke 

tale for meget, så bliver man smidt ind i klassen igen”.  

Eleverne skal således kunne kombinere fodboldsnakken og det faglige arbejde, og kan man 

ikke kombinere dette, risikerer man, at læreren smider én ind i klasselokalet, hvor rytmerne 

holdes. Hvor Simone, der ikke lod sine rytmer bøje ind i eksemplet med historietimen i det 

stramt dirigerede læringslandskab, risikerede at blive smidt ud af klasseværelset, risikerer 

Mads at blive smidt ind i klasselokalet, hvis han ikke af sig selv kan kombinere de faglige og 

de sociale rytmer. I den forstand er klasseværelset og dets rytmer sammenfiltrede med de 

andre rums rytmer.  

Make-up-matematik/make-up-matematik/make-up-matematik… 

Som skrevet skal eleverne kunne fusionere de sociale og faglige rytmer, hvilket der zoomes 

yderligere ind på i det følgende feltnotat fra samme matematiktime. Her bliver det samtidig 

tydeligt, hvori de rette fusioner af sociale og faglige rytmer består:  

Thilde, Anna og Lisa sætter sig også uden for – de sidder i fælleslokalet. De synger og 

nynner. Lisa arbejder – hun sidder bøjet over opgaven – mens Anna og Thilde leder efter 

en blyant. Thilde krammer Anna. Thilde snakker om at købe make-up. Anna snakker om 

andre ting. Hun taler lavt. De hvisker. Anna: ”Har du ikke Foundation på?” Thilde: ”Ja, 

det har jeg altid”. Thilde fortsætter ”(…) og hvad svarer man så, når ens lidt 

alkoholpåvirkede fætter siger: jeg skulle hilse fra mine venner… ”. Lisa spørger til noget 

med matematik, men hun får ikke noget svar fra Thilde og Anna. Anna og Thilde stikker 

hinanden med blyanter, griner og småsnakker.  

Matematiklæreren kommer ud: ”Hvor meget har I lavet herude? Godt, Lisa, Thilde, se at 

komme i gang, ellers får du for meget derhjemme”. Lisa og Anna tegner 

matematikopgave. Thilde tjekker mobil, kigger på opslagstavlen og læser højt: ”Kronborg 

slot”. Pigerne begynder at tale om dette projekt, som er et tværfagligt projekt, de har haft 

på tværs af klyngens 7. og 8 klasse. Thilde taler derefter om ”Pieces-show” [hun går meget 

op i tøj, make-up og, neglelak].  

Eksemplet viser den tidligere beskrevne pointe; at i det valgaccelererende rum skal eleverne 

selv sætte tiden og skolearbejdet, de skal selv fusionere mellem sociale og faglige rytmer og 

selv holde hus med, hvordan de fusionerer med andre elevers rytmer. I 
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matematikundervisningen såvel som i biologiundervisningen betragtes eller forstås de 

andres elevers interne cykliske rytmer ikke længere som en hindring for 

læringsmuligheden. Her skal eleverne ikke længere undgå at mærke hinandens rytmer som 

vi så det i historietimen. De skal ikke længere undertrykke rytmer. Men de skal lære at 

trække sig ind og ud af andres rytmer på nogle måder, som ikke hæmmer 

læringsdagsordenen. De skal lære at finde deres egne rytmer og lære at finde ud af, at nogle 

rytmer går godt sammen og bliver til faglige rytmer, og nogle gør ikke – de kammer over og 

balancerer ikke det sociale skoleliv og det faglige skoleliv.  

I dette læringslandskab er eleverne udfordrede, idet de mærker de mange rytmer og deres 

egne rytmer på forskellige måder: i fusioner mellem det faglige og det sociale: 

  

Make-up/ matematik/make-up/matematik/make-up/matematik/make-up/matematik  

Eller:  

Fodbold/matematik/fodbold/matematik/fodbold/matematik/fodbold/ 

 

Der skal være plads eller rum for både det faglige og det sociale, men de sociale rytmer skal 

indgå i fusioner med faglige rytmer på måder, så det ikke bare bliver rytmer af:   

 

Make-up/make-up/make-up/make-up/make-up 

Eller:  

Fodbold/fodbold/fodbold/fodbold/fodbold 

 

Eleverne skal således lære at komponere og tøjle deres egne rytmer på måder, der ikke 

hæmmer deres læringsdagsorden. Dette arbejde eller denne udfordring har eleverne 

forskellige betingelser for at håndtere, hvilket synliggøres, når vi medtænker elevernes 

pauseliv. Lad os zoome ind på eleven Thilde. Som det blev fremanalyseret i kapitel 8, 

arbejder Thilde på at vriste sig fri af sin tidligere stille og generte væremåde og arbejder på 

at være åben og mere snaksalig. Thildes anstrengelser med at forbinde sig til ”de populære 

piger” gør hun via make-up, modetøj og interesse for drenge. Som skrevet i kapitel 7 er det 

en hårfin balancegang at fremføre sig selv som moden (og forandret) og samtidig 

genkendeligt (som sig selv). I dette balancearbejde trækker Thilde som skrevet på klassiske 

markører som make-up, mode og interesse for drenge. Der må ikke være for meget mode, 
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for meget make-up eller for meget interesse for drenge (så prøver man for meget). Der skal 

være en passende blanding af kontinuitet og forandring. At lande endeligt som ”populær 

pige” er et vedvarende arbejde med at stemme passende rytmer af gentagelse og forandring, 

som trækker ind i timeliv.   

Forskelssættelser og rytmer af matematik og make-up     

Vi bliver lidt i eksemplet med matematiktimen: For Lisa er udfordringen anderledes. Som 

skrevet skal eleverne lære at trække sig ind og ud af hinandens rytmer. Hvis Lisa skal 

arbejde, skal hun ikke lade sig mærke med Thildes og Annas interne og sociale rytmer (deres 

teenagerytmer af make-up/mode/drenge). Eller måske mere præcist, hun skal både kunne 

snakke med om make-up og drenge og samtidig lave noget.213 Hun skal lade sig mærke af 

de andres rytmer, men ikke på måder, der opsluger hende i sociale rytmer. Hun skal med 

andre ord fusionere rytmen make-up/matematik/make-up/matematik, hvilket hun selv er 

klar over: ”Når jeg sidder udenfor, får jeg nok snakket mest. Men jeg sørger også for at få 

lavet lidt, så jeg ikke har så meget derhjemme” (Lisa). Det kan umiddelbart undre, at Lisa 

ikke bare rykker ind i klasseværelset, hvor hun formodentlig ville kunne få lavet mere 

matematik? Hvis vi genkalder os Lisas arbejde med at holde fortidige samværelser (og 

Maria) på afstand (kapitel 6), forekommer fælleslokalet imidlertidig som et relevant sted 

for Lisa at lave skolearbejde. Havde Lisa derimod valgt at sidde i klasseværelset, ville det 

have bragt hende rumligt tættere på Maria, som foretrækker at sidde i klasseværelset og 

arbejde. Det viser, at Lisas arbejde med at holde fortidige samværelser på afstand er et 

vedvarende arbejde, som filtrer sig sammen med hendes bevægelser og steder at tage 

ophold i pauseliv såvel som i timeliv. I det vedvarende arbejde med at gøre sig forskellig fra 

Maria tager Lisa ophold i fælleslokalet og forsøger at holde de faglige rytmer. Lisas 

afstandsgørelse og forskelsgørelse fra én elev forbinder hende med andre elever (cutting 

together-apart) og giver hende særlige betingelser i relation til læringsdagsordenen. 

Eksemplet viser, at forbindelser og skæringer af sociale og faglige rytmer kan være lange i 

temporalitet og spatialitet.  

At komponere eller fusionere sociale og faglige rytmer vil sige at sammensætte eller 

sammenstille rytmer på måder, som ikke hæmmer læringsdagsordenen. I mit empiriske 

materiale forekommer det, at en dimension af dette er at have en fornemmelse for, om 

rummene hjælper til at indgå i de rette fusioner, der kan understøtte læringsdagsordenen. 

Eleverne har i høj grad selv ansvar for at kunne fusionere sociale og faglige rytmer på 

produktive måder og fornemme, hvordan rummene hjælper til dette.     

                                                        

213 Som det blev fremanalyseret i kapitel 6, fordrer en ”harmonisk skoleklasse”, at eleverne ikke går solo (hverken 
socialt eller fagligt), da det skaber risiko for arrytmi.    
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Eleverne skal altså kunne forvalte deres rytmiske impulser, de skal ville jamme med andre, 

lade andres rytmer gennemtrænge sigog ikke gå solo i hverken faglige eller sociale rytmer 

(jf. kapitel 6), men ville samværelserne og samtidig holde fast i læringsdagsordenen. 

Eleverne skal selv kombinere mellem det sociale og det faglige: ”Vi må godt sidde og 

småsnakke, når vi arbejder. Vi må lave alting sammen (…). Det giver sådan en hygge, så 

man ikke bare sidder derovre i hjørnet og helt kedeligt sidder og stirrer” (Maren).  

Legitime rytmefusioner i læringslandskaber  

I det stramt styrede læringslandskab skal de sociale rytmer inddæmmes og absorberes af de 

faglige rytmer. At inddæmme og orkestrere rytmerne er i dette læringslandskab lærerens 

opgave. Arrytmiske kollaps opstår, når eleverne ikke lader deres sociale, interne rytmer bøje 

– når de producerer modrytmer. I det stramt styrede læringslandskab er bevægelser ikke 

tilladte. Her sidder eleverne på deres anviste stole og med kroppen rettet mod læreren og 

undervisningens centrum. Her svinges eleverne ud, når de ikke lader deres rytmer bøje. At 

være læringsparat kommer her til syne som at tøjle sine interne og sociale rytmer, at lade 

sig bøje og lede af lærerens orkestrering og ikke lade sig mærke af med-elevernes rytmer.  

I det fleksible læringslandskab, derimod, orkestreres kroppe, rytmer, tid og rum på måder, 

som tillader fusioner af faglige og sociale, interne rytmer. Her bliver det i høj grad op til 

eleverne at kunne og ville indgå i de rette fusioner af kroppe, rytmer, tid og rum, da læreren 

nok bevæger sig rundt og medorkestrerer, men ikke kan være alle steder samtidig. I det 

fleksible læringslandskab er det i høj grad op til eleverne selv at komponere rytmerne. Her 

bliver det særligt udfordrende for elever som Simone, Sara, Thilde, Carl, Rahul og Nicolai, 

som lever i meget energetiske og kraftfulde sociale rytmer (jf. kapitel 8). I den 

bevægelsesontologiske skole bliver arbejdet med at skabe harmoniske rytmer delvist 

elevernes eget arbejde. Eleverne skal lære at komponere rytmerne, hvor de lader rytmerne 

forbindes og afskæres på måder, som ikke hæmmer deres kobling til læringsdagsordenen. 

Elevernes rytmer må således godt mærkes, men i læringslandskaber af jammende rytmer 

skal eleverne lære at forbinde sig til og afskære sig fra hinandens rytmer på læringsrelevante 

måder. 

Lærerens opgave bliver ikke hele tiden at dæmpe eller bøje elevernes interne rytmer, men 

at sætte ind de rigtige steder og arbejde for, at elevernes rytmer svinger i de rigtige 

(lærings)relevante retninger, stille de rigtige spørgsmål og minde dem om opgaven, så 

eleverne glider tilbage i læringsdagsordenen. Og lykkes det ikke for eleverne – via lærerens 

opmuntringer – at kombinere de faglige og sociale rytmer, risikerer de, at læreren sender 

dem ind i klasseværelset, som kan hjælpe til at holde rytmerne.  



270 

 

Steder medvirker til legitime fusioner af faglige og sociale rytmer   

I det følgende belyses det nærmere, hvordan det gøres til et opdragelsesanliggende for 

skolen, at eleverne lærer at fornemme eller sanse, at skolens steder varierer i evne til at 

holde på elevernes fusioner af sociale og faglige rytmer, og at eleverne skal kunne navigere 

og bevæge sig ”strategisk” rundt på skolen. Via formaninger og opmuntringer dirigerer 

læreren elevernes rytmer. Under min færden på skolen hørte jeg således lærerudtaleser eller 

læreropfordringer som:  

Lærer: ”Under fordybelse sidder man i klasseværelset eller i fælleslokalet lige udenfor. Jeg 

synes, at nogle af jer foretager nogle helt forkerte valg. I skal bruge fordybelsestiden 

fornuftigt”.  

Lærer: ”Hvad kan man gøre, hvis man sidder et sted, hvor der er nogen, der irriterer en? 

Kan man så sætte sig et andet sted? Ja, det kan man!!!” 

 

Og til skolehjemsamtalerne har lærer Dorthe følgende opfordring til eleven Rasmus: ”Sæt 

dig et sted, hvor du kan koncentrere dig og ikke med de drenge, hvor det går op i hat og 

briller.” Og til Alexander siger hun: ”Du skal lade være med at sætte dig i det lille rum.”   

Eleverne opfordres således til at sætte sig steder, der gør det muligt at arbejde koncentreret 

med det faglige. Eleverne skal flytte sig rundt og placere sig steder, hvor de undgår 

klassekammeraters uproduktive rytmer, dvs. deres uproduktive fusioner af faglige og 

sociale rytmer. Det synes at være elevernes eget ansvar at placere sig steder og sammen med 

nogle, der optimerer deres læringsmuligheder. Og det er lærerens opgave at hjælpe eleverne 

til at forstå eller fornemme sammenhængen mellem læring, placering og 

samarbejdsmakkere.  

At tage sine bevægelser og placeringer på sig – at tage rummet på sig – bliver også en central 

dimension, når undervisningen organiseres som jammende læringslandskaber. Her bliver 

ansvar for egen læring at tage ansvar for måden og med hvem, man bevæger sig rundt, og 

hvordan man bruger tid, rum og relationer. Det bliver med andre ord også elevernes ansvar 

at mærke og navigere, således at der skabes de optimale fusioner af kroppe, rytmer, tid og 

rum.  

Mit materiales tegninger og optegnelser over elevernes bevægelser i timeliv viser, at det er 

de samme elever, som typisk trækker ud i fælleslokalet, når der skal arbejdes selvstændigt 

med stoffet: Stort set alle drengene (dog sjældent Thor og Thomas) og ca. halvdelen af 

pigerne: Sara, Simone, Thilde, Anna og Lisa. Flere eleverne forklarer mig, at man i det lille 

rum kan sidde i fred for læreren og snakke, uden nogen kan høre det. I klasseværelset skal 
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man være stille. De, som oftest bliver i klasseværelset under det selvstændige 

gruppearbejde, hvor det er mere frit, hvor man placerer sig, er: Emma, Sille, Maren, Susan, 

Mette og Luna samt Karen, Maria og Frederikke. Det er med andre ord de grupper af piger, 

som i kapitel 8 blev fortalt frem som henholdsvis ”midtergruppen” og ”de stille piger”. De 

navigerer efter den roligere stemning, som oftest er i klasseværelset:     

Luna (fra midtergruppen) fortæller, at hun sidder forskellige steder, når hun skal arbejde: 

Det kommer an på, hvor der er flest. Hvis der er flere inde i klassen, vil jeg gerne sidde 

udenfor, og hvis der er flest udenfor, vil jeg gerne arbejde inde i klassen. Der, hvor der er 

mange, er der støj, og jeg kan ikke lide at arbejde i støj.  

Maria: Jeg kan bedst lide at sidde i klassen og arbejde. Der er en bedre stemning. Der er 

mere ro, for mange går ud og sætter sig. Ikke Simone, for hun må ikke gå ud. Jeg arbejder 

tit sammen med Frederikke.  

Som tidligere skrevet i dette kapitel varierer rytmerne i relation til deres ”evne” til at holde 

rytmer og fusioner af rytmer. Det lille aflukkede rum midt i fælleslokalet ”hjælper” til at 

holde gang i sociale rytmer (f.eks. fodboldrytmer og kærestepraksisser). Klasseværelset, 

hvor der skal være stille, og hvor læreren er mere kontinuerligt tilstedeværende, evner at 

holde de faglige rytmer. I fælleslokalet er der mange polyrytmiske svingninger, og faglige og 

sociale rytmer blander sig. Det kræver meget af elevernes evne til at kunne afskære sig fra 

andres rytmer og komponere faglige og sociale rytmer på måder, der kan optimere 

læringsmuligheder. Lad os opsummere, hvor eleverne sætter sig:  

Midtergruppen af piger sætter sig således i klasseværelset, som kan hjælpe dem til at holde 

på de faglige rytmer. Sara og Thilde (ofte sammen med Lisa og Anna), som begge er piger, 

der er filtret ind i kraftfulde rytmer i pauseliv (kærestepraksisser), placerer sig ofte i rum 

(fælleslokalet eller det lille lukkede rum), som ikke på samme måde som klasseværelset 

”evner” at holde de faglige rytmer. Det bliver et arbejde, som disse piger (og øvrige elever, 

som placerer sig derude) selv skal gøre. Der pålægger derved disse piger et merarbejde i 

relation til at fusionere faglige og sociale rytmer og forbinde sig til og afskære sig fra andre 

elevers rytmer, idet de så at sige ikke får noget ”foræret” af rummet desangående. Hvis vi 

samtidig lægger til, at disse piger er hvirvlet ind i kraftfulde rytmer, som cirkulerer om piger, 

som konnoterer ”popularitet” og modenhed (jf. analyse af pauseliv i kapitel 8), får man en 

fornemmelse af de anstrengelser, som disse piger skal gøre sig, hvis de ikke skal svinge ud 

af læringsdagsordenen. Dette synes lærerne også at fornemme, hvilket viser sig i, at lærerne 

forsøger at differentiere i relation til elevernes spatiale råderum i timeliv.    
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Forskelle i spatial råderum i timeliv  

Et led i orkestreringer af kroppe og rytmer i fleksible læringslandskaber er lærerens 

specifikke orkestrering på elevernes placeringer og bevægelser. Det er ikke alle eleverne, der 

må sætte sig frit – eller med andre ord: bevægelser rundt på skolen i undervisningen er mere 

frit for nogle end andre elever. Det synes at gælde, at des mere koncentreret eleven arbejder, 

des mere relevante svar, og des mindre eleven lader sig mærke af andre elevers rytmer, des 

mere frit kan eleven bevæge sig rundt i timerne. Des bedre eleven er til selv at orkestrere 

eller fusionere sine faglige og sociale rytmer på nogle måder, hvor de sociale rytmer ikke får 

overtaget, des større bevægelsesradius eller bevægelsesrum har eleverne. Der hører således 

privilegier med i den bevægende skole. Det nedenstående eksemel viser lærerens 

differentieringer i relation til elevernes spatiale råderum.  

Det er geografitime: Sara og Simone vil arbejde sammen. Dorthe: Skal I to arbejde 

sammen? Ja, siger de. Dorthe: ”Så bliver I herinde”. ”Ja”, siger de. Men de vil gerne på 

biblioteket for at kigge på globussen. Dorthe kigger strengt på dem og siger: ”Og uden at 

glo ind på nogen andre, og det tager HØJST 10 minutter”. De går af sted, og jeg følger 

med dem. De er længere tid om det. De kigger på en kæmpe globus og taler om den. 

Derefter går de over til gruppen af midterpiger (som gerne må arbejde på biblioteket). Og 

på vejen tilbage til klasseværelset løber de hen til en gruppe elever i sofagruppen ved 

indgangen. Simone sætter på sofakanten. Sara sætter sig. De taler med nogle af pigerne 

fra en anden 7. klasse. De hænger flere minutter i sofaen og går derefter ned i 

klasselokalet.  

Læreren ved, at duoen Sara-Simone kan skabe fusioner af rytmer, kroppe og steder, der 

svinger begge elever ud af læringsdagsordenen. Således orkestrerer læreren på specifikke 

elevrytmer: inddæmmer bevægelser og strammer tiden og den spatiale radius for nogle, 

men ikke for andre. Det samme gjorde sig gældende i biologiundervisningen med den 

samme lærere (se tidligere i kapitlet), hvor duoen Maria-Frederikke ikke måtte gå på 

toilettet i biologiundervinsingen, mens Anna-Lisa-Thilde gerne måtte sidde uden for 

lokalet og arbejde.  

 

Lad os zoome ind på Simone. Som fremgået tidligere skal Simone blive inde i klasselokalet 

og arbejde, og i perioder forbydes hun at opholde sig i nogen af parallelklassernes 

klasselokaler, da det skaber arrytmier. Som det blev fremanalyseret i kapitel 8, har Simone 

i pauselivet en relativt lang bevægelsesradius og et relativt stort bevægelsesrum. Der er 

tale om rytmer med større frekvens og større amplitude end hos de andre elever, der er 

filtret sammen med, at hun kender mange og er kendt af de mange. Det er rytmer med 

teenage-seksualiserede energier. Disse rytmer og energier sanser lærerne – de sanser 

rytmernes kraftfuldhed, som gør det særdeles vanskeligt for Simone at forbinde til og 
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afskære fra andre elevers rytmer og komponere sine sociale og faglige rytmer på måder, 

som fastholder hende i læringsdagsordenen: Lærer Dorthe:  ”Simone er ikke så meget 

inde i klasseværelset som i alle mulige andre klasseværelser, så var hun lige på besøg”.       

Seating i klasseværelset (harmonifigur) 

Eleverne skifter pladser en gang om måneden. De pladser, som eleverne tildeles, baserer sig 

dels på deres ønsker og dels på lærer Dorthes og lærerteamets overvejelser. Det følgende 

afsnit zoomer ind på, hvordan lærerne via organisering af elevernes spatiale placeringer i 

klasseværelset, når undervisningen finder sted som stramt dirigeret læringslandskab, søger 

at orkestrere og dirigere elevernes rytmer på måder, som muliggør undervisning og 

optimerer elevernes læringsmulighed. Samtidig lader lærerne eleverne ønske pladser som 

en måde at få eleverne til at tænke sig som faglige. Hvor ønsker til klassekammerater i 

overbygningsskolen bestod i at tænke sig til eller visualisere: ”Hvem vil jeg gerne gøre 

skoleliv i overbygningsskolen med” (jf. kapitel 6), specificeres dette nu til spørgsmålet: 

”Hvem vil jeg gerne gøre timeliv med” (således at jeg fusionerer mine sociale og faglige 

rytmer på måder, der optimerer mine læringsmuligheder). På samme måde, som 

klassedannelserne organiseres i et mix mellem elevernes ønsker til fremtidige 

klassekammerater og lærernes overvejelser (jf. kapitel 7), organiseres elevernes spatiale 

placeringer i klasseværelset således i et mix mellem lærernes overvejelser og elevernes 

ønsker. Dette udfoldes i det nedenstående, hvor der indledningsvist zoomes ind på lærernes 

organisering af elevernes spatiale placeringer, og dernæst zoomes ind på elevernes ønsker 

om pladser og sidemakkere. 

7.Bs klasseværelses indretning mimer principperne eller logikkerne i de disciplinerende 

læringslandskaber med sine rækker af borde og stole, hvor eleverne sidder på række med 

fronten vendt mod lærerens kateter. Dorthe forklarer, at eleverne sidder på række og ikke i 

eksempelvis bordgrupper: ”(…) hvis de først sidder i de der bordgrupper, og har det der 

positionsspil kørende, så kan man næsten ikke komme i kontakt med dem, hvis man skal 

forklare dem et eller andet. Og en gang imellem så er man jo nødt til at give dem nogle 

fælles beskeder, og selv om de helst vil have én til at løbe fra mand til mand, så skal de 

altså vænne sig til at kunne tage en fælles besked” (intra-view med Dorthe). Med andre ord 

vil firemandsbordorganiseringen medføre, at de specifikke sammenfiltninger af elever 

svinger af sted med de sociale rytmer og dekobler sig fra de faglige rytmer og 

læringsdagsordenen (og derved skaber grundlag for arrytmi). Således er den fysiske 

indretning af klasseværelset en komponent i relation til, hvordan rytmerne fusionerer og 

gennemtrænger hinanden. Derfor er 7.Bs klasseværelse indrettet i en ”klassisk” indretning 

med rækker. Denne indretning hjælper til at orkestrere rytmerne på måder, der gavner 

gavner læringsdagsordenen.   
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Orkestreringen af elevernes spatiale placeringer (når timeliv organiseres som stramt 

dirigeret læringslandskab) handler om, at eleverne skal koble sig på læringsdagsordenen og 

blive så dygtige som muligt. Derfor intervenerer og organiserer lærerne elevernes rytmer 

via fysiske placeringer ved borde og ved siden af sidemakkere, som kan muliggøre, at 

eleverne kobler sig på de faglige dagsordener og faglige rytmer. Placeringen eller 

fordelingen af elever knytter sig med andre ord til overvejelser om, ”at der først og fremmest 

skal foregå undervisning. ” Lærer Dorthe udtaler: ”Det primære, vi tænker på – det er en 

kombination af, at man skal sidde et sted, hvor man kan føle sig så tryg som muligt, og at 

der kan foregå det, der skal foregå i undervisningstiden. (…) Og de skal blive så dygtige 

som muligt. (…) Men der, hvor de skal sidde inde i klassen, og der, hvor de skal gå hen og 

sætte sig, det er simpelthen, så der er ro i klassen, så man kan komme til at give beskeder 

og sådan”.  

At gøre harmoniske klasser 

På samme måde som klassedannelsesprocessen arbejdes der i selve orkestreringer af 

skoleklasse med en samtidighed af specifikke entiteter og sammenfiltninger. Når eleverne 

placeres på specifikke pladser, sanses og visualiseres de både som entiteter med selvets 

interne rytmer og i fusioner af elevrytmer: hvem mærker hinanden og på hvilke måder, og 

hvordan er det produktivt eller kontra-produktivt for læringsdagsordenen? Sara og Carl skal 

sidde bagest i lokalet, men ikke for tæt på hinanden, Simone skal op foran, Anna skal have 

ro, lys og frisk luft.  

I kapitel 6 blev det fremanalyseret, hvordan lærerne visualiserer og sanser, at balladerytmer 

og hyggerytmer er særligt gennemtrængelige og kan skabe disharmoni og kollaps i timeliv. 

Specifikke sammenfiltninger af elevrytmer kan med andre ord skabe arrytmiske situationer 

og hæmme læringsdagsordenen. På samme måde som at skabe harmoniske klasser ”på 

papiret” er det at skabe reale (levede) skoleklasser, der er harmoniske, et arbejde, der 

kræver snilde og omhu, og at læreren holder stand i forhold til elevernes ønsker. Det fordrer, 

at der orkestreres på rytmekompositionerne, hvilket i høj grad består i at etablere afstande 

mellem elever, hvis rytmer skaber mulighed for kollaps. Her sanses eleverne som entiteter 

med specifikke rytmer af en bestemt slags og samtidig som sammenfiltrede fusioner, der 

producerer specifikke kompositioner af rytmer, der gennemtrænger hinanden og blander 

sig med hinanden. Tilsvarende er det at skabe harmoniske reale skoleklasser et relationelt 

rytme- og energifokuseret arbejde, hvor der afvejes, hvor meget og hvor lidt der skal være 

af de forskellige slags rytmer. Eller med andre ord, distributionen af energetiske kræfter og 

rytmer.              

Med i overvejelserne om placering af eleverne er endvidere, at nogle elever skal beskyttes 

mod klassens polyrytmer og potentielle arrytmer: Dorthe fortæller: ”Nogle af de elever, der 



275 

 

er sådan lidt skrøbelige, skal vi ligesom placere, så der er mindst mulighed og 

sandsynlighed for konflikter eller kommentarer eller hvad det nu er, der kører i klassen 

lige for tiden.”  

Lærerne sanser således (og organiserer derefter), at pauselivets rytmer løber ind i timeliv. 

Nogle elever skal således placeres, så de skærmes for og ikke mærker arrytmer. Og andre 

elever skal placeres, således de ikke skaber arrytmer. De elever med urolige rytmer 

(balladerytmer) skal placeres, således at de skaber mindst mulig uro og arytmi og muliggør 

lærerens instruktioner og tavleundervisning. Lærer Dorthe: ”Jeg har jo placeret Carl nede 

bagved, ikk’. Der kan han ikke hele tiden vende sig om og styre slagets gang, og der 

konkurrerer jeg ikke direkte med ham, når jeg står og skal give nogle instruktioner ved 

tavlen. Der har været en periode, hvor Carl og Alek skal langt fra hinanden og Nicolai 

skulle ikke være i nærheden af Alek, og Rahul skulle heller ikke. Der er jo nogle urolige 

elementer der, ikk’.”  

Nogle elever skal placeres foran og nogle bagved og nogle langt fra hinanden, så de ikke kan 

gå i rytmiske forbindelser med hinanden og producere arrytmi. Eksemplet viser, hvordan 

læreren via tildeling af bestemte pladser forsøger at intervenere og reorganisere elevernes 

rytmer: skruer på nogle elevers rytmer og skærmer andre elever for bestemte rytmer og 

afskærer nogle rytmiske forbindelser. Via placeringer af eleverne skaber lærerne sig adgang 

til elevernes rytmer og adgang til at kunne ”skrue” på, tøjle og dæmpe for elevernes rytmer 

og kompositioner af faglige og sociale rytmer.   

Rytmer i seating  

At intervenere og reorganisere elevernes rytmer er et arbejde, der kan skabe modrytmer og 

arrytmer. Det er nemlig ikke sådan, at eleverne bliver på deres pladser: De sniger sig hen på 

andre pladser. Det er imidlertid ikke alle, der flytter sig rundt. Spørger man læreren, drejer 

det sig som oftest om de elever, der er interesseret i, at der ikke skal foregå undervisning, 

for så kan de slippe for at lave noget. Her fremhæves Carl, Nicolai, Rahul og Alek.  

Carl flytter meget rundt, og i en periode observerer jeg, at han og Nicolai forsøger at komme 

til at sidde ved siden af hinanden. Carl og nogle af de andre drenge (Nicolai, Alek, Rahul) 

forsøger ofte at sidde ved siden af hinanden i en eller anden konstellation. Når de sidder ved 

siden af hinanden, har de ofte gang i andre dagsordener end lærerens dagsorden 

(læringsdagsordenen). Om Carl siger Dorthe:  

”Han sætter sig gerne på skødet af en eller anden, hvor han kan få et eller andet i gang. 

Og så handler det om – altså de obstruerer jo systemerne, de protesterer jo mod voksne, 

og de protesterer rigtig meget over, at voksne skal bestemme over dem. Det gør 

pubertetsaldersgruppen jo rigtig meget, ikk’. Så det der med, at man har navneskilte 
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siddende, så fremmede lærere, der kommer ind i klassen, kan se, hvor de plejer at sidde, 

og at der sidder billeder oppe på kateteret med deres navne og sådan nogle ting – det er 

de jo ikke interesseret i. Det sabotererer de, så de kan få magten i timerne, hvor der er en 

vikar. Jeg ved ikke, hvor mange nye navneskilte og oversigter over bordopstillingen, jeg 

har lavet. Men det gør jeg, fordi det kan ikke hjælpe noget, at man bare smider tøjlerne 

der, for så får man ikke lov til at bestemme noget som helst, vel.”   

Som det fremgår af citatet, producerer lærerne visualiseringer over pladstildelingen, således 

alle lærere har et fælles afsæt for at dirigere eleverne på de rette tildelte pladser. Seating af 

eleverne er en måde at bevare magten, at tøjle og bøje eleverne.  

Kærestepraksisser i timeliv 

Hvis vi læser indsigterne fra analysen af pauselivets rytmer sammen med elevernes 

modstand mod de angivne pladser, giver det mulighed for at nuancere rytmerne i elevernes 

omgørelser af pladstildelingen og forstå dette som andet end blot ”modstand” eller forsøg 

på at tage magten. Analysen af pauselivets rytmer viser, hvordan de populære piger gør 

heteroseksuelle kærestepraksisser, hvor de retter interessen mod de ældre drenge og 

parallelklassernes drenge. Hvis vi læser dette sammen med analysen af drengenes 

omgørelser af pladstildelingen, kan vi anskue drengenes bevægelser rundt i klasselokalet og 

værgen sig ved angivne pladser som et led i at positionere sig i relation til og blive genstand 

for de populære pigers interesse. I de længere pauser opholder drengene sig som skrevet på 

den afsidesliggende fodboldbane på afstand af maskineriet af ungdomsgørelse. Derfor 

bliver klasselokalet og timeliv tiden og stedet for drengenes deltagelse i kærestepraksisserne 

(som pigerne er involveret i i pauseliv). Dette bliver tydeligt, når vi zoomer ind på drengenes 

bevægelser i timeliv i et stramt styredt læringslandskab.  

Flere af drengeeleverne søger at skabe forbindelser til Sara og sværmer om hendes plads. I 

en periode sidder Sara på bageste række ved siden af en elev med stort fravær, hvorfor 

pladsen ofte var ledig. Den plads kappes Nicolai, Carl, Rahul om. Særligt Rahul trækkes 

mod Sara og sætter sig gerne ved siden af hende eller har opmærksomheden rettet mod 

hende: kroppen og blikket er vendt mod hende i store dele af timeliv.  

Sara søger ofte væk fra drengene, som sværmer om hende. Hun beder dem flytte sig, hvis 

de sætter sig ved siden af hende, eller hun flytter til en ledig plads hos en af pigerne (Karen, 

Mette, Maren). Men hendes distanceren fra drenge er ikke entydig. Hun skaber samtidig 

forbindelser til dem, lader sig mærke af deres rytmer og lader dem mærke sine rytmer (hun 

responderer på alle deres bevægelser og kommunikation (rytmer) og foretrækker nogle af 

drengene som sidemakker frem for andre . Dorthe forklarer, at der er mange 

drengehenvendelser til Sara og Simone, fordi det er de ”modne” piger, som drengene bliver 
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fascineret af (”det er store piger med bryster”). Og det er samtidig de piger, som lader sig 

mærke af drengenes rytmer. Om Simone siger Dorthe: 

 ”Ja. Og hun er jo sådan en, at hvis de henvender sig til hende, så kan de helt sikkert få 

gang i et eller andet de fleste gange. Det er sjældent, at hun er så fordybet i opgaverne, at 

hun ikke også kan få tid til det der andet, så altså.”Derfor placerer lærerne Simone forrest: 

”Hun sidder forrest, for så har jeg nemt ved lige at komme i kontakt med hende og hjælpe 

hende, og det er ikke altid, det lykkes, men hvis hun sidder midt i klassen, så er der en 

masse uro omkring hende, ikk’… Altså, hun gør det, at hun går derhen, hvor hun lige har 

lyst til at være, eller lige lyst til at snakke. Og der er mange, altså der er rigtig mange 

drengehenvendelser til hende. Og til Sara.” 

Drengene deltager således i kærestepraksisser i timeliv. De søger at sidde tæt ved Simone 

og Sara, og lykkes det ikke, har de energien rettet mod pigerne: blikket og kroppen vendt i 

retning af Simone og Sara. Og pigerne lader sig mærke af drengenes rytmer, og trods de 

afviser dem (Simone med sine udbrud: ”skrid din idiot”, og Sara med sine ønsker om at 

placeres med afstand til drengene), tiltrækkes de samtidig af drengene og lader sig mærke 

af deres tilnærmelser. I både pauseliv og timeliv hvirvles Simone og Sara (og til dels Thilde) 

således ind i rytmer af kærestepraksisser, der både er eurytmiske og arrytmiske. Dette 

udfordrer deres læringsmuligheder i den forstand, at det er vanskeligt for dem at tappe sig 

ind på og forblive i læringsdagsordenen.  

Begge piger, og særligt Simone, får mindre indflydelse, end flere af de andre elever, i relation 

til skolens regler og rammer, der som skrevet designes til unges kultur, medbestemmelse og 

indflydelse. Simones bevægelser og fysiske råderum er præget af ambivalenser: des større 

bevægelsesradius og fysisk råderet i pauseliv, des mere indskrænket indflydelse på 

bevægelsesradius og råderet i timeliv.  

For lærernes vedkommende handler orkestreringen af elevernes pladser således om at 

dæmpe og afskære nogle rytmer og skabe mulige fusioner af andre rytmer med henblik på 

at undgå arrytmer. Det er sociale rytmer i form af balladerytmer og kæresterytmer 

(forelskelse, hormoner, seksualitet, biologiske rytmer), som skal tøjles og inddæmmes for 

at muliggøre mere faglige rytmer. Arrytmi bliver således her tilstande, hvor de sociale 

rytmer flyder over og tager over på stemningerne i klasseværelset.  

Elevønsker til seating – et opdragelsesanliggende  

Som nævnt lader lærerne eleverne ønske pladser og sidemakkere, hvilket lærerne betragter 

som et opdragelsesarbejde. Lærer Dorthe:  

”Jeg bruger det at kunne ønske som et slags opdragelsesarbejde. Altså, de der samtaler 

om, hvorfor kan vi få ønsker opfyldt, og hvorfor kan vi ikke få ønsker opfyldt, og hvorfor 
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synes lærerne, at jeg skal sidde der. De der snakke, det synes jeg, at der er noget 

opdragende i. Altså, at vi kan have en snak med eleverne om, hvad de synes. Altså, jeg 

synes de der diskussioner, man har med dem om de der ting, de er givtige, og jeg får jo 

også nogle ting at vide, som jeg egentlig ikke havde forestillet mig, og som jeg ikke kunne 

vide, hvis vi ikke havde haft den der snak, og der er jo også noget demokratiopdragelse i 

det, at man skal selvfølgelig kunne få indflydelse, hvis man kan magte det. Altså er det jo 

ikke sådan i det her system, at de bare får lov at sejle derhen, hvor de selv har lyst til at 

sejle hen”. 

Ønskerne kan altså betragtes som et opdragelsesarbejde eller en samtaleteknologi, der skal 

tilskynde eleverne til at tænke sig selv som faglige og til at tage konsekvenserne af deres valg 

på sig. Eleverne skal lære at tage deres valg, deres ophold og deres bevægelser i rum på sig. 

Ønskerne handler ikke om at få information, men snarere om at gøre eleverne lystfulde og 

motiverede til det faglige. Eleverne bliver bedt om at ønske to drenge og to piger og udfylde 

sedler med ønsker, som læreren samler ind. De får at vide, at de skal vælge ”smart”, at de 

skal vælge nogle, som de arbejder godt sammen med. Det bliver således et ansvar for 

eleverne at ønske sidekammerater, som kan bidrage til at skabe de rette fusioner af faglige 

og sociale rytmer på måder, som bidrager til at optimere deres læring. Dette viser det 

følgende eksempel:  

Thomas og Dorthe deler sedler ud – der skal ønskes nye pladser, og stemmerne stiger. 

Elever går hen til hinanden og spøger: ”Hvem ønsker du?” Nogle går hen til hinanden og 

aftaler, at de ønsker hinanden. Carl vil se, hvem Sara ønsker. Anna kommer hen og viser 

sine ønsker til Sara. Thor er oppe og spørge, om man må ønske den samme, som han lige 

har siddet ved siden af. Han har forinden sagt til Magnus: ”Nej, så skal vi ikke sidde ved 

siden af hinanden længere”. Dorthe siger til ham: ”Det må man gerne, men det er måske 

ikke så smart. De skal ønske "de rigtige", siger hun. Det vil sige dem, som de arbejder godt 

sammen med”.  

Eleverne skal altså vælge ”smart” – de skal vælge dem, som de arbejder godt sammen med. 

Temaet er oppe til skolehjemsamtalen med Sara og hendes forældre, hvor Dorthe – som 

løsningen på drengenes sværmen om Sara – opfordrer Sara til at tænke over, hvem hun 

ønsker som sidekammerater: ”Jeg undrer mig over, hvem du vælger at sidder ved siden 

af!? Du har valgt Rahul! Der må man godt tænke over, hvem man kan arbejde sammen 

med, Sara!”  

I klassen opmuntrer Dorthe ligeledes eleverne til at vælge smart. Dette gælder eksempelvis, 

når Rahul trækker over til pladsen ved Sara (hvor også Carl har sat sig) og Dorthe siger: 

”Rahul, det er smartere af dig, hvis du sætter dig et andet sted, hvis du skal blive så dygtig 

som muligt.” De skal tillige vælge, så de bliver udfordret. Lærer Dorthe siger ud i klassen og 
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delvist henvendt direkte til Thomas: ”Thomas trænger til at sidde med nogle andre end 

pigerne, for så får han bare alle svarene, og det er ikke at arbejde sammen – det hjælper 

dig ikke, Thomas!  

Læreren forklarer, hvad det fordrer, hvis eleverne skal have opfyldt deres ønsker: ”Man kan 

jo se, størstedelen af dem ønsker ikke efter fornuft, men efter følelse. Altså, de ønsker dem, 

de godt kan lide for øjeblikket, eller dem, de rigtig gerne vil være venner med for øjeblikket. 

De ting prøver vi på at snakke om, og så prøver vi på en eller anden måde også at lægge op 

til, at de har en mulighed for at have en indflydelse på det, hvis det ser fornuftigt ud – også 

fra vores vinkel, og det er, at der skal foregå noget undervisning. Der er flere drengene, men 

også med nogle af pigerne, som jeg har snakket med – altså, de kommer: ”jeg har ikke fået 

opfyldt ønsker, og det har jeg ikke fået de sidste tre gange, jeg har ønsket noget, og nu er det 

altså snart min tur”. Men så siger jeg: ”så er du nødt til at ønske anderledes. Du må tænke 

på en anden måde. For det primære for os, det er, at der kan foregå undervisning i timerne, 

og at I bliver så dygtige som muligt”. Og for eksempel Mette: hvis hun ønsker – det kan være 

en periode, hvor hun er rigtig gode venner med Susan, og de har en hel masse kørende 

indbyrdes med telefonerne og forstyrrer hinandens opmærksomhed omkring det faglige. Så 

hvis hun så ønsker Susan tre gange i træk, og hun har den der adfærd – det prøver vi så at 

forklare dem.” 

 Elevernes placeringer skal forhindre, at polyrytmer bliver til arrytmer. Duoen Mette-

Susans polyrytmer skaber (risiko for) arrytmi og kan forhindre, at Mette-Susan bliver så 

dygtige som muligt (hvilket man, underforstået, ikke blive i arrytmiske tilstande – der skal 

altså være rytmer på en særlig måde for, at undervisningen og læring kan finde sted). Som 

Dorthe forklarer det:  

”Det er det vigtigste for os. Og på den måde prøver man at få dem til at lave nogle 

anderledes valg, og for nogle af dem lykkes det, og for andre af dem, de får ikke lært det i 

løbet af 7. klasse, vel. Det handler altså om at kunne foretage fornuftige valg, hvilket ikke 

alle kan, men nogle lærer det i løbet af året, mod slutningen af 7. klasse. Carl har valgt 

efter, hvem han kunne have det sjovt sammen med. Altså, andre urolige drenge, som er 

nemme at aflede fra undervisningen, hvis det er, at man synes, at man ikke lige gider lave 

noget lige nu. Og som man kunne have det sjovt sammen med, hvis man ikke lige gider at 

lave noget lige nu.”  

Der lægges således op til noget andet end lystbetonede valg – i stedet for at vælge dem, man 

har det sjovt med, skal man vælge fagligt, så man kan blive så dygtig som muligt. Det handler 

om at lade de faglige rytmer lægge sig sammen med de sociale rytmer på måder, der kan 

bidrage til at styrke læringen og fastholde eleverne i læringsdagsordenen (jf. ”driftsikre 

rytmer” og ”gæve rytmer”, som fremanalyseredes i kapitel 6).    
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Nogle elever får ofte deres ønsker opfyldt, blandt andet Maria. Lærer Dorthe forklarer: ”En 

pige som Maria er også et godt eksempel. For hun har været meget udsat for mobning 

tidligere. Og været udenfor og sådan noget. Nu har hun sine venner og sit eget liv og er 

rigtig glad for at gå her. Hun vælger meget at sidde ved Frederikke. Det er helt tydeligt, 

at Frederikke og Maria går godt sammen som faggruppe, de er gode til at koncentrere sig 

sammen, og de ligger nogenlunde på niveau. Så der ikke er en, der laver det hele og en, 

der sidder og skriver af.”. 

Når eleverne således fusionerer de faglige og sociale rytmer, får de oftere deres ønsker 

opfyldt. Dette gælder også, når eleverne vælger fornuftigt ved at ønske placeringer, hvor de 

ikke mærker de andres rytmer og ikke bidrager til arrytmiske eksplosioner. Det vil sige, at 

når eleverne på den måde selv begynder at dirigere deres rytmer, får de lov til at få faste 

pladser. Det gælder bl.a. Sara og Anna. Lærer Dorthe fortæller:  

”Sara, hun sidder jo af egen fri vilje, altså hun sidder jo nede bagved, og det er egentlig 

ikke noget, de ønskede fra starten af, men Sara har sat sig dernede, for hun har fundet ud 

af, at hun skal skaffe sig noget fred og ro, hvis hun skal få noget ud af at gå i skole, og 

derfor har hun sat sig dernede, for så er hun fri for alle drengene, eller det er i hvert fald 

blevet sværere for dem at komme til at genere hende, og det fungerer det meste af tiden. 

Drengene kan lige få hende op og køre, og så er hun ikke i stand til at styre det. Altså, jeg 

har prøvet at snakke rigtig meget med hende om, hvad hun selv kan gøre, for at det ikke 

skal eskalere. Og når jeg snakker med Saras mor om det, ja, så siger hun, ”tror du ikke 

også, at hun selv er en lille smule interesseret i at få det op at køre.” Og det er hun jo.”  

Ønskelisterne og drøftelserne om pladstildelingerne bliver lærernes måde at tydeliggøre 

effekterne af de spatiale valg og samspil på læringsmuligheder. Det er at lære eleverne at 

tage deres bevægelser og placeringer (rytmer) på sig (og blive den bedste udgave af sig selv). 

Pladstildelingen bliver en form for samtaleteknologi. Og det at ønske bliver en måde at få 

eleverne til at tænke fagligt – og ikke socialt. Ønskerne handler ikke om at få informationer 

ift. at lave så ønskværdige pladser som muligt, men handler derimod om at installere en 

anledning til at få eleverne til at få lyst til ”det fornuftige” eller det passende. Det fornuftige 

er at vælge placeringer, hvor man ikke mærker andres arrytmer, og at vælge sidemakkere, 

der kan bidrage til at kombinere det faglige og det sociale. Ønskelisterne åbner for, at 

lærerne kan modulere på læringsparathed og stemme eleverne til læring.  

Afrunding  

Jeg har i dette kapitel tegnet to forskellige versioner af læringslandskaber med forskellige 

orkestreringer af rytmer og forskellige spatiale praksisser – det stramt dirigerede 

læringslandskab og det mere fleksible læringslandskab. Jeg har ikke ”optalt” omfanget af 



281 

 

disse versioner, som udgør vidt forskellige måder at tilrettelægge læring på. Når jeg 

gennemlæser mit empiriske materiale, fremtræder disse to versioner stort set i lige stort 

omfang. Der tegner sig endvidere et billede af, at det stramt dirigerede læringslandskab ofte 

finder sted i formiddagstimerne, mens det mere fleksibelt orkestrerede læringslandskab 

oftere foregår om eftermiddagen – i timerne efter frokostpausen. Det er ikke sådan, at de to 

versioner er strengt adskilt – de kan udmærket være i gang i samme lektion, afløse 

hinanden. Der er således timer, som indledes eller afsluttes med instruktioner, overhøringer 

og opsamlinger, som orkestreres stramt, og afløses af gruppearbejde eller elevernes 

individuelle, selvstændige arbejde med stoffet. Når eleverne arbejder selvstændigt – den 

fleksibelt orkestrerede version – må de som sagt bevæge sig mere rundt. Deres spatiale, 

temporale praksisser er med andre ord ikke stramt dirigeret.  

I det stramt styret og disciplinerende læringslandskab er læreren centrum for 

orkestreringen. Læreren udgør det centrum, hvorfra al viden strømmer, og hvortil elevernes 

opmærksomhed skal rettes hen. Læreren sætter dagsordenen for form, indhold, rytmer og 

tidsforbrug. Læreren er som en dirigent, der via mimik og gestik skruer op og ned for 

elevernes rytmer.  

Der er specifikke normer for legtime elevmåder afhængig af, hvilke versioner af skolen, som 

er i gang. I det stramt dirigeret læringslandskab skal eleverne acceptere at svare på 

spørgsmål, som læreren kender svarene på, lade sig overhøre og være stille, men parat til at 

blive budt ind i undervisningssamtalen, når læreren tillader det. Eleverne skal med andre 

ord lade deres rytmer bøje ind under lærerens rytmer. Elevernes individuelle rytmer skal 

inddæmmes og bøje ind under kollektive rytmer. At være læringsparat og have lyst til læring 

emergerer på særlige måder i dette læringslandskab; man skal tøjle sine rytmer og lade dem 

bøje.  

I denne undervisningspraksis af stram orkestrering af rytmer og svingninger bliver eleverne 

til på forskellig vis. Eleverne mærker deres rytmer forskelligt, og deres rytmer svinger på 

særlige måder med lærerens og medelevernes rytmer. I det stramt dirigerede 

læringslandskab skal eleverne lade deres interne, fysiologiske og seksuelle rytmer bøje og 

indordne under den sagsorienterede undervisning. Dette gør sig ikke gældende på samme 

vis i det fleksible læringslandskab. 

Det fleksible læringslandskabet af jammende rytmer læses frem via figuren om ”det 

valgaccelererende læringslandskab”. Det er nogle andre rytmer, som emergerer i det 

fleksible læringslandskab, som er et mere polyrytmisk læringslandskab, hvor elevernes 

intime rytmer ikke skal inddæmmes på samme måde. Der er ikke samme bestræbelse på at 

skabe synkrone polyrytmer, der svinger i takt, men snarere rum for asynkrone polyrytmer. 
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Her er en anden form for orkestrering af kroppe, rytmer, tid og rum og andre åbninger af 

elevernes intime polyrytmiske svingninger.  

Lærerens udfordring bliver i dette læringslandskab at nå alle elever og sikre, at de sociale 

rytmer ikke løber over. Læreren skal kunne fornemme elevernes forskellige rytmer og 

mulige samgørelser af rytmer og dirigere dem i retning af læringsdagsordenen, sætte ind de 

rigtige steder og understøtte fusioner mellem elevernes faglige og sociale rytmer. Dette 

fordrer, at læreren bevæger sig derhen, hvor eleverne er, sætter ind de rigtige steder, stiller 

de rigtige spørgsmål, så eleverne glider tilbage i læringsdagsordenen, og arbejder for, at 

elevernes rytmer svinger i de rigtige, læringsrelevante retninger. 

I det jammende læringslandskab blander de faglige og sociale rytmer sig sammen, og det 

kan være en udfordring for eleverne at fornemme nuancerne eller den rette 

rytmekombination af faglige og sociale rytmer. Eleverne skal fusionere de faglige og sociale 

rytmer på læringsrelevante måder. De skal lære at trække sig ind og ud af hinandens rytmer 

på måder, som understøtter læringsdagsordenen. De skal lade sig mærke med hinandens 

rytmer, men ikke på måder, der opsluger dem i sociale rytmer. Eleverne skal altså kunne 

forvalte deres rytmiske kompositioner, ville jamme med andre elever – det vil sige, lade sig 

mærke og gennemtrænge af andres rytmer og ikke gå solo i hverken sociale eller faglige 

rytmer. At kunne indgå i de rette fusioner af sociale og faglige rytmer handler tillige om, 

hvor og med hvem man tager ophold i skolens rum.  

Det gøres til et opdragelsesanliggende for skolen og lærerne, at eleverne lærer at sanse, at 

skolens steder varierer i evne til at kunne holde på elevernes fusioner af faglige og sociale 

rytmer. Eleverne opfordres til at sætte sig steder, hvor de undgår klassekammeraters 

uproduktive fusioner af faglige og sociale rytmer. At tage sine bevægelser og placeringer på 

sig bliver en central dimension, når undervisningen organiseres som jammende, fleksible 

læringslandskaber. Det bliver således elevernes ansvar at mærke og navigere, således at der 

skabes optimale fusioner af kroppe, rytmer, tid og rum.     

Orkestreringen af elevernes pladser handler således om at dæmpe og afskære nogle rytmer 

og skabe mulige fusioner af andre rytmer med henblik på at undgå arrytmer. Det er sociale 

rytmer i form af balladerytmer og kæresterytmer (forelskelse, hormoner, seksualitet, 

biologiske rytmer), som skal tøjles og inddæmmes for at muliggøre mere faglige rytmer. 

Arrytmi bliver således her tilstande, hvor de sociale rytmer flyder over og tager over på 

stemningerne i klasseværelset.  

Ønskerne til pladstildelinger kan altså betragtes som et opdragelsesarbejde eller en 

teknologi, der skal tilskynde eleverne til at tænke sig selv som faglige. Eleverne bliver bedt 

om at ønske to drenge og to piger og udfylde sedler med ønsker, som læreren samler ind. 
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De får at vide, at de skal vælge ”smart”, og at de skal vælge nogle, som de arbejder godt 

sammen med. Det bliver således et ansvar for eleverne at ønske sidekammerater, som kan 

bidrage til, at de indgår i fusioner af faglige og sociale rytmer på måder, som bidrager til at 

optimere deres læring. 

Ønsker om pladser og drøftelserne om pladsdelingerne bliver lærernes måde at tydeliggøre 

effekterne af de spatiale valg og samspil i for hold til læringsmulighed over for eleverne. Det 

bliver en måde at lære eleverne at tage deres bevægelser og placeringer (rytmer) på sig (og 

blive den bedste udgave af sig selv). Pladstildelingen bliver en form for samtaleteknologi. 

Og det at ønske bliver en teknologi til at få eleverne til at tænke mere fagligt og mindre 

socialt. Ønskerne handler ikke om at få informationer ift. at lave så ønskværdige pladser 

som muligt, men handler derimod om at installere en anledning til at få eleverne til at få 

lyst til ”det fornuftige”. Det fornuftige er at vælge placeringer, hvor man ikke mærker andres 

arrytmer, og vælge sidemakkere, der kan bidrage til at kombinere det faglige og det sociale. 

Ønskelisterne åbner for, at lærere kan modulere på elevernes lyst til skole.  
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Kapitel 10.  

Konklusion – analysetråde samles  

 

Afhandlingen indledtes med uddrag fra feltarbejdet om smartboardets affektive kvaliteter 

via musikken, der spilles, som sætter gang i elevernes bevægelser. Der viser isg tidligt nogle 

mønstre i elevernes bevægelser, hvor eleverne forbinder sig til nogle og skaber afstand til 

andre medelever. Der er en pointe i at gøre opmærksom på, at musikken strømmer fra 

skolens smartboard, som handler om at rette opmærksomheden på skolens ”hacken” sig på 

ungdomsliv og –kultur. Havde musikken strømmet fra elevernes egne musikafspillere eller 

mobiltelefoner, kunne episoden analyseres som et subkulturelt eller modkulturelt udtryk. 

Men i og med, at musikken spilles fra skolens anlæg (og skolen tillader dette) betragter jeg 

det som et eksempel på, at skolen søger at ”gå med” ungdomskultur- og liv. Eksemplet er 

centralt for afhandlingens analyser, idet det medvirker til, at jeg tidligt i feltarbejdet får en 

(empirisk) fornemmelse for, at forskelssættelser og differentieringer samt skolens 

organiseringer og læringslandskaber bliver til i samtidige processer, og må analyseres som 

sådan. Derfor indeholder afhandlingen analyser af forskelssættelser og differentieringer i 

relation til både elevers og skoleorganiseringens, herunder læringslandskabets tilblivelser, 

som analyseres som samtidige og sammenfiltrede processer og praksisser. Dette indebærer, 

at der løber forskellige analysetråde gennem afhandlingens kapitler. For det første elevernes 

tilblivelser, forskelssættelser og differentieringer. For det andet lærernes/skolens 

forskelssættelser og differentieringer. For det tredje skoleorganisering og skolens 

læringslandskabs spatiale, materielle og affektive praksisser.  

Afhandlingens ambition er at holde disse analysetråde i gang gennem alle analysekapitler 

som en implikation af at tænke dem forbundne og sammenfiltrede. Det er en implikation af 

den agential realistiske tænkning, som afhandlingen abonnerer på og som leder til en 

forståelse af skolen som et materielt-affektivt-diskursivt fænomen, der udgøres af 

sammenfiltninger af humane og non-humane kræfter (elever, lærere, arkitektur, rum, 

ønskelister, klasselister) i stadige tilblivelser. Analysetrådene analyseres i 5 

analyseskæringer (organiseret som 5 analysekapitler) og optræder i alle analysekapitler, 

men ikke med lige stor vægt – det vil sige, at analysekapitlerne zoomer ind på forskellige 

dimensioner af forskelssættelser og differentieringer og belyser noget, mens andet stilles i 

baggrunden.  

Agential realistisk optik på forskelssættelser og differentieringer  

Afhandlingen kan betragtes som et bud på, hvordan sociale kategorier kan indgå i analyser, 

når spatialitet, materialitet og affektivitet tillægges betydningsskabende kræfter. En af 
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implikationerne ved at læse fænomenet sociale kategorier sammen med en posthuman og 

materialistisk-feministisk tænkning er at vedholde blikket på dels kategoriernes 

sammenfiltninger med det materielle, spatiale og affektive og dels hvordan kategorierne 

opererer i materielle og affektive samlinger på ikke-forudsigelige måder. Det indebærer, at 

grænserne opløses – kategorier bliver mere flydende, ikke afgjorte på forhånd, eller mere 

uforudsigelige, og forbundne med specifikke skæringer af tid og rum i en skoleorganisering 

som betragtes som i stadige tilblivelser i tid, rum og energi. Det gør forskelssættelser og 

differentieringer til et yderst komplekst og sammenfiltrede fænomen at studere.  

At lægge en diffraktiv og rytmeanalytisk optik til analyserne af forskelssættelser og 

differentieringer indebærer, at jeg ”ser” fænomenet i sammenvævninger og medtænker 

materialitetens, spatialitetens og affektivitetens kræfter i studiet i forskelssættelser og 

differentieringers tilblivelser. Det er et studie, hvor jeg insisterer på hele tiden at tænke 

skoleorganiseringers materialiseringer og spatialiseringer med i analyser af 

forskelssættelser og differentieringer. Derfor medtænker alle analyseskæringerne 

skoleorganiseringen og fremanalyserer skoleorganiseringen på forskellig vis. Det vil sige 

elevernes tilblivelser, forskelssættelser og differentieringer studeres i relation til den 

specifikke skoleorganisering og ligeledes studeres lærernes forskelssættelser og 

differentieringer af elever i samtidige analyser af læringslandskabets rytmer og tilblivelser. 

At tænke med forbundethederne og sammenfiltningerne indebærer med andre ord, at der 

ikke læses fra kategorierne, kategorierne analysere ikke ”færdige” og jeg ikke vælger ét 

”perspektiv” og isolerer dette (f.eks. forskelssættelser og differentieringer ”set fra elevernes 

perspektiv” eller ”set fra lærernes perspektiv”). Jeg er snarere interesseret i, hvordan 

forskelssættelser bliver til og fortættes i sammenfiltninger med elevernes levede liv i skolens 

bygningsfysik, rum og steder, med skolens specifikke organiseringer og i relative 

forbundetheder med hinanden. Jeg er i den forstand ikke interesseret i at fremanalysere 

”størkningerne” af forskelssættelser og differentieringer som essentielle fænomener, men 

snarere at fremanalysere forskelssættelser og differentieringer som forbundetheder af det, 

der adskilles. Dette får betydning for, hvordan jeg skaber mine analytiske skæringer, og 

hvordan mine analyser på en og samme tid er skilt ad og sammenhængende. Jeg vil i det 

følgende fremhæve de pointer og indsigter som emergerer i analysekapitlerne – jeg vil 

således trække tråde på tværs af analysekapitlerne.  

Ungdomsgørelse som ordning af rytmer   

I første analysekapitel koncentrerer analysen sig om et parkouranlæg og fremanalyserer 

skolens spatiale praksisser (afgrænset til skæringen ”superstreet”/parkouranlæg) og 

forestillinger eller diskurser om ungdomsgørelse - det vil sige skolens ”hacken” sig på 

ungdomsliv og –kultur som led i at skabe attraktive læringslandskaber og styrke 



286 

 

motivationen for læring. Ungdomsgørelse er en diskurs, men også en materialisering med 

affektive kvaliteter – det vil sige et materielt-affektivt-diskursivt fænomen, hvilket analysen 

af skolens spatiale praksisser anskueliggør. Som materielt-afektivt-diskusivt fænomen 

bidrager overbygningsskolens ungdomsgørelse til den orden for legitime elevrytmer, som 

etablerer sig i overbygningsskolens læringslandskaber. 

 Skolens bestræbelser og håb om at ”gå med” ungdomsliv og – kultur bidrager med andre 

ord til at legitimere elevers sociale rytmer i undervisningsliv, hvilket fremanalyseres i 

kapitel 7´s analyse af klassedannelsesprocesserne. I kapitlet fremanalyseres, hvordan 

lærernes og ledernes arbejde med at etablere de nye skoleklasser i overbygningsskolen kan 

betragtes som et rytmefokuseret arbejde med det mål at etablere såkaldte harmoniske 

klasser med afsæt i en ”harmonifigur”, som cirkulerer blandt lærere og skoleledere. 

Eleverne (om)fordeles i skoleklasser i relation til denne harmonifigur, som baserer sig på 

specifikke distributioner af energier og rytmer. Fordelingen af elever fremanalyseres som et 

kategorialt arbejde, hvor det er rytmer og specifikke fusioner eller kompositioner af rytmer 

der kategoriseres.  

Kapitel 7 bidrager til at fremanalysere, at legitime elevrytmer er passende kompositioner af 

sociale og faglige rytmer. Havde legitime rytmer alene vedrørt faglige rytmer, havde det 

næppe været overraskende, hvis man medtænker overbygningsskolens ambition om at gøre 

eleverne så dygtige som muligt – ”den bedste version af dem selv”. At legitime rytmer er 

kompositioner af sociale og faglige rytmer synes netop at forbinde sig til 

overbygningsskolens bestræbelse på at ”gå med” eller medtænke ungdommens rytmer 

(ungdomsgørelse). I en skoleorganisering, der hacker sig på ungdommens rytmer, sanses 

sociale rytmer med andre ord ikke nødvendigvis som uproduktive for læringsdagsordenen. 

Om sociale rytmer sanses som produktive eller uproduktive afhænger, som skrevet af, 

hvorvidt sociale rytmer indgår i de rette kompositioner af faglige og sociale rytmer i relation 

til harmonifiguren, der virker som en ordning. Denne harmonifigur er distributioner af 

energier og rytmer, som dukker op i lærernes overvejelserne om fordelingen af elever. I 

disse overvejelser er der et yderligere lag af mere specifikke overvejelser om mulige intra-

aktioner mellem elev som entitet og relationelle sammenfiltninger af selvets og sociale 

rytmer. Harmonifiguren virker med andre ord som en slags social orden, der ordner elevers 

rytmer som legitime og illegitime. Denne harmonifigur er vævet sammen med 

ungdomsgørelsen.  

Eleverne tager denne ungdomsgørelse og overbygningsskolens association af ungdomsliv 

og ungdomskultur til sig, hvilket viser sig i deres ønsker til fremtidige klassekammerater. I 

disse ønsker ”bor” håb og drømme om samværelser og venskaber i det sociale skoleliv, mens 

overvejelser om hvilke med-elever, der kunne være faglige og skolemæssig relevante ikke 
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optræder i ønskerne. Håb og drømme om samværelser har ungdomsliv som 

orienteringsramme og på den måde går eleverne ”med” i relation til at gøre bevægelsen fra 

børneskole til overbygningsskole til en bevægelse fra barndom til ungdom.  

At eleverne tager ungdomsgørelsen på sig viser sig tillige i pauselivet. Ungdomsliv og 

ungdomskultur og dets associationer til modenhed, seksualitet, kærestepraksisser virker 

sammen med de specifikke forskelssættelser og differentieringer, som etableres blandt 

eleverne. Det har stor værdi og det giver status at fremføre sig modent og med interesse for 

det andet køn. Det vil med andre ord sige at fremføre sig i overensstemmelse med 

heteroseksuelle kærestepraksisser er legitime sociale rytmer, hvilket (an)erkendes både 

blandt elever og lærere. I den forstand er teksturen i de sociale rytmer ikke kun skabt blandt 

eleverne, men er tillige effekten af lærernes opfattelser om overbygningsskoleliv og de mere 

abtrakte ideer og forestillinger, som tilsammen udgør skolens spatiale praksisser. Det vil 

altså sige, at pauselivets sociale rytmer bliver til som effekten af skolens spatiale praksisser 

og ungdomsgørelsen som et materielt-affektivt-diskusivt fænomen, som emergerer i disse 

spatiale praksisser. 

Ungdomsgørelsen som fænomen har samtidig effekter på timelivet og elevernes muligheder 

for at komponere relevante og legitime fusioner af sociale og faglige rytmer. Som det 

afsluttende analysekapitel viser, forekommer de elever, som er filtret ind i ungdomsgørelsen 

kraftfulde energier at have vanskeligt ved at komponere, det som skolen anser for, rette 

forbindelser af sociale og faglige rytmer og holde sig i læringsdagsordenen. På den måde 

bidrager overbygningsskolens ungdomsgørelse til at give eleverne forskellige muligheder 

for at komponere legitime rytmer, der kan holde læringsdagsordenen.    

Forskelssættelser og differentieringer i elevers tilblivelser og bevægelser  

Analysen af parkouranlægget (i kapitel 5) anskueliggør skolens forsøg på at holde kategorier 

åbne som led i ambitionen og håbet om ”at ryste posen” og initiere elevliv i nye tilblivelser. 

Samtidig viser analysen, at kategorierne lukker sig, at det flydende og bevægende ikke kan 

holdes. Forskelssættelser og differentieringer sætter sig med klare konturer i begyndelsen 

af skoleåret, og samler sig i velkendte kategorier. Det vil sige, at i elevernes rytmer 

emergerer fortætninger og samlinger af en bestemt ”slags”, som kan genkendes som 

velkendte elevkategorier (”den populære pige”, ”den stille pige”, ”fodbolddrengen”)    

Parkouranlægget har nok stærk agens, men ikke tilstrækkeligt til, at kræfterne i det 

uafgjorte kan holdes og at fortætninger, i form af kategorier, ikke forekommer. Det er 

sammenfiltrede med elevernes liv i relation til skolens steder, at rytmer af uafgjorthed 

overtages af rytmer af afgjorthed, som i sig har erobring af tilhørsforhold, råderet og –rum 

over skolens steder og bygningsfysik. Forskelssættelser og differentieringer forbinder sig 

således også til stedtilhørsforhold, råderum og –ret. I den forstand er der agens at hente i 
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elevernes bevægelsesradius og i deres færden rundt på skolen. Elevernes færden på skolens 

steder og i bygningsfysikken, og den bevægelsesradius eleverne skaber, blander sig sammen 

med elevtilblivelser og forskelssættelser, som emergerer i intra-aktioner mellem elever, 

steder og skolens stemning af ungdomsgørelse. I disse intra-aktioner får kønnede praksisser 

en særlig kraft.  

Eleverne praktiserer i overgangen fra børneskolen til overbygningsskolen (som samtidig 

gøres til overgang fra barndom til ungdom) ”genkendelige” heteroseksuelle praksisser. 

Drengene praktiserer hvad der genkendes som hegemonisk maskulinitetskultur med 

fodboldbanen og fodboldspillet som legitimt sted og praksis. Drengenes hegemoniske 

maskulinitetskulturelle praksisser både afskærer dem fra og forbinder dem til pigernes 

heteroseksuelle praksisser. De piger, der så at sige tager føringen i, det jeg har kaldt 

heteroseksuelle kærestepraksisser, har energierne og blikket rettet opad (mod de ældre 

drenge) og ud ad (mod parallelklassernes drenge). Disse piger benævnes som ”de populære 

piger” og har rytmer med lang rækkevidde, høj amplitude og et fysisk råderum i pauseliv, 

som bliver til i forbundetheder med, at drengene tager ophold (på afstand) på 

fodboldbanen. Havde drengene ikke fortrukket til fodboldbanen i de lange pauser, havde de 

såkaldte populære piger formodentlig ikke været gennemtrængt af samme høj-intense 

rytmer. Og formodentlig havde drengenes sociale rytmer af heteroseksuelle 

kærestepraksisser ikke haft den kraft i timeliv, som jeg fremanalyserer, og som 

gennemtrænger de populære pigernes rytmer i timeliv på måder, der udfordrer disse pigers 

(og drengenes) muligheder for at fusionere i legitime kompositioner af faglige og sociale 

rytmer og forblive i læringsdagsordenen.  

Udfordringer i en intensiv skolekultur 

Når jeg her fremhæver det der genkendes som de populære piger, skyldes det, at disse piger 

er viklet ind i forskelssættelser og differentieringer som både gør dem attraktive, stærke og 

sårbare og vanskeliggør deres muligheder for at fastholde læringsdagordenen. Der er med 

andre ord en sårbarhed, som emergerer sammen med rytmerne og energierne, som 

overbygningsskolen ”skruer på” ved at hippe ungdomliv og –kultur, som forekommer at 

give ekstra kraft til kærestepraksisser. 

På den måde er ungdomsgørelsen som organisatorisk greb komplekst og dobbelttydigt. Via 

ungdomsgørelsen skaber overbygningsskolen nok motivation og engagement for skoleliv. I 

relation hertil medvirker også ønskelisterne, som et organisatorisk materielt moment til at 

skabe affektiv ”parathed” og forventning til overbygningsskolelivet. Men samtidig skaber 

skolen også nogle udfordringer ved den intensive skoleorganisering og -kultur, som går på 

stemninger, atmosfære og de affektive tilstande (som led i at skabe motivation og lyst til 

skole og uddannelse). Effekterne af, at skolen ”går med” ungdomsliv og skruer på de sociale 
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rytmer, er ikke entydige, men det tyder på, at de elever der er filtret ind i kraftfulde sociale 

rytmer, hvis kraftfuldhed kommer af kærestepraksisser, skal anstrenge sig meget for at 

fusionere sociale og faglige rytmer på måder, der holder dem i læringsdagsordenen. 

Forskelssættelser og differentieringer som etableres i pauseliv virker således ind i elevernes 

muligheder for dels at indgå i legitime rytmekompositioner og dels at drage nytte af 

kvaliteterne i det polyrytmiske læringslandskab. Dette bliver dermed også en udfordring for 

skolen at understøtte elevernes fusioner af sociale og faglige rytmer på måder, der giver 

eleverne mulighed for at koble sig på læringsdagsordenen.  

Når skolen hacker sig på elevernes sociale rytmer og skruer på rytmernes energier, og på 

den måde arbejder på de affektive dimensioner, skabes der nok produktive affekter såsom 

forventninger og lyst til skole, men også mindre produktive affekter såsom skam, 

uretfærdighed, fortrydelse, ængstelse, som skolen til stadighed skal håndtere. 

Lærernes forskelssættelser og differentieringer – et rytmefokuseret arbejde 

Skoleklassedannelsen kan betragtes som et beskrivelsesarbejde, hvor de enkelte elever 

kategoriseres fagligt og socialt. Disse sociale og faglige kategoriseringer emergerer i relation 

til en harmonifigur eller et håb om at skabe ”harmoniske” skoleklasser. Inde i disse 

overvejelser om harmoniske klasser er der lag af mere specifikke sansninger og 

visualiseringer om mulige intra-aktioner mellem elever, hvor elever både tænkes som 

afgrænset individer og som relationelle forbundetheder. I klassedannelsesarbejdet sanser 

lærerne således på den ene side de enkelte elever, som entiteter med specifikke rytmer af en 

bestemt slags (faglige, ballade, finkede osv.), og på den anden side som relationelle, 

forbundne samlinger, der skaber specifikke kompositioner af rytmer, som blander sig og 

gennemtrænger hinanden på måder, der er mere eller mindre hensigtsmæssige for 

undervisningsliv. Det er nøje sansninger og visualiseringer af, hvilke rytmekompositioner, 

der kan bidrage til at skabe harmoniske klasser, og hvilke slags rytmer, der skaber dis-

harmoniske rytmer.  

At skabe (harmoniske) skoleklasser kan således betragtes som et relationelt og 

rytmefokuseret arbejde, hvor lærerne bringer nogle elever sammen og adskiller andre med 

afsæt i afvejninger af, hvor lidt og hvor meget, der skal være af de forskellige slags elevrytmer 

– set relationelt i forhold til den samlet pulje af relativ harmoniskabelse. Og samtidig viser 

klassedannelsesarbejdet, at kategorierne ikke er afgjorte og faste på forhånd. Kategorier 

som ”ballade-dreng” og ”stille-pige”- er mere eller mindre ballade afhængigt af, hvad der i 

øvrigt er af ballade-rytmer og stille-pige-rytmer. Kategorierne er med andre ord relationelle 

i deres forbundethed med andre kategorier. Den rytmeanalytiske tilgang gør det således 

muligt at medtænke forbundetheder, og at kroppe ikke bare er afgrænsede entiteter og 

kategorier, som er afgjorte og lukkede på forhånd. Og samtidig åbner den rytmeanalytiske 



290 

 

optik for at betragte undervisningsliv i relation til gennemtrængelighederne og 

sammenfiltningerne af elever, kategorier og rytmer. 

At sanse eleverne som både entiteter og relationelle sammenfiltninger, der skaber specifikke 

kompositioner af rytmer, viser sig ligeledes i timeliv og lærernes arbejde med at orkestrere 

hvor, hvordan og hvornår eleverne skal lære. At orkestrere eleverne indebærer at ”bøje” 

elevernes rytmer, hvilket forekommer på forskellige måder afhænigigt af, om 

læringslandskabet orkestreres stramt eller fleksibelt. I det stramt styrede læringslandskab 

orkestreres rytmer med henblik på at skabe synkrone polyrytmer, der svinger i takt, hvor 

elevernes individuelle, interne cykliske rytmer og sociale rytmer skal indordnes kollektive, 

lineære rytmer. Lærerens udfordring i dette læringsslandskab bliver her at holde en synkron 

takt. Her søges rytmer bøjet via sanktioner og der er en taktfast dirigeren af tid, rum og 

energi. Her synes forestillingen at være, at sociale rytmer skal fuldstændigt inddæmmes for 

at skabe læringsmuligheder. De elever hvis sociale rytmer er særligt kraftfulde mødes her 

med sanktioner (smides uden for døren) og det er særligt disse elever, hvis råderum og –ret 

reguleres i timeliv. At holde rytmerne gøres samtidig via den fysiske indretning i 

klasseværelset, hvor borde placeres og elever fordeles med det mål at fusionere elevrytmer 

på måder, der gavner læringsdagsordenen. I bestræbelsen på at holde eleverne til 

læringsdagsordenen, intervenerer og organiserer lærerne med andre ord elevernes rytmer 

via bordplacering og sidemakker-placering, Her arbejdes der på samme måde som i 

klassedannelsen med samtidighed af specifikke entiteter og sammenfiltninger.    

I det fleksible læringslandskab er en dimension, af orkestrering af elevernes rytmer, at lære 

dem at fornemme eller sanse skolens steder og rum, og hvordan de varierer i evne til at 

holde på elevernes fusioner af sociale og faglige rytmer. Det fleksible læringslandskab 

rummer mangfoldige og asynkrone rytmer. Her er lærerens arbejde at tune sig ind på 

elevernes forskellige rytmer og rytmekompositioner, improvisationer og differentieringer. 

Der er tale om en rytmeorkestrering, hvor der afstemmes på individuelle rytmer og hvor 

rytmer bøjes, men hvor der samtidig er rum for fleksible fusioner af kroppe, rytmer, tid og 

rum. Her er ingen grænser for, hvad læreren kan/skal gøre ift. at stemme elevernes rytmer 

og gøre dem læringsparate. Således skal lærerne aktivt hjælpe med at stemme elevernes 

rytmer og holde hus med elevernes sociale rytmer. 

Etikken i analyseskæringerne 

Analyserne kan betragtes som afhandlingens bud på, hvordan man kan analysere 

forskelssættelser og differentieringer som materielle, spatielle og affektive praksisser. 

Forskelssættelser og differentieringer formes til stadighed af de specifikke materielle, 

spatielle og affektive praksisser, som skolens hverdagsliv udgøres af. Det er specifikke snit i 
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de spatiale, materielle og affektive praksisser, som analyserne skaber. Disse snit eller 

skæringer er mine og mit ”ansvar”.   

En af de måder, hvorpå jeg har arbejdet med etiske overvejelser er, at jeg undervejs i 

analyserne hele tiden har søgt at lade udkast til analyseskæringer ”forstyrres” af 

afhandlingen øvrige analyseskæringer. Lad mig give et par eksempler: Analysen af lærernes 

overlevering af eleverne blev i første udkast en analyse af lærers stereotype 

kategoriseringspraksisser, der forekom dels at overskride, hvad der er relevant viden for 

lærerne at udveksle (f.eks. om eleven der løber med de ældre piger i byen) og dels at være 

gætterier om elevers diagnoser. Men ved at lægge en begyndende analyse af rytmer i timeliv 

sammen med analysen af lærernes overlevering sporede det mig ind på et analysespor om 

legitime rytmer som kompositioner af faglige og sociale rytmer og denne læsning på tværs 

af analyseskæringer bidrog endvidere til en tentativ analyse af sociale rytmers tekstur. Et 

andet eksempel er analysen af drengenes timeliv, som jeg i en indledende analyse læste som 

velkendt kategoriseringer om ”ballademageren”. Ved at læse analysen af pigernes 

kærestepraksisser sammen med drengenes timeliv forekom deres rytmer ikke som ”rene 

balladerytmer”, men som rytmer der lod sig gennemtrænge og gennemtrængte pigernes 

kærestepraksisser. Dette er eksempler på de etiske dimensioner i en (diffraktiv) 

analysestrategi, som læser indsigter sammen og derved tilbyder andre (nye) 

analyseindsigter og skaber andre forklaringskræfter end allerede velkendte forklaringer.  

Bidrag til udskolingsfeltet  

Som policyfelt kan overbygningsskolen betragtes som et organisatorisk greb, der er et svar 

på skoletræthed og –afmatning, som bliver særligt aktuelt at løse i en uddannelsespolitisk 

tid, hvor der er høje ambitioner om, at stort set alle unge skal have en ungdomsuddannelse. 

En ambition som også bliver grundskolens opgave at løse. Gennem afhandlingens 

analytiske skæringer løber et materielt-affektiv-diskursivt fænomen om ungdomsgørelse, 

som jeg fremanalyserer som skolens måde at skabe lyst og motivation til læring. Om 

overbygningsskolen – via ungdomsgørelsen - formår at skabe lyst til læring leverer 

afhandlingen ikke entydige svar på. Mange elever udtrykte sig positivt om skiftet. Der er 

med andre ord elever, der formår at ”skrue” på elevtilblivelser og samværelser, i overgangen 

fra børneskole til overbygningsskole, på måder som skaber lyst til skole. Samtidig viser 

afhandlingens analyser, hvordan overbygningsskolens ungdomsgørelse virker sammen 

med de specifikke begivenheder (ønskelister, klassedannelse, pladsfordelinger, 

kærestepraksisser) og materialiteter (smartboard, parkour, bygningsfysik, arkitektoniske 

indretning) og medvirker til specifikke forskelssættelser og differentieringer som dels sætter 

mange elever på et affektivt arbejde (håndtere håb, skuffelser, skamfuldhed) i begyndelsen 

af skolelivet i overbygningsskolen og dels bringer andre elever ud i nogle høj intensive 

rytmer, hvis kræfter vanskeliggør for disse elever at fastholde en læringsdagsorden. At 
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skære i kontinuiteter i skoleliv, som overbygningsskoleorganiseringen gør, skaber med 

andre ord noget sårbarhed eller udsathed, som overbygningsskolefeltet (både som policyfelt 

og forskningsfelt) bør være opmærksomme på.   
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Resumé  
Denne afhandling handler om skoleliv blandt udskolingselever, som i 7. klasse begynder i 

nye skoler, nye klasser med nye lærere i særlige selvstændige overbygningsskoler. 

Afhandlingen undersøger, hvordan eleverne bliver til og ”gør” (skole)klasser og skoleliv på 

(nye) måder og hvordan disse måder intra-agerer med forskelssættelser og 

differentieringer. Dette undersøger jeg mere specifikt ved at følge skoleklassedannelse 

omkring 7. årgang og med afsæt i en antagelse om, at måderne eleverne bliver til og gør 

skoleliv finder sted i sammenfiltninger med de særlige organiseringer af læringslandskaber, 

som etableres i disse overbygningsskoler.   

Afhandlingens kundskabsambitioner er teoretisk informeret af en posthuman og 

materialistisk feministisk forståelse af uddannelsespraksisser, der indebærer at jeg retter 

opmærksomheden på de spatiale, materielle og affektive dimensioner af skoleliv. Og derfor 

betoner jeg, at skolens bygningsfysik, indretninger, organiseringer virker inde på det levede 

skoleliv - på elevtilblivelser, forskelssættelser og differentieringer, som skabes i 

sammenfiltninger med det spatiale, materielle og affektive. Det er altså en grundlæggende 

præmis i afhandlingen, at elevtilblivelser og skolens tilblivelser anskues som 

sammenfiltrede processer, hvor forskelssættelser og differentieringer analyseres i relation 

hertil.  

Forskelssættelser og differentieringer  

Den posthumanistisk og materialistisk feministisk uddannelsestænkning indebærer, at 

forskelssættelser og differentieringer ikke ”bare” anskues og analyseres som sproglige 

handlinger og vurderinger, men tillige som et ”arbejde”, der retter sig mod de affektive, 

materielle og rumlige dimensioner af skoleliv og elevtilblivelser. Forskelssættelser og 

differentieringer forstås som relationelle og ”diffrakteret”, som ikke eksisterer på forhånd i 

kulturen og i skolen, men opstår i samlinger eller sammenfiltninger mellem mennesker, 

kategorier og rytmer. 

Karen Barads læsning af diffraktion udgør et centralt begreb i afhandlingen og trækkes ind 

dels i relation til metodologiske overvejelser og dels som analyseredskab til analyse af 

forskelssættelser og differentieringer. Diffraktionsbegrebet er det centrale begreb, som jeg 

læser forskelssættelser og differentieringer sammen med. Dette bidrager til at forstå at 

forskelle er forbundetheder i det det adskilles. Afhandlingen arbejder med følgende 

forskningsspørgsmål.  

Forskningsspørgsmål  
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Hvad former og hvordan formes forskelssættelser og differentieringer i skolehverdagen 

og i dens sammenfiltninger af intra-agerende ting, mennesker og skolerum i 

overbygningsskolens læringslandskab, hvor der er skruet op for læringsdagsordenen, og 

hvor skolen orkestrerer på rytmer (tid, sted, og energi) og rytmers affektive dimensioner 

og har ambitioner om at hacke sig på ungdommens energier og søger at dirigere dem i 

retning af motivation for skole og uddannelse?       

Kapitel 1 fremanalyserer overbygningsskolens læringslandskaber som en del af et 

policyfelt med ambitioner om at skabe lyst til læring og fremme motivation for uddannelse. 

I forlængelse heraf betragtes overbygningsskoler som en mulighed for at skabe attraktive 

ungdommelige læringslandskaber med regler og rammer, der er designet til unge, og som 

kan virke motiverende og skabe lyst til læring. Ambitionen om at skabe lyst og motivation 

via etablering af et ungdommeligt læringslandskab læses sammen med begrebet 

intensitetsorkestrering, som vedrører orkestrering af det fysiske rum, atmosfære, 

stemninger og intensiteter og bidrager til at anskueliggøre de affektive og materielle 

dimensioner af skoleorganisering. Begrebet intensitetsorkestrering læses ind som ramme 

om overbygningsskolens ambition om at skabe ungdommelige læringslandskaber, hvor der 

orkestreres på det affektive og det sensoriske med henblik på at skabe lyst til læring.  

I kapitel 2 oparbejdes metateoretiske indsigter, der åbner for at forstå fænomenet 

”Forskelssættelser og differentieringer i overbygningsskolens nye klasser” som et materielt-

diskursivt fænomen, som udgøres af sammenfiltninger af humane og non-humane kræfter 

i stadig tilblivelser. I kapitlet læses en række tekster diffraktivt sammen, som bidrager med 

indsigter i relation til hvilke analysespørgsmål, der kan stilles, og hvilke analyser der kan 

arbejdes med inden for en posthuman og materialistisk uddannelsestænkning. Den 

diffraktiv læsning af disse udvalgte tekster bidrager samtidig til at oparbejde en forståelse 

af uddannelsespraksisser som apparatusser af materielt-diskusivt intra-agerende 

praksisser, hvilket danner grundlaget for kapitel 3´s udfoldelse rytmebegrebet og 

rytmeanalysen. 

Kapitel 3: Rytmeanalysen og rytmebegrebet udfoldes for at kunne fremanalysere de 

konstituerende kræfter i arkitektur, ting, rum, organiseringer mm.. Derved udgør 

rytmebegrebet og rytmeanalysen en del af det materielt-diskursive design af det 

forskningsapparatus, som opstilles i afhandlingen som led i at undersøge fænomenet 

forskelssættelser og differentieringer. Via de specifikke læsninger af rytmebegrebet føjes en 

affektiv dimension til fænomenet ”Forskelssættelser og differentieringer”. Rytmebegrebet 

og rytmeanalysen bidrager til at fremanalysere, hvordan materialiteter, ting og rum 

bidrager til konstitueringer af det levede skoleliv, og er med andre ord afhandlingens 

specifikke bud på en analysestrategi i relation til at gribe sammenfiltrede intra-aktioner 
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mellem humane og non-humane agenter som led i at undersøge, hvordan eleverne bliver til 

som elever med specifikke rytmer og hvilke forskelssættelser og differentieringer, der 

produceres i overbygningsskolens fleksible læringslandskaber. Via en non-repræsentationel 

læsning af rytmebegrebet og understregning af skolens rum og steder som ”gørelser”, og 

ikke bare som noget, der er, udvikles en forståelse af skolen som organisering af tid, rum og 

energi (rytmer), det vil sige en forståelse af skolens rum og steder som temporale og spatiale 

praksisser. Den rytmeanalytiske tilgang inddrages som led i min ambition om at vise, at 

skoleliv ikke alene er sproglige praksisser er, men også spatiale, materielle processer og 

praksisser, og at forskelssættelser og differentieringer bliver til i sammenfiltninger med det 

materielle og spatiale, det affektive og ikke som udtryk for bevidste intentioner og viljer, 

men snarere som effekter af kræfter, energier og affekter.  

Kapitel 4 udfolder de metodologiske overvejelser om produktion og analyse af data samt 

tilrettelæggelse af det empiriske arbejde som et multisensorisk materielt engagement i 

verden. Som led heri præsenterer kapitlet en rytmeanalytisk måde at performe 

videnspraksisser som et materielt-diskursivt engagement i verden, hvor forskersubjektet 

tænkes som rytmeanalytiker og det empiriske feltarbejde som en ”færden”. Afhandlingens 

overordnede analysestrategi, diffraktiv analysestrategi, udfoldes og specificeres ved at at 

læse analysestrategien sammen med begreber om ”datas glød” og ”postkodning”.    

Analyseskæringer – afhandlingens analysekapitler 

En central analytisk pointe, der danner grundlag for analyserne, er, at forskelssættelser og 

differentieringer og skolens læringslandskaber bliver til i samtidige processer og må 

analyseres som sådanne. Dette indebærer, at afhandlingens analyser både fremanalyserer 

forskelssættelser og differentieringer, som indvirker på elevtilblivelser, og 

læringslandsskabets tilblivelser. Der er ikke tale om to adskilte analyser, men om analytiske 

opmærksomheder, som analyseres i samtidige skæringer.    

Skoleklassedannelsesprocesserne og –praksisserne konstrueres i fem analyseskæringer, 

som samles i tre analysedele. Disse analyseskæringer udgør et bud på, hvordan skole kan 

analyseres, når de indbyrdes forbundetheder, sammenfiltninger og samtidigheder, som 

skolens subjekter er en del af, medtænkes i analyserne. Dette er en diffraktiv analysestrategi, 

hvor forståelsen af forskelssættelser og differentieringer som ”forskelle-indenfor”, 

indebærer, at blikket er rettet på forbundethederne og det, der adskilles. De tre første tre 

analysekapitler (kapitel 5-7) bidrager til at udvikle en forståelse af forskelssættelser og 

differentieringer som spatiale praksisser med affektive kvaliteter, der nuanceres og udfoldes 

yderligere i de to efterfølgende analysekapitler (8-9), som zoomer ind på teksturen i 

elevernes forbindelser, forskelssættelser og differentieringer.  
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Kapitel 5: Denne analysedel læser et superstreet- og parkouranlæg i en skolegård sammen 

med skolens håb og forestillinger om, hvad overbygningsskoleelever og overbygningsskole 

skal blive til. Analysen viser, hvordan parkouranlægget i starten af skoleåret svinger 

sammen med skolens ønsker og ideer om transformationer, åbninger og uafgjorthed i 

forskelssættelser og differentieringer, som i midlertidigt ”overtages” af velkendte 

kategorier. Det er i og sammenfiltret med elevers aktiviteter i parkouranlægget, at der 

emergerer begyndende skæringer af indbyrdes forskelssættelser og differentieringer, som 

bevæger sig fra uafgjorthed til afgjorthed i forskelssættelser og differentieringer, som i sig 

har erobringer af tilhørsforhold, råderet og –rum over overbygningsskolens bygningsfysik 

og skolens rum og steder. Denne analysedel viser, hvordan stedstilhørsforhold, råderum og 

-ret er viklet ind i forskelssættelser og differentieringer. Superstreet og parkouranlægget i 

dets sammenfiltninger med skolegården analyseres samtidig som et greb til at lave et 

”ungdommeligt” skoleliv (ungdomsgørelse).  

Kapitel 6 zoomer ind på elevernes forskelssættelser og differentieringer, som undersøges 

via en ønskeproces, hvor skolen beder eleverne ønske i relation til fremtidige 

klassekammerater. Kapitlet fremanalyserer fænomenet ønsker om fremtidige 

klassekammerater (ønskelisten) som et materielt-affektivt-diskursivt fænomen, der 

bidrager til elevernes tilblivelser i sammenfiltninger af forbundetheder til og adskillelser fra 

medelever. Kapitlet fremanalyserer, hvordan forskelssættelser og differentieringer formes i 

intra-aktioner med elevernes ønsker om at bringe sig tættere på nogle elever og på afstand 

af andre, og hvordan disse skæringer af samværelser og forskelssættelser er ladet med 

affektivitet. Ønskelisterne producerer affekter som skamfuldhed, pinlighed, fortrydelse, 

uvished og uretfærdighed, der skaber en udsathed og uvished som ledsager eleverne ind i 

overbygningsskoleliv og som skolen til stadighed må orkestrere og håndtere.  

I kapitel 7. fremanalyseres lærernes kategoriseringer som et sanse- og 

visualiseringsarbejde, hvor kategorier ikke bare eksisterer forud og oversættes en-til-en, 

men indgår i samlinger eller ”rytmiske ligninger” af elever-kategorier-rytmer. 

Rytmebegrebet læses sammen med lærernes (om)fordeling af elever, hvilket åbner for at 

fremanalysere en harmonifigur, der orienterer sig mod orkestreringer af harmoni, som 

består af specifikke af kompositioner af faglige og sociale rytmer, der lader sig bøje og 

gennemtrænge, og som bøjer og gennemtrænger andre medelevers rytmer. Denne 

harmonifigur danner grundlag for legitime elevrytmekompositioner og gør i samme 

skæring andre elevrytmekompositioner illegitime. Med andre ord virker denne 

harmonifigur som en orden, der ordner legitime og illegitime kompositioner af elevrytmer.    

Kapitel 8 undersøger pauselivet, som forstås som elevernes egne tilegnelser og 

modificeringer af skolens rum. Her fremanalysere hvilke forskelssættelser og 
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differentieringer, der skabes i pauseliv for at undersøge hvilke mulig effekter pauseliv har 

for elevernes timeliv. Kapitlet zoomer ind på de mere faste kategoriseringer, der tager over 

i løbet af den første tid i skolen og som virker ind på forbindelser, forskelssættelser og 

differentieringer. Samtidig undersøges hvordan skolens ungdomsgørelse virker ind på de 

kategoriseringer og forskelssættelser blandt eleverne, som bliver virksomme. Kapitlet 

anskueliggør endvidere, hvordan elevernes bevægelsesradius og måder at tage ophold på 

skolens forskellige steder blander sig med deres indbyrdes differentieringer og 

forskelssættelser, hvor eleverne trækker nogle elever til sig og skaber afstand til andre. Ved 

at studere elevernes bevægelser og rytmer og med hvem og hvad, de samler sig om og 

adskiller sig fra, bliver det tydeligt, hvilke værdier og væremåder, der produceres og gøres 

virksomme i overbygningsskolens pauseliv i form af at give eleverne forskellige former for 

agens i pauseliv og timeliv. 

 Kapitel 9 fremanalyserer med afsæt i rytmeanalysen det levede timeliv og forståelsen af 

skolen og undervisningen som organisering af tid, rum og energi. I kapitlet spores de 

multiple rytmer som er tilstede i timeliv. I kapitlet fremanalyseres to forskellige versioner 

af læringslandskaber (stramt dirigeret og fleksibelt dirigeret) med forskellige orkestreringer 

af rytmer og forskellige spatiale praksisser. Kapitlet anskueliggør hvordan eleverne skal lade 

deres rytmer bøje og fusionere rytmer på forskelligvis i disse læringslandskaber og hvordan 

forskelssættelser og differentieringer er viklet sammen med deres muligheder for at indgå i 

legitime rytmekompositioner. Analysen peger desuden på, hvordan det bliver et 

opdragelsesarbejde for skolen, at eleverne kan fusionere sociale og faglige rytmer og 

fornemme at skolens rum og steder varierer i evne til at kunne holde rytmer. Analysen viser 

samtidig hvad det er for udfordringer skolen får når den forsøger at hacke sig på 

ungdommens kultur og rytmer i bestræbelsen på at optimere elevernes indsatser og 

læringsmuligheder.  

Kapitel 10 samler indsigter og argumenterer for afhandlingens bidrag i relation til dels 

materialistisk feministisk og agential realistisk informeret empiriske uddannelsesforskning 

og dels i relation til udskolingsfeltet som forskningsfelt og policyfelt.  
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Bilag 1: Elevernes ønskeliste 

 

(af hensyn til anonymisering er denne version af ”ønskelisten” en gengivelse, som jeg har 

lavet. Teksten er ordret, men alle stednavne er slettet):  

Kære elev i kommende 7. klasse. 

Efter sommerferien skal du begynde i 7. klasse på Provinsskolen – det glæder vi os meget 

til.  

Du kommer til at gå i klasse med en række nye kammerater fra de andre børneskoler, men 

også flere fra din nuværende klasse. For at vi kan sammensætte klasserne så godt som 

muligt beder vi dig skrive mindst 5 kammerater, som du gerne vil gå i 7. klasse med. det 

behøver ikke være 5 fra din egen klasse – eller fra din egen skole. Vi vil gøre vores bedste 

når vi sammensætter klasserne, men vi kan ikke garantere at ønskerne bliver opfyldt.  

Husk at skrive både for- og efternavn, samt klasse og skole ved alle de elever du gerne vil gå 

i klasse med. har du særlige begrundelser så skriv disse på bagsiden.  

 

Skemaet skal du aflevere til din klasselærer.  

 

Med venlig hilsen 

Viceskoleleder på Provinsskolen  

 

Elevnavn………………………… Klasse….. 

Skole…………..   

 

Navn (fornavn og efternavn) Klasse Skole 
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(på bagsiden er en rubrik, der hedder: ”Evt. kommentarer til ønsker”, hvor ikke-ønsker an 

skrives) 
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Bilag 2: samling over interviewguides 

 

Interviewguide til skoleledere:  

De specifikke spørgsmål har formet sig med afsæt i nedenstående interviewtemaer 

 

Overvejelser om at organisere ”rene udskolingsafdelinger”:  

Hvilket læringsmiljø opnår man når man samler 7.-9.klasse?  

Hvilket ungdomsmiljø opnår man og hvilke fordele og ulemper har dette for 

undervisningsmiljøet og læringsmiljøet?  

Hvilke pædagogiske/administrative/økonomiske overvejelser ligger der til grund for 

etablering af overbygningsmiljøet?  

 

Overvejelser om den fysiske indretning  

Hvad er overvejelserne i forhold til arkitektur og den fysiske indretning? 

Hvad giver det af fordele og ulemper?  

Hvilke udfordringer giver det for lærere og elever?  

  

Overvejelser om organisering af undervisningen/læringsmiljøet 

Hvordan er undervisningen organiseret (og er den anderledes?) – klokketimer, 

klasseinddelinger, gruppearbejde.  

Er der nye klasser? Og hvilke fordele og ulemper har dette?  

Nye lærerteams? Hvad er fordele og ulemper 
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Kære elever og forældre på Provinsskolen/Byskolen.  

I det kommende år har jeg fået mulighed for at lave et større feltarbejde på 

Provinsskolen/Byskolen i forbindelse med et forskningsprojekt om overbygningsskoler.  

I mit projekt undersøger jeg – kort fortalt - hvordan undervisningen organiseres og hvilke 

muligheder moderne skolebygning giver for undervisningsmiljøet en, og hvordan 

udemiljøerne bruges i og uden for undervisningen. Endvidere har jeg fokus på processerne, 

der knytter sig til etablering af de nye klasser.  

Jeg vil specifikt følge en af de kommende 7. klasser og en af de kommende 9. klasser, men 

jeg bevæger mig rundt inde og ude på skolen og feltarbejdet kan derfor involverer flere 

elever og lærere end de involverede klasser. I løbet af efteråret vil jeg i perioder være på 

skolen flere dage om ugen, i andre perioder vil jeg være der i et mindre omfang. 

Når jeg er på skolen vil jeg observere, tage feltnoter, filme og lydoptage og foretage mindre 

interviews og samtaler med elever såvel som lærere. Alt materialet vil blive anonymiseret 

og behandlet fortroligt, hvilket bla. indebærer, at alle navne og stednavne anonymiseres.   

Et par ord om mig: Jeg har en baggrund som lektor i pædagogik i UCC, hvor jeg i 12 år har 

undervist, lavet udviklingsprojekter, haft konsulentopgaver og udviklet uddannelse inden 

for pædagog- og læreruddannelsen. Jeg er oprindeligt uddannet Cand. Scient. Soc. fra 

Roskilde Universitets Center i 2001. Mit ph.d. projekt, som jeg påbegyndte i januar i år, er 

finansieret af Ph.d-rådet for uddannelsesforskning og forankret i et samarbejde mellem 

Århus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) og UCC (forsknings- og 

udviklingsafdelingen).  

Skulle I have nogle spørgsmål er I altid velkomne til at sende en mail.  

 

Med venlige hilsner 

Helene Falkenberg, ph.d studerende 
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      16.06.14 

Kære personale på Provinsskolen/Byskolen.  

I det kommende år har jeg fået mulighed for at lave et større feltarbejde på 

Provinsskolen/Byskolen i forbindelse med mit ph.d projekt om overbygningsskoler.  

I mit projekt undersøger jeg, hvilke læringsmiljøer der etableres når udskolingen 

organiseres i selvstændige overbygningsafdelinger, hvor eleverne begynder i nye klasser og 

hvor skolen er ombygget i overensstemmelse med moderne ideer om skolearkitektur og 

læringsmiljø. I relation til mit feltarbejde på skolen, interesserer jeg mig særligt for dels 

hvordan undervisningen organiseres og hvilke muligheder moderne skolebygninger giver 

for læringsmiljøet og dels hvordan udemiljøerne bruges i og uden for undervisningen. 

Endvidere har jeg fokus på processerne, der knytter sig til etablering af de nye klasser.  

Jeg vil specifikt følge en af de kommende 7. klasser og en af de kommende 9. klasser, men 

jeg bevæger mig rundt inde og ude på skolen og feltarbejdet kan derfor involvere flere elever 

og lærere, end de der knytter sig til de involverede klasser. I løbet af efteråret vil jeg i 

perioder være på skolen flere dage om ugen, i andre perioder vil jeg være der i et mindre 

omfang. 

Når jeg er på skolen vil jeg observere, tage feltnoter, filme og lydoptage samt foretage 

mindre interviews og samtaler med elever såvel som lærere. Jeg vil forstyrre 

undervisningen, lærernes arbejdsforhold og elevernes læreprocesser og sociale skoleliv så 

lidt som muligt. Det betyder bla., at interviews og samtaler ikke vil foregå i selve 

undervisningen og at personale såvel som elever kan bede mig om ikke at være tilstede i 

specifikke situationer. Alt materialet vil blive anonymiseret og behandlet fortroligt, hvilket 

bla. indebærer, at alle navne og stednavne anonymiseres.   

Et par ord om mig: Jeg har en baggrund som lektor i pædagogik i UCC, hvor jeg i 12 år har 

undervist, lavet udviklingsprojekter, haft konsulentopgaver og udviklet uddannelse inden 

for pædagog- og læreruddannelsen. Jeg er oprindeligt uddannet Cand. Scient. Soc. fra 

Roskilde Universitets Center i 2001. Mit ph.d. projekt, som jeg påbegyndte i januar i år, er 

finansieret af Ph.d-rådet for uddannelsesforskning og forankret i et samarbejde mellem 

Århus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) og UCC (forsknings- og 

udviklingsafdelingen).  

Skulle I have nogle spørgsmål er I altid velkomne til at sende en mail (hfal@edu.au.dk).  

 

Med venlige hilsner 

mailto:hfal@edu.au.dk
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Helene Falkenberg, ph.d.-studerende, AU&UCC 
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Interviews med eleverne (brug af explain everything):  

Indledning: jeg vil gerne tale med dig om hvordan det er at skifte fra en skole til 

overbygningsskole; hvilke fordele og ulemper synes du der. Hvordan oplever du at begynde 

i nye klasser? At få nye kammerater og skulle undvære gamle? Hvordan er det på din nye 

skole?  

 

1) Kan du fortælle om din gamle skole (måske mest de sidste par år):  

Kan du tegne dit klasseværelse: Hvor sad du? Hvem havde bestemt at du sad der? 

Hvordan var det klasseværelse? Hvordan var lærerne? Hvordan var du elev på den 

gamle skole? Kan du beskrive hvilken slags elev du var (stille, flittig, doven, lavede 

du dine lektier eller ej, svarede du på lærernes spørgsmål osv.). Kunne du lide dine 

lærere?  

Kunne du lide din gamle klasse? Hvordan vil du beskrive din gamle klasse?     

Frikvarterne: Hvor var du i frikvarterne? Kan du tegne dine bevægelser rundt på den 

gamle skole? Med hvem var du sammen med?   

Hvor kunne du lide at være (og hvorfor), hvilke steder var godt at være? Hvor kunne 

du ikke lide at være? 

2) Nu skal du fortælle om skolen og tegne skolen (på samme måde som med din 

gamle skole):  

 

Kan du tegne klasseværelset for mig: Hvor sidder du, og hvem sidder ved siden af, 

hvem snakker du med i timerne? Hvem kan du lide at arbejde sammen med? Hvilke 

slags elev er du nu? Hvordan deltager du i undervisningen? Kan du lide dine lærere? 

Er de anderledes end på din gamle skole? 

 

Klasseværelset har jo mange døre og meget glas: Man kan se ind og se ud: Hvordan 

er det?  

 

Kan du lide din nye klasse? Hvordan vil du beskrive den? Hvordan er de andre 

elever? Er der nogen der er anderledes? Hvordan synes du det var at starte i en ny 

klasse? Hvad er fordelene og hvad er ulemperne (er der noget du savner)?  
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Frikvarterne: Hvor er du i frikvarterne? Kan du tegne dine bevægelser rundt på 

skolen? Med hvem er du sammen med? Hvordan er dit sociale liv? Har du fået nye 

kammerater?   

Er der steder du særligt godt kan lide og hvorfor? Hvor kan du ikke lide at være? 

Hvordan er det at gå på en skole, hvor der kun går 7. 8. 9. klasses elever? 

 

3) Kan du huske at I skulle 7 ønske kammerater i vinters? Hvordan var det, synes du? 

Talte I om det? Vidste I hvem hinanden havde ønsket? Hvordan var lærerne? Og 

tænkte du over det, da du startede i 7. klasse?   

 

 

 

 



Resumé 

Afhandlingen studerer skoleliv blandt udskolingselever, som i 7. klasse begynder i nye 
skoleklasser på selvstændige overbygningsskoler. Overbygningsskoler fremanalyseres 
som en skoleorganisering, der søger at skabe attraktive ungdommelige læringslandska-
ber med regler og rammer, der er designet til unge med henblik på at skabe lyst til læring. 
Dette beskrives i afhandlingen som overbygningsskolens ungdomsgørelse, der indfanger 
hvordan overbygningsskolen bestræber sig på at ”gå med” ungdomsliv og- kultur i skole-
organiseringen. 
Afhandlingen undersøger nærmere, hvordan eleverne bliver til og ”gør” skoleklasser og 
skoleliv på (nye) måder og hvordan disse måder virker sammen med forskelssættelser og 
differentieringer, hvor eleverne adskiller og forbinder sig til hinanden. Forskelssættelser og 
differentieringer anskues og analysere som et ”arbejde”, der retter sig mod de affektive, 
materielle og rumlige dimensioner af skoleliv og elevtilblivelser. 
Et større empirisk materiale, som er produceret gennem et år på to forskellige overbyg-
ningsskoler, hvor 7. årgang er fulgt, danner grundlag for afhandlingen. Dette empiriske 
materiale gøres til genstand for teoretisk informeret analyser, hvor Karen Barads agential 
realistiske teori og Henri Lefebvres rytmeanalyse udgør de centrale inspirationskilder. Af-
handlingen består af fem forbundne analyser, der zoomer ind på forskellige dimensioner 
af, hvordan dannelsen af skoleklasser og skoleliv blander sig op med skolens organise-
ringer af ungdommelige læringslandskaber, der simultant har effekter på og er effekter af 
elevernes tilblivelser, forskelssættelser og differentieringer.  
Analyserne koncentrerer sig dels om et parkouranlæg i en skolegård, som overbygnings-
skolen lader bygge som et led i at skabe attraktive og ungdommelige læringslandskaber, 
dels elevernes ønskelister til fremtidige klassekammerater, dels skolens fordeling af elever i 
nye skoleklasser, som fremstår som et relationelt og rytmefokuseret arbejde og dels elev-
ernes pauseliv og ”timeliv” i skolens differentierede og ungdommelige læringslandskaber.
Tilsammen viser analyserne, hvordan elevernes tilblivelser, forskelssættelser og differen
tieringer formes i intra-aktioner med dels elevernes ønsker om at bringe sig tættere på 
nogle elever og på afstand af andre, dels lærernes fordelingsarbejde og den harmoni
figur, der produceres sammen med fordelingsarbejdet, som simultant bringer nogle elever 
sammen og adskiller andre og dels hvordan forskelssættelser og differentieringer, der 
produceres i pauselivet har effekter på elevernes timeliv.     
Analyserne peger bla. på, hvilke udfordringer der dukker for overbygningsskolen og 
hvordan nogle elever bliver sårbare i en skoleorganisering, der søger at hacke sig på ung-
dommens kultur og rytmer. 
Afhandlingen udgør et bidrag i relation til overvejelser om organiseringer i selvstændige 
udskolingsafdelinger og nye skoleklassedannelsespraksisser, der tilstræber det ”ungdom-
melige” og retter opmærksomheden på, hvordan nye selvstændige udskolingsafdelinger 
synes at skabe både lyst til læring og mulighed for nye elevtilblivelser og sårbarhed og 
udsathed blandt eleverne.
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