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Når man putter børn ind i en skole, så begrundes

det i, at de skal lære noget, men langt hen ad vejen

er skolelivet også overvågning og regulering af ad-

færd. Irettesættelser har sjældent noget med ele-

vens præstation i dansk eller matematik at gøre,

men næsten altid med elevens opførsel. Derfor

hænger der ofte en seddel med skolens ordensreg-

ler på en opslagstavle i klasseværelset: Man må ikke

opholde sig på fortovet foran skolen, man må ikke

være inde i frikvartererne eller bruge toiletterne til

varmestue. Man må selvfølgelig heller ikke gå med

våben, og så må man i øvrigt heller ikke vippe på sto-

len, tygge tyggegummi i timerne og tale uden at

række hånden op. Osv.

Alt sammen praktiske regler for at skolelivet kan

forløbe mest muligt gnidningsfrit for både elever og

lærere. Efterleves reglerne så? Nej; der bliver vippet

på stolen, der bliver tygget tyggegummi, og der bli-

ver hvisket til sidemanden. Hvorfor gør der det? Når

man sidder længe i samme stilling på en umagelig

taburet, kan man let komme til at glemme reglen

om ikke at vippe. Og nogen gange så er der altså

bare noget, der er så vigtigt, at det skal hviskes til si-

dekammeraten. Og man kan jo komme til at løbe

ind i en god ven nede på toiletterne, hvor man ellers

var i et andet ærinde.

Men så findes der også de mere bevidste regel-

brud: Er det muligt for mig at tygge tyggegummi hele

timen, uden at læreren ser det, mens hele klassen

beundrer mit mod? Kan jeg sidde og småhygge mig

med sidekammeraten, uden at læreren slår ned?

Som elev er det ikke vanskeligt at forbryde sig mod

reglerne. Tværtimod sker det hele tiden. Er man så

en rigtig god elev, hvis man faktisk er i stand til at

leve efter reglerne? Det er der selvfølgelig altid

nogen, der vil mene, men det kan også være, at det

kan blive for meget af det gode.

Den passende elevhed

Det er en af Jette Kofoeds pointer i hendes ph.d.-

afhandling ’Elevpli – inklusion-eksklusionsprocesser

blandt børn i skolen’. Elevpli er et ord, der ikke gen-

kendes af ret mange computeres stavekontroller,

men for Jette Kofoed er det dækkende for den for-

nemmelse for spillet, der skal til for at positionere sig

og udvise en ’passende elevhed’ i skolelivet. Hun har

undersøgt de sociale processer, der foregår, og iagt-

taget elevernes måder at blive til som elever på. Det,

der anerkendes som passende elevhed, og det, der

udfordrer den. At være en god elev handler om pli.

Og pli handler om at vide, hvad der er for meget og

for lidt. Om situationsfornemmelse. Pli er bundet til

konkrete situationer, hvor den kan genkendes og an-

erkendes som sådan. Men den kan ikke skrives ned

på en seddel og sættes på opslagstavlen i klassen.

I sin afhandling udnævner hun eleven Daniel til

’eleven par excellence’. Daniel er god til matematik

og bliver fremhævet af lærerne for det. Han er også

god til fodbold og som regel den, der vælger hold,

men han er ikke fanatisk. Hans tøjstil bliver efterlig-

net af andre drenge i klassen. Han ser godt ud, og

han er den første, der får en kæreste. Og så har han

endda overskud til at være den, der tager den nye

dreng Mark under sine beskyttende vinger, efter at

han selv har været med til at ’velkomstmobbe’ ham.

For Daniel er ikke kun god, han er også en af dem,

der laver ballade.

»Og det fik mig til at tænke: Gad vide om man bli-

ver mest passende ved at være en lille smule upas-

sende i forhold til systemets krav. Hvis han kun op-

fyldte alle systemets fordringer om at være god til

alle fagene osv., så ville han blive for rigtig, så for at

gøre elevhed passende bliver han nødt til også at

gøre noget, der er upassende. For at regulere det.

Men en anden position kan ikke bare kopiere Dani-

els handlinger og regne med at få credit for det: Da-

niel vipper på stolen, det sker der ikke noget ved,

læreren udøver ingen sanktioner. Til gengæld møder

Daniel anerkendelse fra tre andre drenge. Næste

gang vipper Adnan på stolen. Der bliver slået hårdt

ned på det, og han møder anerkendelse fra nogle

andre drenge, fordi han har fået ballade. Mark vipper

på stolen, og ingen registrerer det. Der er ikke

nogen, der anerkender det som noget. Så man kan

ikke sige til en ny elev, at han skal gå ind og vippe på

stolen, fordi det giver anerkendelse. Det gør det kun

i en bestemt position med en bestemt type relatio-

ner til de andre«, siger Jette Kofoed.

Daniels modsætning er Adnan, som er blevet

smidt ud, fordi han har krydset grænsen for, hvad

skolen kan acceptere af ballade. Den bortvisning er

blandt eleverne kommet til at fungere som den ulti-

mative visning af, hvor grænserne for en passende

elevhed foregår.

Det handler om, hvad der er passende, og hvad der

ikke er passende. Hvem der er inde, og hvem der er

ude. Hvem der er inkluderet, og hvem der er eks-

kluderet.

Køn og farve på flere måder

»Inklusions- og eksklusionsprocesser er en indgang

til at forstå noget af den sociale virkelighed i skolen.

I skolen sker der mange andre ting end læring. Hvis

man spørger børnene, så handler skolelivet for dem

også om, hvem der er sammen med hvem, og hvor-

dan man finder sin plads blandt de jævnaldrende,

ting der netop har med inklusion og eksklusion at

gøre, og min afhandling er et forsøg på at afdække

det felt«, siger Jette Kofoed.

»Jeg opfatter inklusions- og eksklusionsprocesser

som en grundlæggende figur i socialt liv. Man kan

ikke tænke det ene uden også at tænke det andet. Vi

finder sammen med hinanden, fordi vi har noget til

fælles, men den ’fælleshed’ kan vi kun etablere, fordi

der er andre, som vi ikke har det samme til fælles

med. Hvis vi er nogle, der er sammen med hinan-

den, så er der samtidig nogle, vi ikke er sammen

med«, siger hun.

Du bliver ikke en god skoleelev, bare fordi du er dygtig og sætter dig godt ind i skolens regler og handler efter dem.

Det er endnu vigtigere, at du har sans for det spil, som skolelivet også er. Du må udvise pli. Elevpli. 

»Gad vide om man bliver mest passende
ved at være en lille smule upassende i
forhold til systemets krav?«
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»’Ude i praksis’ ser det ud til, at alle elever kan pla-

ceres i fire felter i forhold til køn og etnicitet. Etnisk

danske drenge, etnisk danske piger, etnisk andre

drenge og etnisk andre piger. Sådan forstås børne-

grupper ofte af voksne. Men børn er køns- og etnici-

tetskategorier på andre måder også. Ikke at køn og

etnicitet ikke spiller nogen rolle, men det kan være,

at disse kategorier spiller nogle andre roller i samspil

med nogle andre komponenter, end man umiddel-

bart forudser. Der er større variabilitet, og hvis vi er

interesserede i at få fat i den variabilitet eller diversi-

tet, så må vi studere feltet på nogle måder, som er

følsomme over for det. Når jeg taler om ’passende-

hed’ i stedet for socialisering, så gør jeg det, fordi be-

grebet passendehed får fat i, at vi altid må kontekst-

ualisere det, vi observerer, og gøre det konkret i for-

hold til bestemte aktører i bestemte sammenhænge.

Passendehed har ikke i udgangspunktet afgjort,

hvori det passende består, men studerer tværtimod,

hvad der sker, mens alle disse processer pågår.«

Holddeling som ritual

Fodbold spiller en stor rolle i 6. klasses sociale liv.

Flest mulige frikvarterer bruges til først at dele i to

hold, der derefter spiller mod hinanden. Når der skal

vælges hold, er der mange andre hensyn end den

enkelte elevs fodboldkompetencer, der skal tages i

betragtning. Det er godt nok de bedste, der vælges

først, og de mindre gode, der vælges til sidst. Det be-

tyder også noget, at de gode og dårlige spillere bli-

ver blandet på en passende måde, så kampen ikke >
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Jette Kofoed :  Adjunkt ved Institut for pædagogisk

psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

>bliver for uretfærdig. Men derudover betyder det

noget, om man kan lide fodbold, og om man er ven

med en af vælgerne, og hvor længe man har kendt

hinanden. Og pudsigt nok ender man hver gang

med stort set det samme hold:

»Holddelingsritualet gælder drengene. Pigerne er

ikke-legitime deltagere og kan end ikke vælges. Så

før aktiviteten finder sted, har en forskel allerede sat

sig, nemlig køn. Begivenheden kan beskrives som et

ritual, der bliver den praksis, hvoromkring de fører

opsyn med hinanden, hvor de hierarkiserer og kon-

struerer fællesskab og andethed. Ritualet fastholder,

hvem der er de gode, og hvem der er de dårlige til at

spille fodbold, og hvem der er venner med hvem.

Det gør det vanskeligt for drengene at skifte positio-

ner. Men samtidig er der forskydelsesmuligheder, for

Mark, der er kommet sent ind i klassen, bliver fra at

være en dårlig fodboldspiller efterhånden regnet

med som en relevant deltager. Holddelingsritualet

fungerer som en slags socialt lim, der både fasthol-

der og forskyder, og som gør det synligt, hvordan

identitet konstrueres og rekonstrueres«, siger Jette

Kofoed. Drengene bliver alene på grund af deres køn

nødt til at forholde sig til fodbold. Det er et fælles-

skab, de bliver nødt til at deltage i eller ikke deltage

i, men deres ikke-deltagelse har en helt anden be-

tydning end pigernes ikke-deltagelse, og Mark føler,

at det har kostet ham meget at blive deltager i fod-

boldspillet. Han har måttet kompensere for at

handle passende og i overensstemmelse med de

fordringer, der er til maskulinitet i klassen. Han hol-

der derfor op med det, han er god til, kampsport, for

i stedet at lære sig fodbold.

At bryde det selvfølgelige op

»Martin er klassens normalitetsvogter. I sin egen

selvforståelse hjælper han læreren med at holde ro

og orden. Han vogter over, hvordan de andre gør

normalitet og passendehed, men han er i virkelig-

heden ikke den, der er mest passende selv. Det er

blandt andet derfor, at Mark og nogle af pigerne øn-

sker ham langt væk. Daniel er excellencen, hvorfor er

det så ikke ham, der vogter? Men det er Martin, og

han er den, som hele tiden giver læreren ret og hol-

der øje med, hvad de andre gør. Det, tror jeg, er en fi-

gur, man kan finde i mange andre sociale sammen-

hænge: én der vogter over det passende, men som

måske ikke er mest passende selv. Og som mange

andre bliver irriteret på, fordi han kontrollerer«, siger

Jette Kofoed.

»Pointen er, at der ikke er nogen Emma Gad til det

her, det er netop ikke skrevet ned. Men der ligger

alligevel en passendehed, en pli, en forestilling om

en daglig fordring til, hvordan man gør det her skole-

liv. Og det er de daglige konkrete gørelser og af-

gørelser, der bestemmer, hvad pli går ud på. Når jeg

omtaler det som elevpli, så er det fordi, det er ele-

verne, der er de handlende aktører her, og det er den

pli, der afgøres dem imellem inden for skoleram-

merne, der er det interessante for mig. Når jeg ikke

kalder det skolepli, så er det fordi, jeg så ville have

betonet de regler, der kan skrives ned. I stedet frem-

analyserer jeg nogle elevkomponenter, der kan

trækkes ud af det selvfølgelige skoleliv, som de gør

med hinanden. Men det er komponenter, som vi

også ville kunne studere andre steder. Vi tillægger

det måske ikke betydning, hvem vi spiser frokost

med, hvor vi sætter os til møderne, og hvornår vi

kommer og går. Men det er af betydning for, hvem  vi

bliver til som. Er jeg en af dem, der bliver regnet

med, eller er jeg en af dem, der ikke bliver regnet

med? Og i hvilke sammenhænge? Pli er sansen for

det spil. Fornemmelsen for, at det er sådan, man gør

her. Det er en sans og en fornemmelse, som ikke

kan skrives ned, men som kan omtales, når vi kigger

på den i en konkret situation«, siger hun.

»Der er meget regulering eleverne imellem – igen-

nem det man kan kalde gentagelighed, genkendelse

og anerkendelsesværdige handlinger. Og det er der-

for, jeg mener, at begrebet passendehed er godt at

bruge, fordi det får med, at en handling ikke bare er

rigtig eller forkert. Det handler om, at det er nogle

bestemte aktører, der gør noget i en bestemt kon-

tekst med nogle andre aktører. Jeg ønsker at bryde

det selvfølgelige op, og jeg mener ikke, at et begreb

som socialisering i samme grad er følsomt over for

det kontekstuelle. Passendeheden kan generaliseres

på mekanisme eller funktion, men ikke på sit ind-

hold, fordi det hele tiden afgøres i forhold til for

meget og for lidt. Men ’hvordan for meget’ – det kan

vi kun snakke om i forhold til konkrete situationer«,

siger Jette Kofoed. y
Steen Bruun Jensen

sbj@dpu.dk

»Pointen er, at der ikke er nogen Emma
Gad til det her, det er netop ikke skrevet
ned. Men der ligger alligevel en passen-
dehed, en pli, en forestilling om en dag-
lig fordring til, hvordan man gør det her
skoleliv.«


