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ABSTRACT 
In recent years, the Danish public primary school has undergone a politically driven “inclusion 

reform” (Tetler, 2013:12). The objective was to have fewer pupils attend special schools and have 

more pupils included in the public primary school’s community. As a result of the reform, the 

schools today have a number of resources to support the challenged pupils succeed in school. Due 

to this, a new group of pupils who previously possibly would have been referred to a special school, 

is now included in the broad community of the primary schools.  

         This thesis engages with this new group of pupils. Based on a statistical observation, the thesis 

wonders how it has become a reality that at least twice as many boys as girls in every grade are 

granted resources for challenged pupils.   

         Based on interviews with seven public primary school teachers in 4th-6th grade in the 

Municipality of Copenhagen, the thesis provides practical insight into how identity is created and 

negotiated in school trough division and classification of pupils on the basis of certain norms. 

Specifically, the thesis sets out to illuminate how teachers determine whether or not pupils need 

resources for support.  

         Trough discourse analysis inspired by Michel Foucault and Judith Butler, the author shows that 

teachers construct different norms of appropriate behavior by pupils founded on discursive 

productions of truth that correlates with their understanding of feminine forms of identity.  

         Further, the analysis finds that the distribution of resources does not necessarily reflect that 

girls are not challenged in school, but rather that they express their challenges in ways that breaks 

less with the teachers’ norms for appropriate behavior than the boys do.  

         Thereby, the study concludes that fixed gender norms in different ways can make the 

teachers’ decisions easier, which can have unintended consequences for the pupils’ access to both 

the volume and type of resources for support.  

         Founded on a discussion of the analysis’ findings, the thesis concludes that a greater 

awareness about how gender works and structures in schools seems to have potential to contribute 

significantly to breaking with gendered patterns in future inclusion efforts. At the same time, the 

author maintains that increased gender awareness alone never will be able to resolve the 

challenges as continued (re)production of gendered norms stretches beyond the borders of the 

school.  
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INDLEDNING OG MOTIVATION 
Inklusion af elever i folkeskolen har længe været et betændt tema for den offentlige debat. På den 

ene side står brede politiske flertal, der har reformeret folkeskolen ud fra et inklusionsideal, der skal 

sikre at færre børn kommer i specialskole og flere kommer med i folkeskolens bredde fællesskab. 

På den anden side står skolepraktikere, der har rejst frembrusende kritik og argumenteret for 

inklusionsidealet som en spareøvelse pakket ind i flotte ord om fællesskab (Ratner, 2013:9). 

Konflikten er fortsat uløst og uenighederne om grænserne for skolens fælleskab blusser jævnligt op 

med stadig stor interesse blandt skoleaktører, politikere, forskere, journalister og nå ja – 

specialestuderende. Med Folkeskolereformen i 2014 er diverse inklusionspraksisser blevet udviklet 

og udbygget og udgør i dag en institutionaliseret del af hverdagen på skolerne 

(Undervisningsministeriet, 2013). Blandt meget andet har skolerne nu fået fleksible 

støtteordninger; ”BUF- og skoleflex”, der gør det muligt at varetage mere af den specialiserede 

støtte indenfor folkeskolen fremfor at segregere elever til specialtilbud.  

Reformen har altså skabt skelsættende rammer for, hvordan man kan bedrive skole i Danmark. 

Siden reformens tilblivelse for godt seks år siden, er det lykkedes at øge inklusionsgraden med 0,2 

pct. Det syner umiddelbart beskedent men svarer dog til, at godt 6000 færre elever undervises på 

specialskoler ift. antallet før reformen. Antallet af elever i de nye fleksible støtteordninger er 

samtidig blevet fordoblet (Undervisningsministeriet, 2019a). Det er denne nye gruppe af elever, der 

altså ikke er udfordrede nok til at skulle på specialskole men heller ikke kan indgå i folkeskolen 

problemfrit, der har interesse for nærværende speciale. Der er forsket vidt og bredt i inklusion 

blandt andet i dens samspil med forældreressourcer, forberedelsestid, skoleledelse og elevers 

etnicitet (se bl.a. Baviskar et.al, 2015). Jeg ønsker at studere inklusion fra en anden og mere uprøvet 

indfaldsvinkel - nemlig køn.  

Min motivation udspringer af en forundring over de markante statistiske forskelle mellem drenge 

og piger, der kendetegner udfordrede elever i dag. På samtlige klassetrin fra 0.-9. gælder det, at der 

er minimum dobbelt så mange drenge som piger i de segrerede undervisningstilbud og på 

specialskolerne (Undervisningsministeriet, 2019a). Mønsteret kan genfindes hos elevgruppen i 

fleksible støtteordninger, som opgaven beskæftiger sig med. Her optræder tre gange flere drenge 



 

 5 

end piger1. Samtidig ses den omvendte tendens, når eleverne nærmer sig slutningen af udskolingen 

og særligt på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Her anslås det, at ca. 

dobbelt så mange unge piger som drenge er i psykisk mistrivsel i form af stress, angst, depression 

og lignende (Sundhedsstyrelsen, 2018). Jeg finder det derfor relevant at reflektere over, hvordan 

disse forskelle er blevet mulige. Er drenge i folkeskolen bare mere udfordrede end piger? Eller 

skaber elever køn særlige problemer og mønstre, der overses i skolen i dag? I det næste gennemgår 

jeg, hvordan jeg vil problematisere et sådant studie. 

PROBLEMFELT OG PROBLEMFORMULERING 
Specialet skriver sig ind på et felt, der interesserer sig for, hvordan identitet skabes og vedligeholdes 

i det daglige liv i skolen. Jeg undersøger således, hvordan forskellige normer bliver til i skolen og 

strukturerer, hvordan lærere og elever kan forstå sig selv og hinanden, samt hvordan disse normer 

kobles til køn. Med andre ord undersøger jeg kønnets betydningen for, hvordan børn kan få 

identitet som henholdsvis ’almindelig’ eller ’støttetrængende’ elev. Sagt mere simpelt vil jeg 

undersøge, om og hvordan elevers køn påvirker, når læreren skal vurdere, om elever har brug for 

inklusionsstøtte. Specialet har ikke til hensigt at argumentere, at køn er en kategori, der på forhånd 

er vigtigere end andre. Jeg har heller ikke en politisk agenda om at undersøge, om køn slår igennem 

som diskrimination eller brud på ligebehandling. I stedet er min tilgang til køn inspireret af tidligere 

studier, der har vist, at kønskategorien kan optræde potent ift. at problematisere nogle af de 

naturlige, selvfølgelige og mere eller mindre ubevidste forståelser, vi har af hinanden, og som i høj 

grad kommer til udtryk i skolen (Kofoed, 2004; Staunæs, 2004; Nielsen, 2011 mfl.). Jeg leder efter 

disse forståelser i de subtile og umiddelbart uskyldige processer, som kønskategorien virker 

igennem, når lærere taler om elever. På den måde interesserer jeg mig for, hvordan køn og 

normalitet ikke er noget elever er og har, men noget de gør og bliver hver eneste dag. Samlet set 

skal specialet besvare følgende problemformulering:  

 

 

 

 
1 Opgørelserne er oplyst efter forespørgsel hos Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, da de ikke er 
offentligt tilgængelige. Forvaltningens dataudtræk er vedlagt som bilag. 

Hvordan kommunikerer folkeskolelærere om køn blandt elever på mellemtrinnet? Og hvilken 

betydning har det for lærernes beslutninger om inklusionsindsatser? 
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Spørgsmålet undersøges gennem interviews med syv folkeskolelærer, der er ansat i Københavns 

Kommune. I det følgende gennemgår jeg specialets opbygning samt de forskellige delanalyser, der 

skal lede mig mod en samlet konklusion på problemformuleringen.  

LÆSEVEJLEDNING 
Min analyse falder i tre dele. I den første del undersøger jeg, hvordan lærernes kommunikation 

konstruerer en normal elevsubjektivitet, ved at analysere de sandheder lærerne fremsætter 

om ”det normale” i en skolekontekst. Den første delanalyse spørger derved: Hvilke sandheder er i 

omløb hos lærerne når der tales om normalitet i en inklusionssammenhæng? På baggrund af 

analysen udleder jeg en række betingelser for, hvordan man som elev kan blive betragtet 

som ”normal”. Betingelserne bringer jeg med videre i den anden delanalyse, hvor jeg undersøger, 

hvordan lærerne kobler disse til bestemte kønsforståelser og dermed producerer en kønnet normal 

elevsubjektivitet. Den anden delanalyse skal samlet besvare spørgsmålet: Hvordan kobler lærerne 

de forskellige sandheder om normalitet til køn? Og hvilke kønnede subjektpositioner bliver mulige? 

Herefter undersøger jeg, hvordan de udledte kønnede normaliteter virker i lærernes beslutning om, 

hvornår og hvordan elever kan komme i betragtning til inklusionsressourcer. Jeg interesserer mig 

for, hvordan de gør det muligt at ordne diverse subjektpositioner ift. hinanden og gøre 

prioriteringen af inklusionsindsatser lettere. Den tredje delanalyse struktureres gennem 

spørgsmålet: Hvordan virker køn kompleksitetsreducerende for lærernes inklusionspraksisser? Jeg 

afrunder med en diskussion af analysernes fund. Diskussionen kredser om de potentielle 

konsekvenser, som kønnede mønstre i lærernes vurdering af elevers inklusionsbehov kan betragtes 

at have for både elever, lærere og samfundet generelt.  

De tre analyser skal samlet bidrage til, at jeg kan skrive de normale og afvigende elever frem af 

lærernes kommunikation. Jeg er motiveret for at undersøge, hvilke normaliseringsprocesser der 

finder sted, og hvordan eleverne vejledes til at passe ind i de bestemte kategorier, som lærerne 

fremsætter. I det følgende indleder jeg med to afgrænsede kontekstafsnit, der tjener to formål. 

Dels skal de tilbyde læseren en baggrundsforståelse for det felt, som analysen indskriver sig i, dels 

skal de forpligte mig på, at være følsom overfor den historie, der går forud for lærernes udsagn, 

således at jeg ikke blindt overtager deres synspunkter. Rigtig god læselyst! 
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HISTORISK OVERBLIK ï INKLUSION SOM IDEAL OG UDFORDRING 
Nærværende afsnit tilbyder en kort baggrundsforståelse for det genstandsfelt, som de kommende 

analyser vil handle om. Afsnittet giver læseren et indblik i, hvad inklusionsopgaven i folkeskolen 

omhandler, hvordan den er opstået og har udviklet sig. Der findes store mængder forskning om 

inklusionens tilblivelseshistorie, som jeg kan stå på(Ratner, 2013; Tetler, 2013 mfl.). Jeg vil derfor 

afholde mig fra at indlede endnu en større selvstændig analyse og i stedet lægge et snit, der 

berører det, der er relevant for at forstå det landskab, som mine analyser bliver til i. Afsnittet vil 

således redegøre for, dels hvordan det historisk er blevet muligt at se inklusion som en løsning på 

forskellige udfordringer i folkeskolen, dels hvordan idealet for inklusion formelt set er struktureret i 

skolen i dag. Jeg indleder med en kort tidslinje over inklusionsbegrebets vej ind i folkeskolen. 

 

Selvom inklusion først for alvor er blevet et omdiskuteret begreb i Danmark i dette årti, så har 

forskning i dansk skolehistorie sporet inklusionens rødder helt tilbage til indførelsen af skolepligten i 

1814 (Rasmussen, 2004:55). Argumentationen lyder, at der fra det udgangspunkt gradvist blev 

udviklet særlige skoleformer for de elever, som skilte sig ud eller havde særlige behov (Ibid.). Der 

blev etableret skoletilbud, som skulle henvende sig til forskellige typer af ”abnorme elever” såsom 

handicappede, debile og evnesvage børn. Deraf påbegyndtes desuden en udskillelse af en 

mellemkategori af såkaldte ”sinker”, hvis evner ikke rakte til normalskolen men dog blev anset som 

mindre udfordrede end de ”abnorme elever” (Ibid.:56). Det skabte skolefaglig interesse for, 

hvordan alle slags elever kunne sikres lige muligheder for at opnå læring. De strukturelle adskillelser 

blev således gradvist afskaffet, og i 1970’erne og 80’erne spirede tanker om, hvordan flere elever 

kunne tilpasses og integreres i normalskolen (Ibid:58). Det førte, ifølge én af inklusionsforskningens 

helt store bidragsydere, til at man i 90’erne indså, at hvis flere børn skulle rummes på en måde, der 

var meningsfuld, ”så måtte det ske ud fra en tankegang om, at det ikke er børnene, der skal tilpasse 

sig skolen, men skolen, der må tilpasse sig børnene” (Tetler, 2013:11). Man bevægede sig med 

andre ord væk fra integration og over mod inklusion. Den tankegang fremhæves i 

inklusionsforskningen som et skelsættende skridt på vejen mod tilblivelsen af ”den rummelige 

skole”. Både videnskaben, samfundet, sociologien, skolerne mm. begyndte herefter at interessere 

sig for børns indlæringsvanskeligheder som andet og mere end en fejl fra naturens/biologiens side 
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(Ratner, 2013:69). Der blev for første gang stiftet bekendtskab med børnepsykiatriske diagnoser, og 

anført af bl.a. Bourdieu og Passeron blev det i sociologien alment accepteret at ”særlige behov” 

måtte ses i sammenhæng med institutionelle og kulturelle forståelser af normalitet (Ibid.). Det 

genererede helt nye elevgrupperinger af eksempelvis uadreagerende, stille eller højtbegavede 

børn, der på hver sin måde var udfordrede af ”normalskolens” rammer. På den måde blev ’særlige 

behov’ også politiske. De kunne nu iagttages som noget, der konstrueres i kulturelle eller 

intentionelle rammer og dermed også styres og påvirkes.  

 

I 1994 underskrev Danmark sammen med 100 FN-lande ”Salamancaerklæringen”, der fastslog alle 

børns ret til uddannelse. Gennem differentieret undervisning skulle alle børn og unge have adgang 

til de almene skoler. Øget inklusion har siden da kunne aflæses i nationale- og kommunale 

strategier, og kulminerede med ”inklusionsreformen” i 2012. Inklusionsreformen udvidede 

folkeskolens formelle område og reformerede specialundervisningsbegrebet, således at det i dag 

alene er forbeholdt børn med omfattende støttebehov (Tetler, 2013:12). De politiske argumenter 

har gået på, at inklusion af flere elever både er billigere for samfundet og bedre for børnene 

(Ibid.:10). Den nye gruppe af elever, der skal inkluderes betegnes ofte i inklusionslitteraturen 

som ”den brede inklusionsgruppe”, hvilket jeg omdøber mere mundret til ”inklusionselever”. 

Gruppen vurderes at udgøre ca. 15-20 pct. (Nielsen, 2016).  

Et fleksibelt tilbud gives til børn, som er i målgruppen til en plads i en specialskole eller en 

specialklasserække, men som kan ”profitere af” at forblive i almenskolen, hvis der tildeles helt 

særlig støtte til skolen (Børne- og ungdomsforvaltningen, 2019). Retten til de fleksible 

støtteordninger omfatter dog i dag kun de elever, hvor skolen kan påvise, at eleven ikke kan 

gennemføre undervisning i en almindelig klasse uden støtte i mindst ni klokketimer om ugen 

(Undervisningsministeriet, 2019b). Både i litteraturen og den offentlige debat indvendes det derfor 

ofte at gruppen af elever, som har brug for støtte er langt større end dén, der får tildelt støtte 

(Nielsen, 2016). Herfra udspringer de vedvarende diskussioner om forholdet mellem politiske 

idealer og lærernes ressourcer til at realisere dem. 

Afsnittet har dermed skitseret, hvordan udfordringer med at definere, hvad der afgør om elever 

skal og ikke skal inkluderes i folkeskolen har rødder langt tilbage i historien. Den fortsatte konflikt og 

debat tydeliggør, at elevgruppen fortsat er relevant at studere, da det peger på, at forskellige 
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kategoriseringer af elever fortsat udvikles og redefineres. Vi er dermed nået frem til 

udgangspunktet for nærværende analyses interesseområde. I det følgende vil jeg redegøre for, 

hvordan min opgave placere sig i interessefeltet for, hvordan identitet skabes og vedligeholdes i 

folkeskolen. 

 

2 ïLITTERATUROVERBLIK : OPTIKKER PÅ KØN, INKLUSION OG 

SKOLE 
Dette afsnit skal betjene læseren med en litterær gennemgang, der optegner den 

forskningskontekst, som specialet skriver sig ind i. En sådan gennemgang vil aldrig være 

udtømmende, og for nærværende afsnit er det heller ikke ambitionen om det store forkromede 

overblik, der er prioriteret, men snarere de forskningsfund, der kommer tættest på specialets 

problemfelt. Afsnittet vil derfor være skarpt afgrænset herefter.  

Jeg har tragteret min læsning ved at begynde bredt; for derefter langsomt at spore mig længere 

ind. Her har jeg fundet, at andre før mig har undersøgt normalitet og køn i relation til hinanden, ved 

på forskellig vis at undersøge kønnets identitetsskabende potentialer. Disse forskere behandler køn 

som en konstruktion, der bliver til, gøres og forhandles i skolen. Susanne Højlund konkluderer, at 

skolen som institution betydningssætter køn som en forskel i højere grad end andre institutioner 

(Højlund, 2002). Teckla Canger viser, at skolen gennem hverdagsfortællinger om den normale pige 

eller dreng kønsessentialiserer eleverne og bidrager til, at flere kan opleve sig som forkerte, hvis de 

ikke genkender sig selv i fortællingerne (Canger, 2018). Jette Kofoed undersøger, hvordan 

(u)passende ”elevhed” bliver til i skolen i mellem elever. Hun konkluderer, at bestemte 

normalitetsforståelser – hvoraf kønsnormer viser sig særligt virksomme – udgør en regulativ 

praksis, og sætter bestemte rammer for, hvordan man kan blive til som elev (Kofoed, 2004:396). 

Dorthe Staunæs har også undersøgt elever i deres sociale interaktion med hinanden og vist, 

hvordan de tager tilbudte etnicitets- og kønskategorier op til forhandling og dermed (re)producerer 

bestemte måder at forstå sig selv og hinanden (Staunæs, 2003).  

Ligesom andre forskere har Staunæs derudover interesseret sig specifikt for  ”besværlige drenge”. 

Hun undersøger eksempelvis teknologier, der skal intervenere i upassende adfærd hos 
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problemdrenge og gøre dem ”skoleegnede”. Hun konkluderer, at teknologierne kan reproducere 

selvsamme subjekter og dermed den problematiske adfærd (Staunæs, 2007:73). Det suppleres af 

Pia Frederiksen, der viser, at fortællingen om fagligt underpræsterende drenge som ”vanskelige” 

har stor betydning for at reproducere den læringsadfærd, de udviser (Frederiksen, 2015). 

Derudover argumenterer Kirsten Grønbech Hansen, at skolen stiller to overordnede faste positioner 

til rådighed for eleverne. Her kan drenge indtræde som sjove ballademagere og piger som kedelige 

-men dygtige regelryttere (Hansen, 2008:13). Hun konkluderer, at positionerne forhindrer drenge i 

at udvikle sig ift. at efterleve samfundets uddannelseskrav, og dermed ekskluderer dem fra at klare 

sig ligeså godt som piger (Ibid.).  

Flere studier har ligesom forfatteren interesseret sig for lærernes forudsætninger for at håndtere 

køn i skolen. Studierne forholder sig ikke til inklusionsopgaven specifikt, men reflekterer over mere 

overordnede pædagogiske dilemmaer. Jeg vil eksempelvis femhæve Canger (2018 og 2019), der 

argumenterer, at lærer og pædagoger har et ansvar ift. at udfordre de stereotype 

kønsforestillinger, som børn socialiseres ind i (Canger, 2018). Hun vurderer, at både den 

kønsessentialiserende og kønsneutrale pædagogik er med til at opretholde kønsstereotyper. Den 

ene fordi den gør stereotypen til normalen, den anden fordi den overser stereotyper og dermed 

mister chancen for at udfordre dem. Hun appellerer derfor til, at kønsbevidst pædagogik i stedet 

bliver en central del af fremtidens skole (Canger, 2019). En anden tilgang til sådanne udfordringer 

kan findes hos Harriet Bjerrum Nielsen, der argumenterer, at de pædagogiske strategier for at 

arbejde med og tale om køn i skolen ikke tilstrækkeligt kan håndtere de dilemmaer opgaven 

rummer (Nielsen, 2000:21). Hun vurderer, at lærerne på den ene side ikke skal reducere elever til 

store sociale kategorier såsom køn, etnicitet eller klasse, og på den anden side heller ikke miste blik 

for disse kategoriers betingende virkning på elevers handle- og udviklingsmuligheder. Hun 

konkluderer derfor, at lærerne har brug for et dobbelt blik på køn, der kan synliggøre det men uden 

at overdrive dets virkning (Ibid.).  

 

Jeg vil fremhæve, at der findes en række studier, der på forskellig vis undersøger, hvordan  

sådanne kønnede elevidentiteter virker og skaber konsekvenser. Heriblandt findes Smith (2017), 

der historisk opruller, hvordan forskellige kønnede forklaringer har manifesteret sig i højere 

karakterpræstationer hos piger ift. drenge. Dam mfl. (2013) finder, at kønnede fortællinger giver 



 

 11 

drenge bedre muligheder for at præstere i de naturvidenskabelige fag, samt at lærerne er 

væsentlige for både at konstruere og bryde med kønnede mønstre. Krøjer & Helms (2011) 

argumenterer, at lærerne i højere grad ser den adfærd, som konformerer med deres kønnende 

forventninger, hvilket overskygger den virkelighed, der udspiller sig i klasserummet. ”Pige-larm” 

bliver derved ikke betragtet som urovækkende i samme grad som ”drenge-larm”, hvilket afføder 

mere regulering af drenge end piger (Ibid).  

Jeg argumenterer at denne kønsforskning i høj grad omhandler in- og eksklusionsprocesser ift. 

identitetsskabelse; men ikke direkte ift. arbejdet med inklusionsopgaven i folkeskolen. Det 

efterlader efter min vurdering en åbning for mit speciale. Samtidig finder jeg i forskning om 

inklusion og elever med særlige behov mange givtige undersøgelser om, hvordan skolens skel 

mellem normal/speciel subjektiverer og rangordner elever, dog uden en eksplicit kobling til køn 

(Kofoed, 2009; Grumløse & Sørensen, 2016; Rasmussen, 2003 mfl.). Jeg finder ganske få 

undersøgelser, der behandler elevers støttebehov og køn i relation af hinanden. Jeg fremhæver her 

tre kvantitative undersøgelser, som kortlægger de kendetegn der gælder for elever, der får støtte 

enten i eller udenfor folkeskolen (Egelund et. al. 2017a, 2017b og 2018).  

De første to studier undersøger en lang række variable, hvoraf køn bl.a. indgår. De finder, at 

diagnoser i høj grad øger sandsynligheden for at få støtteressourcer, samt at drenge er stærkt 

overrepræsenterede i disse kategorier (Egelund et. al., 2017a:19). Det tredje studie undersøger 

lærere og elevers vurderinger af forskellige forhold i skolen og finder en række signifikante forskelle 

mellem drenge og piger (Egelund et. al., 2018). Af relevante konklusioner vil jeg fremhæve, at 

lærerne generelt vurderer drenges adfærd som langt mere udadreagerende, undervisnings- og 

læringshæmmende, samt at næsten dobbelt så mange drenge som piger opleves at have alvorlige 

adfærdsproblemer. Pigerne vurderes at have større problemer med social isolation end drenge, 

men beskrives omvendt langt mere positivt ift. til motivation, faglige præstationer, selvkontrol mm. 

I elevernes selvvurdering er social trivsel højest hos drengene og faglig trivsel højest blandt piger.  

De kvantitative undersøgelser finder, at der er forskelle mellem kønnene, men bidrager ikke med 

forklaringer herpå. Jeg mener derfor, at de efterlader et hul, hvilket skaber et godt udgangspunkt 

for at udarbejde en kvalitativ analyse, der kan supplere med mere et mere casenært indblik i, 

hvordan sådanne forskelle muliggøres. En smule sat på spidsen vil jeg argumentere, at dette 
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litteraturoverblik har vist, at nærværende analyse har en berettigelse, der kiler sig ned imellem 

kønsforskningen, der på visse punkter overser inklusionsopgaven, og inklusionsforskningen der på 

visse punkter overser køn. Koblingen af køns- og normalitetsforståelser til inklusionspraksisser er på 

den måde et forholdsvist uprøvet område, som måske kan sammenkæde flere af de 

forskningsperspektiver, som jeg har præsenteret i nærværende afsnit. Jeg vil derfor skrive mig ind 

på et felt, der interesserer sig for, hvordan køn og normalitet spiller sammen i de processer, 

hvorigennem eleven bliver til som subjekt i skolen, men i en ny og anden kontekst - nemlig 

inklusion. I det følgende skal jeg derfor gennemgå, hvilke strategier, jeg vil benytte mig af for at 

gøre denne analyse mulig. 

 

3ï TEORI OG ANALYSESTRATEGI : HVORDAN STUDERER 

MAN KØN I EN INKLUSIONSSAMMENHÆNG? 
I de følgende afsnit præsenterer jeg de strategier, som jeg anvender for at gøre kønnet normalitet 

til genstand for analyse. Det indbefatter en gennemgang af min forståelse af køn som særlig praksis 

og hvilke forskellige analyser, jeg vil undersøge forståelsen igennem. Analyserne er defineret med 

Michel Foucault som hovedteoretiker og udbygges desuden med perspektiver fra Judith Butler. 

Ydermere inddrages enkelte forskeres videreudviklinger af de to teoretikere. Jeg tilskriver mig 

betragtninger om, at Foucaults tænkning ikke kan reduceres til én metode men i stedet tilbyder et 

katalog af mulige blikke på verden, som analytikeren kan vælge i mellem (Andersen, 1999:40). Jeg 

vil derfor løbende præsentere de blikke, som jeg har valgt, samt diskutere de analysemæssige 

konsekvenser heraf. Jeg anvender perspektiver fra alle perioder af Foucualts forfatterskab og 

indleder med at præsentere den grundlæggende tilgang til verden, som jeg lægger ned over min 

analyse. Derefter følger en række afsnit, der drøfter de muligheder for at tænke og studere 

normalitet ift. køn, som tilgangen efterlader. 

3.1 DET KRITISKE UDGANGSPUNKT 
Min analyses hovedformål er at igangsætte en refleksion, der afselvfølgeliggørere de fortællinger 

og meningsdannelser om normale drenge- og pigeelever, som lærerne konstruerer som naturlige 

og sande. Jeg argumenterer, at Foucaults tænkning og Butlers videreudvikling af dele af den gør en 
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sådan refleksion mulig, ved på forskellig vis at interessere sig for, hvordan faste forståelser kan 

bringes på usikker grund og destabiliseres. Jeg forstår Foucaults tilgang til verden som en ”kritisk 

historisk ontologi”, hvilket kan oversættes til en overbevisning om, at ingen fænomener kan 

studeres afkoblet fra den historiske kontekst, som de er blevet til i (Hamre & Christensen, 2018: 

46). Jeg læser det ud af Foucaults eksempel om bogen, om hvilken han skriver: ”Its unity is variable 

and relative. As soon as one questions that unity, it loses it’s self-evidence; it indicates itself, 

constructs itself, only on the basis of a complex field of discourse” (Foucault, 1982a:23).  

Med en sådan videnskabsteoretisk tilgang forpligter jeg mig på at betragte at alle faste former altid 

er relative. Det betyder først og fremmest, at jeg går til min empiri, uden en ambition om at finde 

nogle bagvedliggende styrende strukturerer eller én essens (Hamre & Christensen, 2018). Jeg 

betragter således verden som bestående af intet andet end diskursive positiviteter. At mine 

analyser tager afsæt i det diskursive betyder ikke, at der ikke eksisterer ”noget” uden for sproget. 

Det jeg i stedet lærer fra Foucault er, at den måde mennesket kan forstå og blive til er gennem 

socialt konstruerede kategorier, der så at sige ”tvinger” virkeligheden ind i et sprog, hvorfra den kan 

erkendes (Foucault, 1982:24). Jeg forstår derfor Foucualts arbejde som en måde at destabilisere 

det værende og genkende muligheden for at alt virkelighed kunne være anderledes. Det implicerer 

samtidig, at jeg ikke kan fremsætte konklusioner om min empiri i en færdig eller objektiv form. 

De ”anderledes”, som jeg undersøger her, kunne også været dukket op på anden vis, hvis andre 

blikke var valgt, eller andre øjne havde betragtet dem. Mine analytiske fund må derfor alene 

betragtes som mine fortolkninger af en virkelighed, der etableres igennem min erkendelse af den.  

Det betyder imidlertid ikke, at mine konklusioner er vilkårlige. Skønt andre måske havde kunne se 

noget andet, vil analysernes fund ikke være subjektive eller arbitrære, men bygger på kritisk 

refleksion (Andersen, 1999:42). Med det mener jeg, at det skitserede udgangspunkt gør det muligt 

at spørge til ikke bare, hvem de normale/anderledes eleverne er, men hvordan lærerne forstår, 

hvem de er. Derved opnår jeg en analytisk distance, som kan afsløre, hvordan bestemte 

problematiseringer af eleverne såsom larmende/stille gør bestemte løsningskonstruktioner mulige 

eksempelvis støtteressourcer/ikke støtteressourcer. I næste afsnit vil jeg derfor komme nærmere, 

hvordan det destabiliserende og kritisk blik kan anvendes konkret som iagttagelse af 

normalitet/afvigelse. 
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3.2 FOUCAULT OG BUTLERS BLIK FOR DET NORMALE OG DET AFVIGENDE  

Jeg vil argumentere at et gennemgående tema i både Foucault og Butlers arbejde, er interessen for, 

hvordan forskelige forståelser vinder frem over andre og stivner eller fæstner sig som sande, 

hvormed de fungerer som ”normen” på et givet tidspunkt. På den måde kan de argumenteres på 

forskellig vis at have studeret, hvordan normalitetsforståelser styrer i samfund og liv. Jeg udvælger 

et par nedslag til at underbygge min pointe.  

Igennem sit forfatterskab har Foucault interesseret sig for forskellige forskydninger af magtformer 

og undersøgt, hvordan de har domineret i forskellige perioder i historien. En væsentlig pointe er i 

den forbindelse, at han påpeger, at de forskellige magtformer ikke vinder frem på bekostning af 

hinanden men er tilstede samtidig i et spændingsfelt, hvori nogle vil være mere fremtrædende end 

andre på forskellige tidspunkter (Foucault, 2008:116). På baggrund af fængselsstudier skriver han 

disciplinen frem som en evig normalisering, der forsøger at inkludere alle i normen ved at tilpasse 

individet ind i bestemte kontekster (Foucault, 2002). I ”Sikkerhed, territorium og befolkning” 

beskriver han governmantalitet som moderne staters udøvelse af magt og regulering af 

befolkningers adfærd gennem vurdering og hierarkisering af sunde, rigtige og normale måder at 

føre sit liv på. Med andre ord en magt, der ”fremkalder bestemte inddelinger, hvis midtpunkt er 

normen” (Foucault, 2008:149). Han har derudover beskæftiget sig med, hvordan normen for 

forskellige samfundsskel såsom fornuft/galskab eller seksualitet/perversion har været til forhandling 

historisk og fortsat vil blive ved med at være det (Foucault, 2003 & 2004). Butler har med afsæt heri 

bl.a. studeret konstruktionen af kønsforståelser og argumenteret, at disse konstituere sig ved at 

afgrænse et ”udenfor”. Der vil derfor altid være noget eller nogen – eksempelvis piger eller drenge 

– der er mere rigtige end andre, og på den måde er hendes studier af kønsidentitet tæt koblet med 

normaliseringsprocesser (Butler, 2010:58).  

Jeg argumenterer derfor, at deres arbejde er helt oplagt for en analyse, der interesserer sig for 

forholdet mellem normal- og specialområdet for elever i folkeskolen. Pointen er at disse inddelinger 

vil virke normaliserende, forstået på den måde, at der altid vil være mere eller mindre rigtige måder 

at indgå i disse kategorier. Derfor er en væsentlig forudsætning for at forstå min måde at anvende 

både Foucault og Butler er, at jeg ikke studerer normalitet og køn som to afkoblede størrelser, men 

at normalitet netop ses som en indholdstom figur, der fyldes forskelligt ud alt efter, hvilken 
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kontekst, den studeres i. På den måde argumenterer jeg at skulle  igennem to led for at kunne få 

blik for, hvordan elevers køn virker i en inklusionssammenhæng. Først må jeg forstå, hvad der 

definerer en normalitet i en skolekontekst nærmere bestemt i ”elevfiguren”. Derefter om og 

hvordan denne figur ændrer sig, når den får tildelt et køn. På den måde forstår jeg normalitet som 

andet og mere end et begreb, men som selve den vejledning, der udpeger mine analysestrategier.   

 

Det er derfor væsentligt at fremhæve, at de i deres studier af forskellige inddelinger argumenterer, 

at det normale kun eksisterer med udsigt til det afvigende, hvorfor begge sider må afsøges, hvis 

man vil forstå, hvem og hvad der in- og ekskluderes i de forskellige kategorier (Foucault, 1982; 

Butler, 2010). Ofte har det endda været det udskilte, der har generet interessen for deres analyser, 

med argument om, at det netop er i afvigelsen at indholdet af normen dygtigt kan aflæses (Butler, 

2010:199; Foucault, 1982b:780). Det har implikationer for, hvordan jeg kan beskæftige mig med 

forholdet mellem de to. I stedet for blot at studerer elever, der konstrueres som ”de første” altså 

de normale, vil jeg også interessere mig for ”de Andre”, altså de afvigende og samspillet mellem de 

to. Det vil i opgaven benævnes ”første- og andethed” og anvendes til at få blik for hvem og hvad, 

der in- og eksluderes i lærernes normalitetsforståelser. Det peger således ind i en refleksivitet 

omkring det magtpotentiale, der ligger i, at tale om forskellige temaer på bestemte måder, hvilket 

jeg forstår som selve kernen af Foucaults tænkning og Butlers afsæt heri.  

Jeg skal derfor følgelig introducere de dele af Foucaults magtanalytik, der har relevans for den 

analyse, som jeg vil bedrive. Analysen har ikke til hensigt at udpege, hvordan og hvornår forskellige 

magtformer dukker op i deres specifikke karakter i lærernes kommunikation, hvorfor jeg udelader 

yderligere udfoldelse af deres karakteristika. I stedet er det Foucaults blik for magt som en måde at 

inddele og rangordne ud fra bestemte normer, der er definerende for mine analytiske ambitioner, 

og dermed den måde jeg vil fortolke og anvende den udvalgte teori. Jeg indleder med min 

forståelse af Foucaults interesse for forholdet mellem magt, viden og subjekter. 

3.3 MAGT, VIDEN OG SUBJEKT 
En analyse, der baserer sig på Foucault, vil i min forståelse altid beskæftige sig magt. Med det 

mener jeg, at han tilbyder en forståelse af magt som allestedsnærværende, hvilket jeg underbygger 
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med Foucaults egne ord:  

 

 

 

Med Foucault forstår jeg således flere centrale forhold ved magt. For det første at magten er 

immanent og ikke har en centrum. Det indebærer en bevægelse væk fra klassiske politiske/juridiske 

forståelser af magt som en enhed, der kan besiddes fra en suveræn position, hvor visse udvalgte 

kan tvinge andre til at gøre noget, som de ikke vil. I stedet beskriver han, at magt må forstås som 

noget, der udøves i relationer mellem frie individer. Magt kan kun finde sted, så længe den anden 

part i relationen altid er fri til at kunne handle anderledes. Magt er således ikke det modsatte af 

frihed, men netop betinget af frihed (Foucault, 1980:98). På den måde bliver magt en strategisk 

proces, hvis udfordring bunder i at få frie mennesker til at handle på bestemte ønskede måder. 

Magt udøves ikke ved at diktere, at andre skal ”gøre sådan og sådan”, men ved at forme deres valg 

inden for en bestemt mulighedsstruktur og dermed forsøge at handle på andres handlinger 

(Foucault, 1982b:789). Magt dukker således op i de daglige inddelinger, vi udøver i relationerne 

mellem hinanden ved at holde os selv og  hinanden op mod bestemte ”normer” og ”forventninger”. 

Viden ï Magt er således intimt forbundet med viden, som jeg forstår, som frembringelsen af 

forskellige sandheder, der betinger, hvad det kan in- og ekskluderes i de fælles forståelser, der 

strukturerer, hvordan vi kan erkende os selv og andre. Viden giver således indsiger, der kan være 

afgørende for generering og indretning af ny magt, der producerer mere viden osv. Det indbefatter, 

at min analyse må udvise blik for, at der ikke findes et vidensfelt, der er frit for magt (Foucault, 

1980). Magt er således produktivt, da det frembringer bestemte vejledninger for, hvordan den 

enkelte kan regulere sin adfærd for at genkendt som en bestemt ”slags” altså et subjekt (Foucault, 

1982b).  

Subjekt og subjektivering ï Diskursive sandheder frembringer altså positioner med bestemte 

mulighedsbetingelser, som individer kan indtræde i og dermed blive subjekter for en bestemt 

kontekst. Som Foucault beskriver: ”This form of power applies itself to immediate everyday life 

Magten er overalt; hvilket ikke skyldes, at den omfatter alt, men at den kommer alle 

steder fra (…) magt er ikke en institution, og det er ikke en struktur, det er heller ikke 

en bestemt kraft, som visse udvalgte skulle være begavet med: det er det navn, man 

giver en kompliceret strategisk situation i et givet samfund (Foucault, 2002:99). 
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which categorizes the individual, marks him by his own individuality, attaches him to his own 

identity, imposes a law of truth on him which he must recognize and which others have to recognize 

in him” (Foucault 1982a: 212). Jeg forstår deraf subjektivering som den proces, der objektiviserer 

individer og gør dem til subjekter. Det giver mig blik for magt som to processer i min analyse; dels 

som den måde lærerne gør eleverne til genstand i en bestemt diskurs og dermed tilbyder dem 

bestemte positioner, dels som den situation, hvor eleverne tilstræber bestemte handleformer for at 

passe ind i de tilbudte positioner og dermed tager sit subjekt på sig (Foucault, 1982b:782). Jeg 

anvender altså subjektivering som en egentlig normaliseringspraksis, der skaber elever ud fra 

inddelinger i rigtig/forkert, normal/unormal etc., samt privilegerer nogle positioner fremfor Andre 

(Ibid:778).  

Når magt samtidig betragtes som betinget af frihed vil sådanne inddelinger samtidig producere et 

overskud af muligheder for mere magt og modmagt, fordi individet altid frit til at gøre og forstå sig 

selv anderledes. Subjektet er derfor paradoksalt afhængig af magten for fortsat at kunne blive til 

som subjekt (Ibid.:781). Det giver mig blik for en tredje magtproces i form af potentialerne for, at 

elever og lærere kan genforhandle grænserne for diverse subjektpositioner. Magt kan derfor på 

den ene side forstås at skabe stabilitet, fordi den (re)producerer bestemte positioner for os selv og 

andre, og samtidig ustabilitet fordi mening, indhold og rangorden af diverse subjektpositioner altid 

er til forhandling. Subjekter er således ikke en forudgående essens eller forudsætning for magt, 

men et produkt heraf (Ibid.:778).  

I det blik må jeg betragte skolen som en langt fra uskyldig institutionel ramme for mit analysefelt. I 

stedet må jeg betragte skolen ikke blot som et centrum for faglighed og læring men også for sociale 

relationer og dermed inddeling og opdeling. Når magt ikke forstås som intentionel eller noget man 

kan besidde, bliver det altså i stedet muligt at se på, hvordan magt virker og arbejder igennem 

igangværende diskurser, materialer, praksisser mm. Forbindelser mellem magt, viden og subjekter 

er således afgørende for at forstå, hvordan man kan bedrive analyser, der baserer sig på Foucaults 

diskursbegreb. 
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3.4 VIDENSARKÆOLOGIEN SOM DISKURSANALYSE  

I den første analyse undersøger jeg, hvordan lærerne gør det muligt at forstå og tale om normalitet. 

Jeg er interesseret i, at kortlægge hvilken viden om det normale/unormale, som de præsenterer 

som sand. En måde at få blik for dette er ved at inddrage diskursbegrebet, sådan som det er 

formuleret hos Foucault. Nærmere bestemt benytter jeg Foucaults vidensarkæologi som en måde 

at bedrive diskursanalyse på. Foucault beskriver, at der altid vil optræde en mangfoldighed af 

sandheder, men at visse sandheder vil dominere på bestemte tidspunkter og danne et ”régime du 

savoir” altså et vidensregime (Foucault 1982a:212). Vidensarkæologiens formål bliver derfor, at 

destabilisere naturligheden af disse vidensfelter og forholde sig kritisk til, hvordan de former 

bestemte regler for, hvad der er acceptabelt eller ej (Ibid). Foucault fremlægger forskellige måder, 

hvorpå en sådan diskursanalyse kan bedrives. Jeg lægger mig op ad Andersens læsning og forstår 

vidensarkæologien som en samling af mulige problemstillinger eller strategier, snarere end en 

systematisk gentagelig metode (Andersen, 1999:40). Andersen udleder tre agendaer som jeg kan 

anvende til at kortlægge den viden, der inddrages og konstrueres i lærernes diskurser; udsagn, 

diskurs og diskursformationer (ibid.:8). Jeg gennemgår min forståelse af de tre begreber med afsæt 

i både Foucaults egne formuleringer og Andersens udlægning heraf.  

Diskurs og udsagnï Jeg forstår diskurs som de uudsagte regler og normer for, hvornår og hvordan 

man kan tale. Enhver tale er på den måde en tale i en bestemt diskurs med bestemte regler for, 

hvad der acceptabelt at sige (Andersen, 1999:31). Diskurs er således ikke sprog i snæver forstand, 

det er ikke en tekst, et værk, en struktur, en fortolkning eller et udtryk for noget ”andet” og 

bagvedliggende (Foucault, 1999:81). Diskurs består i sin mindste del af udsagnet og kan derfor 

betragtes som et afgrænset niveau af samlede udsagn. Foucault tilbyder ikke en klar definition af 

udsagn men påpeger, at de kan anskues som regler, der får en given ytring til at fremstå 

meningsfuld (Foucault, 1982a:21). Det sker ved at udpege: 1) objekter som er det, der kan tales om 

2) subjekter som er de positioner, der kan tales fra på bestemte tidspunkter og af bestemte 

individer 3) begreber, der dækker over den sammenhæng og orden udsagnene kan ytres i, og 4) 

strategier, der afgøre hvordan de forskellige udsagn selekteres og udvælges med bestemte formål 

for øje (Andersen, 1999:44; Foucault, 1982:21-70).  
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Jeg studerer derfor diskurs i dens ”øjebliksknaphed” som intet andet end en samling af spredte 

udsagn. Med Foucaults egne ord: we must grasp the statement in the exact specificity of its 

occurrence; determine its conditions of existence, fix at least its limits, establish its correlations with 

other statements that may be connected with it, and show what other forms of statements it 

excludes (Foucault, 1982a:28). Enhver diskurs må derfor også forstås ud fra de udsagn, den 

udskiller. Hvad der in- og ekskluderes i diskursen vil afhænge af den kontekst, de fremsættes i. På 

den måde forstår jeg, at diskurser ikke bare kan forandres gennem sproget, da de ordner sig socialt 

og institutionelt og forankrer sig i konkrete redskaber og institutioner over tid (Foucault, 1982:7). 

Det er i disse forankringspunkter, at diskursanalytikeren kan udpege og konstruere korrelationer 

eller regulariteter mellem de spredte udsagn.  

 

Diskursformation ï Jeg forstår regularitet, som reguleringer af udsagn i bestemte 

diskursformationer. Jeg læser det ud af Foucaults beskrivelse: whenever between objects, types of 

statement, concepts, or thematic choices, one can define a regularity (an order, correlations, 

positions and functionings, transformations), we will say, for the sake of convenience, that we are 

dealing with a discursive formation (Foucault, 1982a:38). På den baggrund forstår jeg diskursive 

praksisser som forsøg på at komme overens med verdens kompleksitet og modsætninger ved at 

afgrænse forskellig regelmæssighed. Med diskursanalysen leder jeg med andre ord efter lærernes 

sociale acceptregler for, hvordan man kan tale om elevnormalitet, og dermed hvordan bestemte 

udsagn om de normale og afvigende elever er blevet til fremfor andre. Det betyder, at jeg former 

analysen i et blik, der forsøger at forstå, hvordan lærerne forstår, og dermed hvordan de 

(re)producerer bestemt viden om det normale som sand. Analysen skal derfor ikke sætte 

spørgsmålstegn ved, om diskursen er sand, men ved hvordan lærerne forstår den som sand. 

Med de tre agendaer om udsagn, diskurs og diskursformation efterlader Foucaults vidensarkæologi 

mig altså med to konkrete opgaver. For det første skal jeg samle disse netværk af spredte udsagn i – 

hvad Foucault benævner – et arkiv. Det er derfor arkivet, som i sidste ende regulerer, hvad der står 

tilbage som sagt og ikke sagt (Foucault, 1999:190). Dernæst skal jeg ”befri” mit analysefelt for 

selvfølgeligheder og sandheder ved at udpege regularitet inden for arkivet, som jeg finder i de 

sprækker og revner i lærernes diskurser, hvor de hævder en form for universalitet (Foucault, 

1982a:21). I opgavens næste kapitel gennemgår jeg, hvordan jeg konkret har gjort mig i stand til at 
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løse disse to opgaver i praksis. Inden jeg når så langt, henter jeg begreber fra Butler, der skal gøre 

mig i stand at undersøge de subjekter – lærernes diskurser har åbenbaret – med et blik for køn.  

3.5 KØN SOM NOGET MAN GØR  
 

Når den første delanalyse har kortlagt lærernes forskellige forståelser af elevnormalitet er min 

ambition at analysere, hvordan de kobles til køn. Her stiller jeg skarpt på, hvordan lærernes 

kommunikation muliggør bestemte subjektpositioner og undersøger, hvordan de tilbydes til 

eleverne på måder, som er kønnede. Jeg bevæger mig således ikke væk grundambitionerne i 

vidensarkæologien, men supplerer den med andre blikke og strategier. Det teoretiske grundlag for 

den anden delanalyse vil derfor være defineret af både Foucaults subjektbegreb samt kønsteori fra 

Judith Butler. Jeg henter desuden inspiration og begreber fra forskning, der på forskellig vis har 

videreudviklet og taget afsæt i disse teorier og bragt dem ind i en skolesammenhæng (Søndergaard, 

2006; Kofoed, 2004; Stormhøj, 2008; Staunæs, 2004). Det gør jeg ikke for udvande de teoretiske 

begrebers egentlige form, men for at gøre dem mere vedkommende for den kontekst, jeg ønsker at 

studere. Jeg afviser ikke, at Foucaults tænkning om forholdet mellem magt, viden og subjekter samt 

hans interesse for seksualitetens historie alene kunne tilbyde et stærkt nok grundlag til at studere, 

hvordan elever gøres til subjekter for kønnet normalitet. Jeg finder dog god mening i at inddrage 

Butler, da hendes teori har videreudviklet Foucaults blik specifikt ift. køn og tilføjet det 

en ”performativt” egenskab. Det informerer analysen med et bredere begrebsapparat, der gør det 

muligt at indfange flere kønsnuancer i min empiri. 

 

Butler beskæftiger sig med, hvordan mennesker bliver subjekter for forskellige kategorier herunder 

køn ud fra en tænkning der hovedsageligt baserer sig på de kerneelementer hos Foucault, som jeg 

har gennemgået ovenfor (Stormhøj, 1999). Hendes tanker udspringer af et opgør med den 

feministiske teoris fokus på ”Kvinden” i skellet mellem biologi (sex) og social konstruktion (gender). 

Det biologiske køn kritiseres for at savne blik for interne forskelle i køn og det sociale for at tage 

afsæt i en kritik af det biologiske og dermed reproducere det gennem henvisning til det, da det 

således potentielt blot dukker op som forskellige afspejlinger af det biologiske (Butler, 2010:37-42).  
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Derfor introducerer hun i stedet ”det performative køn”, som gør det muligt at iagttage køn, som 

noget man bliver til gennem de handlinger, man gør (Butler, 2010:71). Køn forstås i ikke som en 

essens, som man fødes med og heller ikke som en identitet, der allerede eksisterer og kan påtages, 

men derimod som en kategori, der gøres og skabes simultant i vores daglige optræden overfor 

hinanden (Ibid.:240). Hun tilbyder dermed et fremmedgørende blik for at køn kan sidde andre 

steder end på kroppen. Det anvendes i analysen, som en strategi til at iagttage, om og hvordan 

lærerne alene på baggrund af de kropstegn, som de ser, har faste forventninger til 

det ”handlerepetoire”, som eleverne vil fremsætte (Butler, 1993; Søndergaard, 2006:90-91). 

En ”drengeelev” vil eksempelvis blive til, når en elev, med fysiske kropstegn som ”dreng” 

interpelleres/påkaldes som ”dreng”. På den måde bliver identitet skabt, når diskursen kalder os til 

eksistens for bestemte subjektpositioner (Ibid.). Der findes med andre ord ikke en handlende bag 

handlingerne, som Butler skriver: ”køn viser sig derfor at være performativ – det konstituerer den 

identitet, som det angiveligt er. I denne forstand er køn altid en gøren, om end ikke et subjekts 

gøren, der kan siges at eksistere forud for handlingen” (Ibid.:70-71). Med den kønsforståelse kan jeg 

altså studere, hvordan køn emmergerer som kategori for eleverne.  

Skabelsen af køn sker derfor på den ene side processuelt, da det skabes, når det gøres, og på den 

anden side reproduktivt som genskabelse, da gentagene ’gørelser’ af køn kan (gen)skabe det, som 

det udsiger (Butler, 2010:43). Med det forstår jeg, at kønskategorier, der gøres gentagende, kan 

stivne og fremstå som faste fælles forståelser, der kan materialisere sig i praksisser, institutioner 

eller i selve kroppen, der på den måde bliver påskud for bestemte konstruktioner snarere end at 

have køn iboende (Søndergaard, 2006:91). ”Stivnede” kønsforståelser vil altid være præget af 

normer, der strukturerer den kontekst, hvori de skabes. Med andre ord vil de faste forståelser altid 

iagttage nogle måder at gøre køn på, som mere rigtige end andre i bestemte sammenhænge 

(Ibid.:52). Det betyder, at jeg kan forstå elevers kønsidentitet som ufaste og forhandlingsparate 

størrelser, der mere eller mindre eksplicit skabes, vedligeholdes og forandres i relationer i skolen. 

Det indebærer ikke, at alle kønskategorier konstant begynder forfra, men i stedet at de aldrig vil 

opnå en endelig og stabil form, da de har karakter af idealer og gørelsen af dem derfor aldrig kan 

være fuldkommen (Kofoed, 2011:105). Det er den ustabilitet, som Butler med afsæt i Foucault 

appellerer til, at analytikeren anvender, som et kritisk potentiale for at destabilisere faste 

sandheder om køn og udvide den binære kønsforståelse. 
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For at  forløse det kritiske potentiale importerer jeg Staunæs fortolkning af Butler i begrebet 

om ”grænsefiguren”, som hun definerer: ”figurer, der gør sociale kategorier skævt og dermed 

forstyrrer normativiteterne” (Staunæs, 2004: 43). For at opretholde normerne i skolen, må de 

sociale kategorier gøres på en passende og ikke for skæv eller strittende måde, og grænsefiguren 

kan derfor fungere som en slags ”levende pejlemærker” for, lærernes forståelser af grænsen 

mellem det passende/upassende (Staunæs, 2004:67). Jeg anvender grænsefiguren til at få blik for 

kønsnormer i lærernes diskurser, ved at fortolke dem igennem de elever, der strider i mod dem. Jeg 

orienterer mig efter elevers aktive ’gørelser’ af forskellige kønskategorier, som ikke konformerer 

lærernes kønsforventninger. Det betyder, at jeg inviterer modstridende eller brydende 

virkeligheder ind i min analyse, så det usædvanlige kan bidrage til at synliggøre det sædvanlige – 

altså alle de fortællinger om køn som lærerne tager for givet som sande (Staunæs, 2004). Hvor jeg i 

den første delanalyse iagttager bredt både ”den første og den anden”, indsnævrer jeg i anden 

delanalyse mit synsfelt til ”kun” at betragte normalen igennem afvigelsen. Det skal give mig blik for 

kønsnormer ikke bare gennem det, som drenge og pigeelever gør, men også som det de forstås at 

skulle gøre, og alt det de ikke kan gøre, fordi de skal gøre noget Andet.  

 

Fra både Foucault og Butler lærer jeg, at der med normalisering altid vil være noget, der forstås 

som mere rigtigt end andet. Med afsæt i fundene fra de to første analyser, vil jeg derfor i den tredje 

analyse forsøge at opnå en forståelse for, hvordan lærerne anvender de udledte 

normalitetsforståelser som en strategi for at rangordne og beslutte hvilke forskelle, der slår mere 

igennem som upassende end andre. Jeg adskiller ikke beslutning fra viden, da jeg med afsæt i min 

gennemgang af Foucault forstår, at de to løber sammen. Min måde at analysere lærernes 

beslutning er altså ved at fremanalysere den viden, som de anvender som baggrund for 

beslutningen. Ambitionen er derigennem at spore, hvordan alle de forskellige sandheder og 

ressourcer, som lærerne benytter sig af for at dømme normalitet/afvigelse, materialiserer og 

ordner sig i mønstre, som er kønnede. 

OPSUMMERING ï ANALYTISKE POTENTIALER, BEGRÆNSNINGER OG FRAVALG 

Med afsæt i den skitserede teori udleder jeg altså en række potentialer for studiet af normalitet. 

Jeg vil i opgaven anvende normalitet som henvisningsinstans for meningsfulde forskelssætninger og 

tilblivelser. Jeg søger efter normalitetsfigurer, som nogle der kan give mening uden at kunne tildeles 
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et generelt eller fastbestemt indhold (Kofoed, 2004:321). På den måde studerer jeg normalitet 

kritisk ift. dens kontekst. Nærmere bestemt påtager jeg mig en destabiliserende tilgang til i de stille 

og selvfølgelige kategorier, som det normale virker igennem. Jeg udviser opmærksomhed omkring, 

at der ikke findes én rigtig eller forkert måde at gøre sin elevkategori på, man at grænsen mellem 

de to gør dem gensidigt afhængige. Jeg insisterer derfor på at aktivere min analyse i empiri, der 

både forholder sig mere direkte til det normale og det implicitte, som jeg iagttager gennem de 

figurer, der udfordrer normernes grænser. Jeg forsøger dermed at udnytte flest mulige potentialer 

af mit empiriske materiale. Med de strategier er ambitionen at kunne normalitetsstudere uden at 

blive normativ.  

Man kan med rette anholde, at den intention rummer umuligheder i den forstand, at en kritisk 

analyse af normalitetsforståelser samtidig også altid vil reproducere dem gennem henvisning. Jeg 

har derfor ingen ambition om at studere min analysegenstand objektivt og målbart og er refleksiv 

omkring, at jeg i den måde jeg tilgår min analysegenstand også er medskaber af, hvordan den kan 

opfattes. Jeg argumenterer, at de valgte strategier muliggør en sådan refleksivitet, da de forpligter 

mig på at gå bagom lærernes måder at forstå det normale og ikke reducere det til én materialitet. 

Samtidig anerkender jeg, at andre teoretiske perspektiver kunne skærpe analysens blik for, hvor og 

hvordan bestemte normer bliver til. Eksempelvis kunne jeg med affektive teorier få et brede blik for 

de måder, hvorpå lærerne erkender normalitet og bidrage med et sprog for, hvordan lærerne 

oversætter sine ”mavefornemmelser”, samt hvordan deres følelser for eleverne spiller ind på 

vurderingen af deres støttebehov. Jeg finder det ikke plausibelt at lærernes diskurser er vejledt af 

affekt alene, hvorfor affektbegrebet ikke ville omvælte eller udfordre analysens konklusioner, men 

måske snarere biddrager med et ekstra lag. Analysen begrænser sig desuden til, at kunne køn som 

én identitetskategori ud af mange mulige. Afgrænsningen skyldes, at jeg inden for specialets 

omfangsramme har fundet det nødvendigt prioritere mellem en bred men mere overfladisk analyse 

eller en snæver men mere dybdegående. Her har jeg vægtet at udtømme lærernes forståelses- og 

kommunikationsmønstre mest muligt.  I det følgende kapitel gennemgår jeg, hvordan jeg har 

indsamlet og behandlet den empiri, der er fundamentet for de analyser, som jeg nu har motiveret. 
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4 ïINDSAMLING OG BEHANDLING AF DATA   
 

I det følgende præsenterer jeg, hvordan jeg anvender vidensarkæologien i praksis; som en måde at 

bedrive diskursanalyse på. Jeg oversætter de to primære opgaver, som denne diskursanalyse 

efterlader mig med, og præsenterer derfor først en række afsnit om, hvordan jeg har samlet en 

bred mængde af udsagn til et arkiv. Derefter følger mine overvejelser om, hvordan jeg kan udpege 

regularitet indenfor arkivet. Jeg diskuterer løbende styrker og svagheder ved de valg, jeg har truffet.   

4.1 KONSTRUKTION AF ARKIVET 

Som strategi for at opbygge et bredt arkiv af forskellige udsagn har jeg valgt selv at udarbejde mit 

datamateriale ved at gennemføre interviews med syv folkeskolelærere. Interviewmetoden er valgt, 

da min analysegenstand kræver adgang til lærernes oplevede virkeligheder, hvilket hjemmesider, 

rapporter eller lignende ikke ville kunne give adgang til. Jeg tilskriver mig en forståelse af 

interviewet som et socialt møde, der producerer fortællinger om den interviewedes måde at danne 

mening og forstå verden (Staunæs & Søndergaard, 2005:54). For at blive i stand til at kortlægge, 

hvordan lærerne forstår, har jeg gjort mig flere overvejelser omkring min interviewform og 

spørgestil. For det første er jeg gået semi-struktureret til interviewet med en åben og agil spørgestil. 

Her har jeg ønsket at lære af interviewpersonerne undervejs og lade deres oplevelser være 

styrende for samtalen (Staunæs & Søndergaard, 2005). Mine spørgsmål har været reduceret til 

temaer og retninger, der kunne lukke forskellige felter op. Det har i min optik den fordel, at det 

langt overvejende bliver op til interviewpersonerne selv at bestemme, hvad de finder væsentligt at 

fremhæve. Det giver et brugbart indblik i de strategier, som lærerne griber ud efter, når de skal 

forstå og forklare deres beslutninger om inklusionsressourcer. Omvendt bliver udfordringen, at jeg 

som interviewer forpligter mig på at rumme lærernes mangfoldige og ofte modsætningsfyldte 

udtalelser. Med den åbne tilgang er min ambition derfor at forblive sensitiv overfor den 

kompleksitet, som mit problemfelt er belagt med. Det er således ikke min ambition at levere 

absolutte konklusioner, der kan omsættes til handling eller eksempelvis munde ud i målbare 

faktorer og interaktionspotentialer for skolerne. 
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Et socialt møde indbefatter, at jeg også selv er investeret i mødet, hvorfor jeg er bevidst om, at min 

person og den relation, der opstår undervejs i interviewet også har betydning for de udsagn, som 

lærerne fremsætter. Jeg har derfor anvendt forskellige relationsopbyggende strategier for at 

etablere en tryghed og fortrolighed med lærerne, der kunne motivere dem til at tale og dele frit og 

dermed berige mit materiale. Eksempelvis har jeg anvendt mine erfaringer fra en tidligere stilling 

som lærervikar til at skabe genkendelighed og desuden opsøgt information om inklusion i praksis 

for at indstifte et fælles sprog i samtalen. Det giver gode betingelser for at skabe mættede og 

alsidige interviews. Samtidig mener jeg, at mit diskursive materiale med fordel kunne suppleres 

med anden data. Eksempelvis kunne observationer i lærernes klasser have biddraget med nye og 

andre forståelser af den virkelighed, de taler frem og en dybere forståelse for relationen mellem 

eleverne og læreren, som er med til at ordne, hvordan lærerne prioriterer inklusionsressourcer. 

Observationerne kunne derfor potentielt have underbygget men også udfordret og nuanceret 

analysens fund. Når de er fravalgt skyldes det alene en praktisk udfordring i, at det ikke har været 

muligt at opnå adgang og godkendelse fra skolerne. Jeg er således bevidst om, at mit arkiv ideelt set 

kunne være baseret på flere og mere varierede kilder. I næste afsnit gennemgår jeg derfor, hvordan 

jeg har forsøgt at optimere mit analysefelt mest muligt, indenfor de rammer jeg har til rådighed.  

4.2 AFGRÆNSNING AF ANALYSEFELTET: SKOLER, LÆRERE OG MELLEMTRINNET  

For at kunne udlede valide fund fra mit materiale, har jeg vægtet flere forskellige hensyn ift. at sikre 

både ensartethed og variation i mit arkiv. I min udvælgelse af skolerne har jeg for det første 

afgrænset dem indenfor samme kommune. Der er store kommunale forskelle på antallet af elever, 

der får støtte i og udenfor skolen, og de enkelte kommuner har frihed og autoritet til at forpligte 

deres folkeskoler på at prioritere forskellige indsatsområder og strategier med et bestemt fokus 

eller endemål for øje. En variation i kommuner, kunne betyde at lærerne ville være underlagt 

bestemte forståelser eller arbejdsmetoder ift. inklusion, der potentielt kunne betinge, hvordan de 

forstår inklusionsbehov og prioriterer ressourcerne. Inden for kommunen har jeg samtidig tilstræbt 

en geografisk bredde i udvælgelsen af skolerne med henblik på at kunne indfange så mange 

forskellige facetter af inklusionspraksisser som muligt. Jeg forsøger dermed at minimere 

sandsynligheden for, at opgavens fund blot bliver en refleksion af ét bestemt miljø, som skolen er 

placeret i.  
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Jeg har ud fra disse kriterier kontaktet et betydeligt antal folkeskoler i Københavns kommune 

gennem både formelle og uformelle kanaler. Kontakten har ikke været uproblematisk, og jeg har 

fået afvisning fra langt de fleste med henvisning til, at skolerne bliver ”bombarderet” med 

henvendelser, og at lærernes tid i forvejen er sparsom. Generaliserbarhed og repræsentativitet 

udgør derved i min vurdering de største svagheder ved analysens design, og jeg havde gerne set, at 

endnu flere skoler havde været repræsenteret. Med de syv lærere der indvilligede i dialog vil jeg 

dog mene, at jeg for nærværende er lykkes med at sikre en tilfredsstillende variation. Lærerne 

kommer fra fem forskellige folkeskoler i Københavns kommune på hhv. Christianshavn, Nordvest, 

Østerbro, Bispebjerg og Valby. Jeg argumenterer derfor, at skolerne skræver over de forskellige 

udfordringer, der findes på tværs af kommunens bydele. Jeg ser derfor, at potentialerne i mit valgte 

design ligger i et kontekst- og praksisnært bidrag, der kan sige ”meget om mindre”. Derudover 

forventer jeg, at lærernes fortællinger vil være genkendelige for andre lærere, da de udtrykker sig i 

et sprog, der er fælles for skolen. For at mindske betydningen af særlige karakteristika ved de 

enkelte lærere, er jeg desuden gået efter at variere dem både ift. køn, alder, erfaring, fag mm., og 

har af hensyn til deres anonymitet valgt at tildele dem fiktive navne igennem min analyse. Jeg 

henviser til bilag 1 for en uddybende personkarakteristik.  

Jeg mener, at de syv lærere kan argumenteres at optræde særligt refleksive omkring, hvordan køn 

virker i skolen i dag. Refleksionsgrad har ikke været planlagt på forhånd, og jeg har derfor gjort mig 

umage for ikke at købe blindt ind på deres betragtninger. Jeg har i stedet centreret min analyse 

omkring det, de bringer ubevidst frem i form af selvfølgelige udtalelser og isoleret deres egne 

kønsrefleksioner i et afrundet afsnit. På den måde argumenterer jeg, at have inddæmmet mine 

analyser fra at skrive kønsbetragtninger frem, som afviger betydeligt fra det gængse billede blandt 

lærere i målgruppen.   

Slutteligt har jeg afgrænset mit felt til skolernes mellemtrin (4.-6. klasse). Valget er lige dele 

empirisk og teoretisk motiveret. Empirisk fordi, det er her, jeg kan se de største forskelle i antallet 

af drenge og piger, der får tildelt ressourcer (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019a). Teoretisk 

fordi jeg med afsæt i Foucualt og Butler kan forstå det at blive til som subjekt; herunder at blive til 

som elev, som en læringsproces over tid. Andre før mig har med samme afsæt vist, at det kan tage 

nogle år før børn opbygger kendskab til skoleverdenen og rollen som elev så at sige har ”sat sig” 

(Kofoed, 2004:15). I det blik giver det mening at indsætte studiet på et tidspunkt, hvor børnene er 
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store nok til, at lærerne kan have forventninger til, at de efterlever bestemte måder at gøre elev på. 

Ligeledes fravælger jeg udskolingen men ud fra andre argumenter, der også er udledt af tidligere 

forskning. Jeg anholder deraf, at der med udskolingsalderen bliver mange andre faktorer herunder 

eksempelvis seksualitet, der konstituerer kønsnormer (Staunæs, 2004). Det er langt fra uvæsentligt 

men ligger udenfor analysens afgrænsning. Jeg mener derfor, at inklusionseleverne på 

mellemtrinnet er den mest optimale gruppe at gøre til genstand for mine analytiske ambitioner. Jeg 

vil med disse overvejelser samlet argumentere, at have optimeret mine muligheder for at indsamle 

fyldestgørende empiri som afsæt for analysen. I det næste afsnit, gennemgår jeg, hvordan jeg har 

behandlet den. 

4.3 UDPEGNING AF REGULARITET I ARKIVET  

Den vidensarkæologiske diskursanalyse fremsætter ingen eksplicitte regler for udpegning af 

regulariteter i de spredte udsagn i arkivet. For at håndtere den problematik, må diskursanalytikeren 

opstille sine egne kriterier for, hvordan regularitet validt kan udpeges (Andersen, 1999:47). Jeg 

vælger derfor at tage støtte på klassiske metoder fra den kvalitative indholdskodning, sådan som de 

er formuleret hos bl.a. Kathy Charmaz (2006). Kodning kan forstås som sortering, segmentering og 

udvælgelse af data, der så at sige klargør data til analyse (Charmaz, 2006:43). Jeg anvender ud fra 

den forståelse kodning til at definere, hvad der udspiller sig i min data og til at påbegynde min 

fortolkning af det (Ibid.:46). Det betyder, at jeg har behandlet min empiri i to bevægelser.  

For det første har jeg foretaget en initial kodning, hvor jeg er gået åbent til min data og ladet den 

emmergere, forstået på den måde, at jeg har ladet den været styrende for, hvordan jeg har kodet - 

i stedet for at tilpasse den forudbestemte koder (Ibid:49). Jeg har således langsomt påbegyndt at 

spore mønstre og sammenfald mellem objekter, subjekter, begrebsnetværk og strategier (med 

andre ord diskursformationer) på tværs af lærernes udsagn. Det optimerer mine muligheder for at 

indfange lærernes forståelser og ikke mine egne. Derefter har jeg bevæget mig over i en fokuseret 

kodning, hvor jeg har afgjort hvilke initiale koder, der kunne bidrage med den størst mulige 

analytiske værdi ift. at præsentere data udtømmende (Ibid.:57). Charmaz beskriver, at en frugtbar 

måde at træffe sådanne afgørelser er ud fra hyppigheden i kodernes optræden (Ibid.). Jeg har 

derfor indlagt et majoritetskriterium, hvorfor en diskursformation skal optræde hos minimum 5/7 

lærere, førend jeg medtager den i analysen. Det skal sikre, at de fund, jeg fremhæver, er 
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repræsentative og troværdige for den lærergruppe, som jeg beskæftiger mig med. Jeg har kun i ét 

enkelt tilfælde måtte erfare, at disse kodningskriterier afskrev mig fra at medtage potentielt 

relevante temaer. Jeg er herfra endt med fem klynger af diskursformationer, der alene er styret af 

de temaer, som lærerne talte frem som sande. Hver diskursformation er navngivet efter den 

sandhed, den refererer til samt den forskelssætning, som jeg vil argumentere, at lærerne anvender 

til at kommunikere om den. De fem sandheder fungerer som en rettesnor for min formidling og 

fortolkning af mit materiale og kan opsummeres således: 

 

Med de teoretiske og analysestrategiske overvejelser præsenteret påbegynder jeg nu analyserne. 

 

5ïFØRSTE DELANALYSE : ER DET NORMALT? PRODUKTION AF 

NORMAL ELEVSUBJEKTIVITET   

Denne analyse har til formål at kortlægge de normalitetsforståelser, der er blevet talt frem i min 

dialog med lærerne. Jeg formidler min analyse gennem forskellig undren såsom: Hvordan aflæser 

lærerne normalitet? Hvilke former for viden om ’det normale’  in- og ekskluderer de i deres 

kommunikation? Og hvordan påvirker den viden, som de betragter som sand, hvordan den normale 

og unormale elev kan træde frem? Jeg forfølger spørgsmålene ved at aktivere min analysestrategi i 

de diskursformationer, som jeg har identificeret og fremlagt, og udleder i hvert afsnit betingelser 

for, hvordan elever kan træde som normale. Samlet set skal diskursanalysen besvare spørgsmålet: 

Hvilke sandheder er i omløb hos lærerne for at tale om normalitet i en inklusionssammenhæng?  

Sandhed Inklusionen er 
grænseløs 

Børn har brug 
for ro og 
struktur 

Normalitet er 
refleksivt 

Det normale er 
flertallet 

Det unormale 
smitter 

Forskel Ressourcer 
nok/for får 
ressourcer 
Inklusion/eks-
klusion 

Ro/larm 
Struktur/frihed 
Læringsparat/ik
ke læringsparat 

Passende/upas-
sende 

Rask/syg, 
Social/alene 
Social/faglig 
 

Eksterne/in-
terne tegn 
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Den første diskursformation, som jeg præsenterer, kan forstås som lærernes betragtninger af 

omfanget af den inklusionsopgave, de varetager. Betragtningerne er efter min mening centrale at 

præsentere, da jeg vil argumentere, at de udgør en grundpræmis for, hvordan lærerne kan forstå 

og tale om det normale og unormale.  

5.1 ï INKLUSIONEN MANGLER GRÆNSER 

I det følgende argumenterer jeg, at lærerne inddrager en sandhed om, at inklusionsopgaven i 

folkeskolen har vokset sig for stor. Jeg aflæser det, når lærerne kommunikerer om inklusion i et 

forhold mellem at have ressourcer nok/for få ressourcer og indleder med følgende citater:  

 

 

 

 

 

 

Jeg iagttager, at lærerne inddrager en erfaring med, at antallet af problemer i klassen kan overstige 

de ressourcer, som de har til rådighed for at løse dem. Jeg forstår, at behovet for ’opmærksomhed 

fra lærerne’ ses som et grundlæggende legitimt og ikke urealistisk krav, som læreren sagtens ville 

kunne honorere, hvis ikke ressourcerne var for knappe. Den opfattelse genfinder jeg på tværs, hvor 

lærerne italesætter, at det er den samlede mængde af udfordringer i klassen snarere end den 

enkelte elevs behov, som er ophav til de oplevede problematikker. Havde der blot været var et par 

udfordrede børn, havde problemerne kunne håndteres, men når der kommer for mange, så 

brænder det på. En lærer beskriver det således: ”jeg synes ikke som sådan, at udfordringerne er 

blevet værre, jeg synes bare, at vi har flere børn, der har brug for hjælp simpelthen” (Sus: 33.15). Jeg 

iagttager derfor, at lærerne forstår ressourcebegrænsning som et grundvilkår for inklusion og 

vurderer samtidig, at det har afgørende betydning for, hvordan de kan konstruere en normal 

elevsubjektivitet. Når ressourcerne er knappe må lærerne altså gå en ”balancegang”, hvor 

normalitetens grænse tages op til forhandling. Jeg eksemplificerer med følgende udsagn: 

 

Det kan også bare være opmærksomhed. Altså du har brug for, at jeg hjælper dig hver 

eneste gang. Måske har du overbliksvanskeligheder, du kan ikke tage imod en kollektiv 

besked. Men hvis der sidder syv, og du går over og hjælper den ene, hvad så med alle de 

andre? Og så er de allerede stukket af og begyndt at slås eller et eller andet (Nina: 30.52). 

Udfordringen bliver jo, at hvis du har for mange elever i en klasse med svære udfordringer, 

hvor du har brug for virkelig at tilrettelægge individuelt for, at de kan indgå på lige vis, så 

risikerer du, at det knækker ift. den forberedelsestid, du har, og hvor meget undervisning 

kan du så skabe for de andre? Det er jo en balancegang (Malik: 08.28) 
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Citatet reflekterer i min optik, hvordan der hele tiden finder diskursive spændinger sted i lærernes 

kommunikation ift. at definere og redefinere både hvem og hvad, normalkategorien skal inkludere. 

Grænserne for, hvad der synes almindeligt og dermed også grænserne for inklusion, kan således 

iagttages hele tiden at rykke sig. Hos en anden lærer finder jeg samme spænding i en formulering 

om, at hun ”har normaliseret nogle ting nu, som absolut ikke burde normaliseres” (Nina: 22.12). Jeg 

finder på tværs, at lærerne med varierende styrke fremhæver, at inklusionsopgaven kan være for 

svær at løfte. Nogle italesætter, at inklusion i folkeskolen helt er mislykket, og alt deres 

forberedelsestid nu går med konflikthåndtering, mægling og sociale indsatser fremfor faglighed. 

Andre udtrykker, at inklusionsopgaven til tider eller i bestemte klasser overskrider de muligheder og 

ressourcer, de har til rådighed for at løse den. Ud fra de betragtninger argumenterer jeg, at 

begrænsede ressourcer medfører, at lærerne konstant må gøre sig i stand til at prioritere hvad, der 

udfordrer mest. Som en lærer beskriver: 

 

 

 

 

 

Når jeg fremhæver ressourceknaphed som en grundpræmis, der er afgørende for min analyse af, 

hvordan lærerne kan tale om normalitet, er mit argument altså, at forholdet mellem at have 

ressourcer nok/for får ressourcer til at løse de udfordringer, som lærerne iagttager i klassen, former 

bestemte betingelser for, hvad der er plads til at medtage i forståelsen af  ”inklusionseleven” og 

Så vi må hele tiden holde os for øje, hvad vi som skole, der ikke er specialskole, kan gøre. 

At vi ikke går ud over og hele tiden strækker os lidt længere. Vi skal ligesom prøve at holde 

den der grænse, der siger, at vi er altså en normalskole inden for normalområdet, og det 

er der, vi skal agere. Fordi man vil jo enormt gerne gøre det godt, så derfor kommer man 

tit til at strække sig udover (…) Vi bruger hinanden meget til kollegial sparring til at sige: ”Vi 

bliver nødt at holde de her grænser”, og til at spørge om vi går alt for meget op af dem 

eller måske endda over dem til, at det kan bæres i længden (Sus: 07.01, 19.35) 

 

Hvis du føler, at nu begynder mit grundlag for undervisningen at skælve, jeg må 

hellere søge noget hjælp. Så begynder man allerede at tænke, har jeg med min 

sparsomme forberedelse tid til to netværksmøder yderligere om ugen? Yderligere 

skrivelser, opfølgninger og scoremapper og alt mulig andet? Så tror jeg nogle gange, 

at man tænker: Ej. Nu prøver vi sgu bare lige at få det til at fungere alligevel (...) 

Problemet er, at hvis du beder om hjælp, så giver du dig selv flere opgaver, men du 

skal stadig nå alt det andet (Luis: 22.17, 22.56).  
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dermed også hvilke former for viden, der in- og ekskluderes i lærernes konstruktion af normal 

elevsubjektivitet. Jeg ræsonnerer, at der er visse tegn og problematikker, som lærerne må 

ekskludere fra deres kommunikation om hhv. den normale og unormale elevkategori, der ellers 

potentielt kunne være blevet inkluderet, hvis de havde haft flere ressourcer til at løfte 

inklusionsopgaven. På den baggrund udleder jeg en betingelse om, at det er de mest synlige 

problemer, som lærerne ender med at prioritere som indikation på afvigelse fra normen. Som Nina 

eksempelvis udtaler: 

 

 

 

På den måde udleder jeg, at ressourceknaphed gør synlighed til et grundlæggende tegn, som 

eleven skal påtage sig for at blive genkendt som udfordrende eller afvigende i lærernes blik. Det 

implicerer samtidig, at en afvigende elev ikke nødvendigvis er den, der har det sværest. Jeg vil 

udfolde denne pointe i senere analyse ved at nærme mig lærernes forståelser af, hvad der 

karakteriserer det synlige/usynlige i forskellige kontekster. Overordnet finder jeg, at lærernes 

kommunikation om ressourceknaphed åbenbarer en grundlæggende diskursiv ustabilitet ift., hvad 

der kan falde inden for normalitetens grænser. Jeg finder det plausibelt at argumentere, at det kan 

betragtes som symptomer på en iboende umulighed, som inklusion i sin form af et ideal kan 

vurderes at rumme. Hvis inklusionsidealet skal opnås, så skal alle elever kunne placeres inden for 

skolens fællesskab. Særlige behov eller afvigende adfærd vil derfor i princippet blive noget, som 

enten alle eller ingen har. Med andre ord vil selve grænsen mellem inklusion/eksklusion skulle 

opløses, førend inklusionsidealet kan betragtes at være fuldt opnået. Eller som en lærer formulerer 

det: ”Inklusionen er jo ikke vellykket, hvis du stadig har brug for specialundervisning?” (Luis: 46.29).  

 I det perspektiv argumenterer jeg, at sandheden om knappe ressourcer for det første kan gøre det 

muligt for lærerne at italesætte, at der til trods for de grænseløse inklusionsidealer er nødt til at 

finde en vis form for eksklusion sted, og for det andet at elever med synlige udfordringer er dem, 

der først iagttages som afvigende fra normalen. I det følgende skal jeg derfor belyse, hvordan 

lærerne kan tale om synlige afvigelse og opretholde en vis form for grænse for, hvad der kan og 

ikke kan være indeholdt i den normale elevkategori.    

Hvis du går i ét med tapetet, så er du bare ikke mit største 

problem lige nu og her, men det betyder jo ikke, at du ikke 

har det rigtig svært (Nina: 43.46). 
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5.2 ï BØRN HAR BRUG FOR RO OG STRUKTUR 

I det følgende argumenterer jeg, at ro optræder som et uomgængeligt tegn, som eleven må 

adoptere for at blive betragtet som normal. Jeg iagttager, at samtlige lærere præsenterer en viden 

om, at der nødt til at være klart strukturerede rammer og ro i klassen, hvis undervisningen og 

eleven skal lykkes.  Jeg eksemplificerer pointen gennem fire udsagn om hhv. positive og negative 

kendetegn ved eleven, der evner og ikke evner at honorere ro og struktur: 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg forstår, at lærerne aflæser ro og struktur gennem forskellige tegn, som jeg samlet afkoder med 

inspiration fra Nina som forholdet mellem skoleparathed og ikke-skoleparathed. Jeg iagttager, at 

skoleparathed italesættes som en slags minimum for, hvad der kan forventes af en normal elev i 

skolen og ser derved, at lærerne gør det muligt at konstituere normalen ved at afgrænse den fra 

støj og kaos. På den måde dukker ’inklusionseleven’ som én, der ikke formår at blive på den rigtige 

side af denne grænse. Jeg finder samtidig, at sandheden om behovet for ro og struktur ikke kun 

udspringer af de udfordrede elever, men at det er et behov, som alle elever vurderes at have. Jeg 

argumenterer derfor, at lærernes konstruktion af det normale elevsubjekt er vejledt af en forståelse 

af, at ro og struktur er bedst for både dem selv og deres klassekammerater og underbygger med 

følgende udtalelse: 

 

 

 

Det kan udfordre, hvis der bliver for løse rammer. Selvom de skal have noget 

medbestemmelse og de skal have løse rammer, så skal de være ret klare over, hvad de 

skal, og hvad de må og ikke må. Så jeg oplever, at hvis der er det, så er de super gode til at 

være i det, og så bliver det nogle meget gode timer (…) Jeg oplever, at alle synes det er 

rigtigt rart, alle fungerer rigtigt godt, når de ved præcis, hvad de skal. (Ane: 01.12, 18.02) 

 

Kan du tage imod en besked og også efterleve den og gerne måske allerede i 

første forsøg. Det er skoleparathed. Kan du finde dine ting? (Nina: 13.01). 

At de på en eller anden måde kan interagere i det at være i en klasse, at de 

kan gå på intra, huske at læse ugeplaner osv. (Sus: 08.31). 

Det er noget med at forsvinde fra undervisningen, noget med at skabe uro 

bevidst, noget med at undgå at lave noget så vidt muligt (…) Spille computer, 

ikke gide at høre på os irriterende lærere (Mads: 05.01, 05.25). 

Jeg oplever at blive afbrudt eller andre forstyrrelser. De spiser madpakker, 

eller en sidder og spilder mælk udover det hele (Luis: 19.35). 
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Samtidig vil jeg argumentere, at citatet indikerer, at grænserne for ro og struktur er grundlæggende 

ustabile, hvilket gør elevkonstruktionen kompleks. Med det mener jeg for det første, at lærerne står 

overfor en jævnlig afvejning mellem for meget og for lidt struktur. Det ser jeg i Anes eksempel, når 

hun beskriver, at eleverne har brug for struktur men heller ikke for meget, da det kan blive for 

rigidt. Eksemplet reflekterer, at jeg iagttager, at lærerne er afsøgende ift. at finde balancen mellem 

på den ene side at give eleverne selvbestemmelse og på den anden side ikke at slække så meget på 

rammerne, at det tipper over i kaos. Forhandlingen af grænsen mellem løs/fast struktur finder jeg 

ligeledes ift. balancen mellem ro/støj, hvor flere af lærerne fremhæver andre situationer, hvor larm 

rent faktisk kan optræde positivt. Et eksempel herpå er en lærer, der beskriver, småsnak som ”den 

der positive larm, der kan være under gruppearbejde, når børnene snakker og er fokuseret omkring 

deres opgaver” (Malik: 0:46). På den måde ser jeg, at støj også kan optræde som et positivt tegn på, 

at eleven fungerer normalt i undervisningen, hvis den gøres på den ”rigtige” måde.  

Når grænserne mellem ro/støj og struktur/kaos ikke er konstante størrelser men kan variere og 

forhandles, argumenterer jeg, at det samtidig intensiverer betydningen af den enkelte læreres evne 

til succesfuldt at opretholde ro og orden. Jeg underbygger med følgende udtalelse:  

 

 

 

 

 

 

Jeg mener, at citater fint opsummer dette afsnits argumenter, der har gået på, at lærernes 

forståelse af normal elevsubjektivitet er vejledt af en sandhed om, at elever har brug for ro, styring 

og tydelig struktur. Reglerne for hvad der kendetegner disse forhold kan optræde som både faste 

og udtalte, men er samtidig hele tiden op til mulig forhandling alt efter kontekst og relationen til 

den enkelte lærer. På den måde argumenter jeg, at der kan være mere og mindre rigtige 

fortolkninger af ro og struktur, som den normale elev skal kunne navigere i. Jeg mener, at det 

indikerer, at refleksive kompetencer i en eller anden form er indeholdt i lærernes forventninger til 

den normale elevfigur. I næste afsnit skal jeg derfor forsøge at komme refleksivitet nærmere.   

Jeg har nogle vildt gode timer derinde. Fordi jeg kan godt styre dem. Men de har brug for 

styring. Ligeså snart der kommer en anden voksen ind, så går det bare AMOK! (…) Jeg føler, 

at der er meget større ro, når jeg er derinde, fordi jeg netop kender dem, og de kender mig. 

Og de ved godt, hvor min grænse er. Hvis jeg siger nej, jamen så mener jeg det også. Og jeg 

kan godt strække mig, jeg kan også godt ændre holdning, hvis de kan argumentere for det, 

men et nej er i princippet et nej. Og det samme for dem, altså respekt går jo begge veje 

(Nina: 01.02, 15.01). 
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5.3 ï NORMALITET ER REFLEKSIVT  

Den næste diskursformation som jeg har identificeret i lærernes kommunikation omhandler en 

sandhed om, at eleven skal være i stand til at reflektere over sig selv ift. andre for at være 

inkluderet i lærernes normalitetsforståelse. Argumentet koncentrerer sig om grænsen mellem det 

passende/upassende. Jeg iagttager, at samtlige lærere italesætter refleksionen som en væsentlig 

indikation på, om en elev fungerer eller ikke fungerer normalt i skolen og indleder med en række 

eksempler på, hvordan lærerne aflæser om kompetencen er tilstede hos eleven eller ej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg forstår lærernes udsagn, som forskellige versioner af en forventning om, at den normale elev er 

én, der kan fornemme og logisk afkode, hvordan forholdet mellem passende og upassende adfærd 

ser ud i forskellige sammenhænge ift. sig selv og andre. Den afvigende elev dukker således modsat 

op som en, der ikke af sig selv formår at udvise sådanne refleksive tegn og derfor har brug for 

støtte. Jeg iagttager, at eleven derfor inviteres til hele tiden at ”lytte efter” eller spejle sig i andre for 

selv at blive til som normal elev. Det åbner i min optik op for, at lærernes normer for det passende 

ikke er faste og stabile men kan variere med forskellige kontekster i skolen såsom frikvarter, fag, 

klassetrin osv. Jeg mener, at det kan efterlade ikke helt simple krav til eleverne og påbegynder 

argumentationen i følgende udtalelser: 

 

 

 

 

Det er et meget tydeligt tegn på vellykket inklusion, hvis vi har klassereglerne og that’s 

it (...) Fordi i virkeligheden så handler det jo om at mærke efter, hvem man er sammen 

med. Hvordan har de det? Og hvordan har jeg det? På den måde så er det jo også en 

regel. Men det er sådan lidt mere.. Tjaaa find ud af det, ikke? (Luis: 46.48, 48.01). 

Det vil sige, at hvis hun går, så skal de ikke gå efter, eller sige: ”hey hvorfor er hun gået 

igen?”, eller sætte spørgsmålstegn. Der skal være plads! Og det skal de andre altså 

kunne navigere i hele tiden (Jan: 19.25). 

  

Hvis barnet er god til at reflektere over; hvad er det, der sker, når jeg har været i konflikt? Og kan 

tilgive og man også kan indgå i dialog omkring, hvordan retter jeg ligesom til ift. de her ting, hvordan 

bliver jeg bedre til at navigere i de her ting? (Malik: 48.28). 
Det er nogen, som har brug for ekstra støtte og vejledning og ikke lige kan regne de der sociale koder 

ud, mens de samtidig har så svært ved at se, hvorfor det lige præcis er dem. De føler sig forurettede 

hele tiden (…) Så hvis du virkelig har den der begrænsede empati. Så er du svært udfordret. Du bliver 

også afvist i længden, hvis du ikke er åben overfor andre og forstår andre (Nina: 17.12, 27.34). 

Det er et spørgsmål om det her med at lytte efter, at din adfærd passer til flertallet (Mads, 06.48). 

 



 

 35 

Jeg argumenterer, at citaterne eksemplificerer, hvordan lærernes kommunikation ikke efterlader en 

entydig definition af refleksionsbegrebet men i stedet oversætter det som en slags fornemmelse, 

som eleverne skal have, der gør dem i stand til at ”navigere i” og ”mærke”, hvor grænsen mellem 

struktur/frihed og passende/upassende går. Jeg vurderer derfor, at denne sandhed gør det muligt 

for læreren at producere en forventning om, at den normale elev ikke behøver tydelige instrukser, 

men i stedet selv kan tage ansvar for at genkende, hvad der i lærerens blik, må anses som passende 

elevadfærd.  Jeg udleder derfor, at lærerne inkluderer refleksivitet som en betingelse for, hvordan 

og hvor godt elever kan indtræde i positionen som normale. I det følgende vil jeg forsøge at komme 

tættere på, hvordan det kan se ud, når eleven efterlever den betingelse på den rigtige måde. Jeg vil 

således undersøge, hvordan eleven kan iagttages at påtage sig en adfærd, der ”passer til flertallet”. 

5.4 ï DET NORMALE ER FLERTALLET  

I det følgende argumenterer jeg, at lærerne aflæser den normale elev ud fra en overordnet 

sandhed om, ”hvordan børn er flest”. Jeg har identificeret tre diskursformationer, som lærerne 

benytter sig af for at kunne fremsætte viden om majoritet og minoritet. Det gælder forholdet 

mellem at være rask/syg, social/alene og social/faglig. Jeg påbegynder med følgende karakteristik 

af ”en helt almindelig elev”: 

 

  

 

 

Citatet aktiverer flere relevante forhold, og jeg begynder med det omtalte ’normalområde’. Jeg 

finder, at lærerne på forskellig vis tager støtte på denne form for videnskabelige viden, når de 

forsøger at afgøre grænsen for det normale. På den måde iagttager jeg, at det bliver muligt at 

italesætte det normale som noget, der kan måles, peges på eller med andre ord diagnosticeres. En 

anden lærer uddyber eksempelvis det omtalte normalområde og forklarer, at ”det er en test de 

tager, og hvis du er inden for normalområdet, så skal du rummes i folkeskolen” (Nina: 32.06). Ved at 

inddrage videnskab som en ressourcer mener jeg, at det bliver muligt for lærerne at forsøge at 

opstille neutrale betingelser for at kunne dømme normalitet ved at skelne mellem raske/syge 

elever. På den måde vil jeg samtidig argumentere, at det bliver muligt at udpege diagnosen som 

Altså, at de er normalt begavede. At de er inden for 

normalområdet, der er nogen, der er både gode og dårlige til 

det ene og det andet, men at de ligesom godt kan indgå i 

normale sociale sammenhænge. (Sus: 07.57)   
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normalitetens modsætning. Lærerne nævner i den forbindelse ADHD, tourettes, angst, tics, ord- og 

talblindhed mm. som udtryk for eksempler på diagnosticeret afvigelse fra ’normalområdet’. På 

trods af, at antallet af diagnoser stiger i disse år, så udgør de diagnosticerede elever alt andet lige 

minoriteten, hvorfor majoriteten i denne målestok altså vil dukke op som raske2. Jeg mener derfor, 

at lærernes skel mellem syg/rask kan iagttages at referere til en sandhed om, at den normale elev 

er som ’børn er flest’.  

Jeg finder det dog relevant, at lærerne samtidig tilføjer, at disse test ikke kan stå alene som mål for 

normalitet. Derfor bliver det relevant, at få greb om de andre ressourcer, som lærerne inddrager 

for at kunne placere elever i ”normalområdet”. Det leder mig til næste del af Sus udtalelse, der 

omhandler, hvorvidt eleven indgår i normale sociale sammenhænge. Det sociale danner ramme om 

endnu en diskursformation om flertallet, som jeg har identificeret på tværs. For at bruge en af 

lærernes egne ord italesættes et normalt barn i dette blik, som ”et barn der er glad og føler sig 

tilpas. Én der har venner” (Malik: 47.57). Jeg iagttager, at lærerne genkender denne følelse af glæde 

og tilpashed ud fra sociale tegn, der afgrænses efter om eleven er inden- eller udenfor i sociale 

sammenhænge. Det kan underbygges i følgende udtalelse:  

 

  

 

Jeg udleder, at lærerne inkluderer det at have venner og indgå i et socialt fællesskab i deres 

forståelse af normalitet. Samtidig ser jeg, at elevens vejledningen til det sociale ikke er entydig og 

kobler sig tæt til sandheden om refleksivitet, der blev præsenteret i sidste afsnit. Jeg mener, at 

citatet eksemplificerer endnu en balancegang, som eleverne skal kunne mestre. Det ’unormale’ 

træder i den forståelse både frem, når elever er udenfor og ikke fungerer socialt men også, hvis de 

indgår en masse socialt, men på en ”forkert” eller upassende måde. Det normale elevsubjekt skal 

altså på en og samme tid afskære sig fra konflikt og stadig konflikte lidt, så man ikke et helt udenfor. 

Eller som en anden lærer beskriver, ”et normalt barn ikke et barn, der ikke kommer i konklifter. 

 
2 Andelen af børn, der har fået en diagnose såsom depression, angst, autisme og ADHD inden de fylder 15, år er blevet 
fordoblet på bare syv år og ligger i dag på 9 pct. (Jakobsen, 2018). 

At kunne se andre børn efter skoletid, gå på klub og alle de der ting, 

der ligesom hører med for at kunne indgå i en normal social 

sammenhæng uden at ligesom rage ud i konflikter, blive enten 

centrum for nogle konflikter eller helt udenfor. (Sus: 08.31)  
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Sådan er virkeligheden, vi vil altid være i konflikter” (Malik: 48.27). På den måde argumenterer jeg, 

at det ikke er underordnet, hvordan elever tilstræber at passe ind i et fællesskab, da normer 

strukturerer nogle sociale handlemåder som mere rigtige end andre. Jeg bygger videre på 

argumentet i følgende udtalelser: 

 

 

 

 

 

 

Jeg aflæser af citaterne, at sociale handlinger både konstituerer og afgrænser lærernes 

konstruktion af den normale elev. På den ene side er socialt tilhør et tegn på almindelig elevadfærd, 

men på den anden side kun hvis, det gøres på den rigtige måde, da forkerte sociale handlinger 

samtidig kan få afvigelse til at træde tydeligt frem. Mens jeg i afsnittet om struktur og ro 

argumenterede, at forventninger til elevens evner i det faglige rum, var mere udtalte og dermed 

mindre frie, iagttager jeg her, at de sociale forventninger har en anden og mere løs karakter. Jeg 

finder, at lærerne stiller færre udtalte krav til det normale og overlader flere tegn til elevernes 

fornemmelser, når det kommer til det sociale.  

Færre specifikke krav mener jeg på den ene side skaber en større bredde ift. hvad, der kan 

inkluderes i lærernes normalitetsforståelser. På den anden side kan uudtalte forventninger 

betragtes at kræve mere af elevernes refleksionsevner, hvilket installerer en risiko for at nogle 

elever ikke genkender dem på samme måde, som lærerne havde tænkt. Det ser jeg eksempelvis når 

Mailk beskriver, at han til en elev i klassen må sige ”hallo hør nu her, du ved udmærket godt, at det 

ikke er det du skal gøre” (Malik: 13.15). Eller når Luis bekriver nogle af sine elevers adfærd ved, 

at ”det bliver latterlig situation, og jeg tænker, at det skulle de da have lært for lang tid siden?” (Luis: 

41.43). Jeg argumenterer derfor, at lærerne inkluderer sociale kompetencer i deres 

normalforståelse som et udtryk for elevers evne til at efterleve få og ofte uudsagte regler på en 

måde, der samstemmer med lærernes forventning til, hvad der er passende/upassende. Jeg 

iagttager desuden, at majoriteten af eleverne præsenteres at besidde sådanne evner: 

Det kan også være, hvad er det, der sker ift. det sociale? Hvem er det man opsøger?  

Et andet eksempel kan være, at vi observerer dem, der bliver leget med. Der er én, 

der leger nedad. Som bevidst går ned og leger med 2. klasserne (Jan: 25.23). 

Det er meget mere tydligt, hvis de ikke fungerer socialt, synes jeg, fordi så er det 

både inde i det faglige rum, at de bliver sådan lidt udstødt nogle gange, men det er 

også ude i frikvartererne, at de har det rigtig svært. (…) Den der isolation, som de selv 

gør, men som også andre gør (Ane:16.20, 16.48). 
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Jeg iagttager, at lærerne konstruerer flertallet som de søde og nemme børn, der ”er med” i 

fælleskabet. Med afsæt i citaterne argumenterer jeg, at lærerne inddrager erfaringer om, at de 

fleste elever i skolen formår at efterleve de rammer, der er i skolen – såsom at kunne kende forskel 

på frikvarter, hvor der er frihed, og fagrum, hvor der er struktur – og anvender dem til at afgrænse, 

hvad der er i så fald må kendetegne normalen. Jeg argumenterer således, at ”flertallet” på 

forskellige måder bliver en ressource for lærerne ift. at kunne konstruere en normal 

elevsubjektivitet, når grænsen mellem normal/unormal kan være svær at drage, som det 

eksempelvis ses, når læreren spørger: ”er det normalt?”. På den måde argumenterer jeg, at lærerne 

ikke nødvendigvis finder normalen blandt de dygtigste eller i midten, men dér hvor børn er flest og 

afrunder afsnittet med et citat: 

 

 

 

 

5.5 ï DET UNORMALE SMITTER   

I det sidste afsnit af denne analyse vil jeg fokusere en smule mere på den minoritet, der ikke formår 

at afkode og påtage sig de både faglige, sociale og refleksive kompetencer, som analysen har 

skrevet frem. Jeg argumenterer, at lærerne fremsætter en sandhed om, at afvigende adfærd ikke 

bor i eleven, er elevens skyld eller har én årsag, men derimod er smittet af flere forskellige 

Når det er sagt, så er der også bare rigtig mange børn i folkeskolen, der gør det godt, er 

inkluderede og er med. Men det er ikke dem, der bliver skrevet overskrifter om (Luis: 38.40). 

Det er jo nogle søde unger, nærmest alle 80, men der er altså bare nogen, som har svært ved 

at finde ud af at gå i skole kontra frikvarter, og det er en hurtle (Mads:11.50). 

Vi har nogle børn, som er meget nemme at have med at gøre. Fagligt kan du sagtens sætte 

dem til en opgave, hvis de ikke forstå det, så kommer de lige op og får det at vide, og så går de 

i gang. Socialt er de ikke i konflikter, og hvis de kommer i konflikt, så siger de undskyld, og så 

kommer de videre. Jeg ved sgu ikke, om det er normalen? Men jeg synes, at der efterhånden 

er en ret stor gruppe af dem, som er nemme (Ane: 21.40-22.08). 

 

Jeg er ligeglad med om det er højt fagligt niveau eller lavt fagligt niveau. 

Fordi verden er jo sådan, at der vil altid være nogen, der får 02 og nogen, 

der får 12. Og så længe jeg ikke er bekymret for, at barnet kan få 02, og så 

længe, jeg ikke er bekymret for, at de muligheder 02 giver ift., hvad de 

gerne vil på sigt, så er det et godt og glad barn til mig altså. (Malik: 47.57) 
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udefrakommende faktorer. Jeg har identificeret det i en diskursformation, som kan beskrives at 

skelne mellem de eksterne og interne forhold, der påvirker eleven til at påtage sig bestemte former 

for subjektivitet.  

For det første iagttager jeg, at lærerne italesætter en ”smitteeffekt” af udfordrende adfærd 

eleverne i mellem. Nina beskriver eksempelvis, at hun kan se i ”nogen af de dysfunktionelle klasser, 

at de har ikke en god klassekultur” (Nina: 25:18). Jeg forstår, at den såkaldte klassekultur henviser til 

tilfælde, hvor elevernes sociale adfærd støder sammen på måder, der i lærernes optik er forkerte, 

upassende eller ”dysfunktionelle”. To lærere beskriver her, hvordan det kan komme til udtryk: 

 

 

 

 

 

Jeg mener, at citaterne eksemplificerer, hvordan lærerne finder klassens samlede kompetence til at 

holde sig inden for normen afgørende for den enkelte elevs mulighed for at gøre det samme. Med 

andre ord konstrueres normaleleven som en, der ikke lader sig forstyrre af, at andre elever 

præsenterer muligheder for at bryde med den subjektivitet, som lærerne tilbyder. Foruden de 

sociale dynamikker er jeg blevet opmærksom på, at lærerne præsenterer en række strukturelle 

forhold, der ligger uden for skolens ansvarsområde. Jeg argumenterer derfor for det andet, at 

lærerne inddrager en viden om at familieforhold, opdragelse og samfundstendenser har betydning 

for elevens mulighed for at træde frem som normal. Som tre lærere beskriver:  

 
 

 

 

 

Hvis de kommer til at blive sat for tæt på hinanden, og de heller ikke forstår 

opgaven fra start, jamen så ligeså snart du vender ryggen til, så er der en stor 

sandsynlighed for, at der sker et eller andet bag din ryg (Mads: 02.20). 

Fordi de kommer ind i et læringsmiljø og en sfære, som allerede er sådan lidt ”wow. 

Edgy”, og så finder de sig mange gange tilrette i det og finder deres gamle persona 

frem, og det er enormt svært at komme til livs (…) Hvis de først får et fællesskab i at 

have det svært, så bliver inklusionsopgaven rigtig hård (Luis: 05.30, 14.49). 

Der ligger jo også nogle historier bag. Børn, der ikke må se deres ene forældre længere pga. 

Nogle tragiske omstændigheder, og det ene og det andet og det tredje. (…) Vi har 

eksempelvis en pige, som kommer fra en socioøkonomisk udsat baggrund og har en 

forældre med PTSD, hvilket gør at hendes strategier for at løse og håndtere konflikter, altså 

hendes sociale kompetence, er ikke eksisterende (Malik:16.40, 13.45). 

Der var en anden respekt for lærerne før i tiden, og den kom i høj grad også fra forældrene, 

så det tror jeg er en samfundsting (Luis: 37.29 ). 

Der er jo børn der har så meget ballade derhjemme, som de tager med i skole, og som de 

ikke kan give slip på” (Jan: 60.02). 
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Jeg finder citaterne symptomatiske for, hvordan lærerne inddrager forældrene som en forklarende 

årsag til elevers manglende evne til at gøre sig som elev på den ”rigtige” måde. I den forståelse 

beskrives forældrenes adfærd at kunne smitte af på elevernes adfærd, hvorfor afvigelse af den ene 

eller anden karakter kan betragtes som noget en elev ikke selvindeholder, men snarere som en 

kategori, der indeholder en elev. Jeg finder, at samtlige lærere beskriver, at en god relation til og 

samarbejde med forældrene er helt nødvendigt for, at elever kan lykkes i folkeskolen, og 

forældrene beskrives derfor at kunne være afgørende for at få rykket en elev over grænsen fra 

afvigende til normal. Samtidig forstår jeg derfor, at et dysfunktionelt forældresamarbejde også kan 

får modsatte effekt og fungere som en barriere for at kunne ændre eller tilpasse eleverne i skolens 

normer. Jeg iagttager med andre ord, at lærerne anvender eksterne forhold såsom forældre og 

samfund til at forstå og konstruere de elever, der ikke formår at holde sig inden for normen. 

 

Jeg finder det interessant, at Luis i citatet aflæser det afvigende som et udtryk for et fravær af 

respekt overfor læreren, da jeg finder det plausibelt, at ”læreren” i denne sammenhæng kan 

optræde som et synonym for den omtalte ro og struktur. Det skyldes, at jeg iagttager, at lærerne  

for det tredje i italesætter forskellige eksterne forhold, der på den ene eller anden måde forstyrrer 

og skaber ustabilitet omkring den ro, som lærerne mener, at eleverne har brug for. Jeg finder på 

tværs en lang række forskellige eksternaliteter, som jeg vil opsummere som ”skift”, der på den ene 

eller anden måde italesættes at forstyre lærerens mulighed for at sikre ro og stabilitet. Jeg uddyber 

med følgende opremsning: 

 

 

   

 

 

Med afsæt i udtalelser som denne iagttager jeg, at lærerne opstiller diverse forstyrrende faktorer, 

som jeg forstår smitter af på eleverne og forstyrrer deres muligheder for at efterleve den ro og 

struktur, som forstås at være ikke bare lærernes men også elevernes eget behov. Jeg argumenterer 

derfor, at lærernes skelnen mellem interne og eksterne udfordringer påvirker måden, hvorpå de 

Vi har også haft sindssygt meget lærerudskiftning. Jeg blev ansat her for fire år siden, der var 

der 82 mennesker, 40 af de personer, er der ikke i dag. Og vi har fået helt ny ledelse. Og så er 

der også bare de strukturelle skift ikke? Biblioteket er blevet flyttet fra hovedbygningen og 

sådan nogle ting pga. Ombygning. Så der har bare været sindssygt mange skift (…) Vores børn 

er rigtig relationsbårede, så det betyder, at vi ofte har udfordringer, hvis de har vikar eller 

perifere lærere. Så det har stor indflydelse, at der netop er de her skift. (Malik: 18.00, 19.20). 
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Det kan sagtens være, at det ikke er barnet, der er anderledes, men at jeg vælger at 

sige: ”Du, har brug for et eller andet”. Det kan fx være, at de har brug for et pausekort, men 

de kan ikke finde ud af at sætte ord på det selv. Det er ikke nødvendigvis fordi, jeg synes 

barnet er anderledes, men det er anderledeshed, som jeg måske skaber (Jan: 22.04). 

Jeg tror, når alt kommer til alt så handler det om, at de har et syn på dem selv som en 

problematisk klasse og et rigtigt ærgerligt narrativ. De er én stor selvopfyldende profeti 

derinde. De kan lige så godt efterleve den forventning, som alle andre har til dem, og det er, 

at de alligevel ikke kan (Nina: 13.57). 

 

kan producere en normal elevforståelse ved at fremstille afvigelser fra normen som noget, der ikke 

er selvforskyldt. Slutteligt iagttager jeg, at lærerne forstår, at de også selv kan udgøre en 

eksternalitet, der kan strukturerer elevens mulige handlinger: 

 

 

 

 

 

 

På baggrund af citaterne argumenterer jeg, at lærerne inddrager en sandhed om, at forventningen, 

om at elever udviser unormal adfærd, i sig selv kan smitte eleverne til at gøre det. Jeg vurderer 

derfor, at det ikke kun er elevers afsmitning på hinanden, der kan skabe en dysfunktionel 

klassekultur, men at lærerværelseskulturen så at sige også kan flytte med ind i klassen. Med afsæt 

heri mener jeg, at ”forventningen” på en og samme tid kan gøre konstruktionen af den normale 

elevsubjektivitet fast og skrøbelig. Fast fordi det bliver tydeligt, at lærernes måde at italesætte 

eleven bliver afgørende for, hvordan eleven kan gøre og ikke gøre. Skrøbelig fordi det samtidig 

eksemplificerer, at når lærerne etablerer forventninger til, hvordan afvigende elever ser ud, så kan 

de potentielt komme til at producere afvigende elever. Med alle disse forhold tilsammen 

argumenterer jeg, at lærerne tager støtte på viden om, at forskellige udefrakommende smittekilder 

kan inficere eleverne og strukturere deres muligheder for at blive inkluderet i normen. På den måde 

iagttager jeg, at ”det unormale” flyttes ud af elevens krop og over på eksterne forhold, der dermed 

betinger, hvordan lærerne kan konstruere en normal elevsubjektivitet.  

 

DELKONKLUSION 
Den første delanalyse har argumenteret, at lærerne inkluderer fem sandheder i deres forståelse af 

det normale i en inklusionssammenhæng. Jeg har anvist, at sandhederne efterlader komplekse 

afgrænsninger og sammenhænge, der producerer bestemte forståelser af ”den normale elev”. På 

den måde har jeg iagttaget, at de forskellige sandheder, som er i omløb i lærernes kommunikation, 
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har betydning for, hvordan lærerne kan tale om eleverne, og hvilke forventninger de kan have til 

deres adfærd. På baggrund af hver sandhed har jeg derfor udledt forskellige betingelser, der afgør, 

hvordan lærerne afgrænser elever som hhv. normale eller anderledes. Betingelserne er tilføjet til 

det tidligere fremsatte display og opsummerer analysens fund: 

 

I den næste analyse ønsker jeg at iagttage, hvordan disse forskellige udledte betingelser kobler sig 

til køn. Min ambition er at iagttage, om og i så fald hvordan betingelserne adopterer nye træk eller 

skifter form, når de møder lærernes fortællinger om elever med pigede og drengede kropstegn. 

Analysen har således til formål at demaskere, om og hvordan normer varierer med elevers gørelser 

af forskellige kønskategorier.  

6ï ANDEN DELANALYSE : ER HAN/HUN NORMAL? PRODUKTION 

AF KØNNET NORMAL ELEVSUBJEKTIVITET 
I den første delanalyse argumenterede jeg, at der i lærernes kommunikation ikke findes én specifik 

normalitet. Den normale elev optræder i stedet som en kompleks og imaginær figur med et bredt 

indhold og en ustabil grænse. Alligevel er der noget adfærd og nogle elever, som lærerne 

enstemmigt oplever som værende tættere på normen end andre. Analysen fandt samtidig, at 

disse ”andre” er en afgørende henvisningsinstans for at afgrænse hvem og hvad, der kan og ikke 

kan inkluderes i flertallet – altså normen. Det er derfor dem, som nærværende analyse tager afsæt i 

Sandhed Inklusionen er 
grænseløs 

Børn har brug for 
ro og struktur 

Normalitet er 
refleksivt 

Det 
normale er 
flertallet 

Det unormale 
smitter 

Forskel Ressourcer nok/for 
får ressourcer 
Inklusion/eksklusion 

Ro/larm 
Struktur/frihed 
Læringsparat/ikke 
læringsparat 

Passende/upas-
sende 

Rask/syg, 
Social/alene 
Social/faglig 
 

Eksterne/interne 
tegn 

Udledte 
betingelser 

Den unormale elev 
er synlig og stritter 
ud  

Den normale elev 
er stille og kan 
indgå i skolens 
struktur 

Den normale 
elev har sociale 
kompetencer 
til at reflektere 
over sig selv og 
andre 

Den 
normale 
elev er som 
elever er 
flest 

Det normale 
vælges ikke frit 
men styres af 
ordnende 
strukturer 
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for at studere, hvordan lærerne giver mening til det normale ift. køn. Jeg undrer mig over spørgsmål 

som; Hvordan indoptager normalitet hhv. Maskuline og feminine karaktertræk? Hvilke positioner 

bliver mulige at indtage? Og hvilke muligheder har elever for at bryde med de forskellige 

positioner? Jeg vil derigennem give et bud på, hvordan lærerne producerer mening om normalitet 

på måder, der er kønnede. Samlet set skal analysen besvare spørgsmålet: Hvordan kobler lærerne 

de forskellige sandheder om normalitet til køn? Og hvilke kønnede subjektpositioner bliver mulige?   

Analysen centrerer sig omkring de fem udledte normalitetsbetingelser, der ikke følges slavisk, men 

inddrages og argumenteres løbende for at sikre en flydende formidling. Afsnittene er struktureret i 

en række anekdotiske fortællinger, som jeg argumenterer udgør forskellige versioner 

af ”grænsefiguren” – altså elever, der på sin vis bryder med den subjektivitet, som er blevet dem 

tilbudt. Analysen giver plads til at lærernes fortællinger kan udfolde sig og vil derigennem synliggøre 

de forskellige subjektpositioner, som fortællingerne producerer. Jeg indleder med et afsnit, der skal 

etablere et udgangspunkt for at forstå, hvad lærerne forstår som kønsnormalt.   

 

6.1 ï NORMALITETENS UDFORDRERE  –  ANEKDOTER OM TØSEDRENGE, DRENGEPIGER OG DIVAER  

For at få greb om, hvordan lærerne etablerer ”det normale køn”, vil jeg i dette afsnit interessere 

mig for tre typer af elever, der udfordrer eller slår sprækker i lærernes forståelse af det normale. 

Jeg indleder med udvalgte beskrivelser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den adfærd som de har i den store dominante gruppe, den adfærd har han overhovedet ikke. 

Han har slet ikke brug for at blive hørt. Han er mere en, hvor man siger: ”nu skal du også huske 

at sige noget” (…) Det er sådan, hans personlighedstype og struktur passer sammen med 

pigerne, så derfor går han også med der (Nina: 07.52, 09.15). 

 

Vi har én, som synes, det er rart og godt kan lide at være sammen med pigerne. Jeg ved ikke 

hvorfor, men han kan ikke så godt lide at være sammen med de der drenge, og de er rigtig 

stride, så han føler sig også meget mobbet. Han er ikke rigtig med i de der sådan lidt hårde 

jokes og indforståetheder, og han synes ikke, at det er grineren, når de andre er sådan: ”åh 

fucking bøsse”, det er han ikke med på. Han er ikke sådan traditionelt piget, han synes bare det 

er hyggeligere at sidde og småsnakke lidt med pigerne (…) Jeg tror sgu bare, at de synes han er 

lidt underlig (Ane: 12.10, 14:06). 
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Jeg argumenterer først og fremmest at citaterne synliggør, at lærerne har udgangspunkt i en binær 

kønsforståelse, der først og fremmest gør to almindelige positioner mulige for eleven hhv. Drengen 

og Pigen.  Jeg ser, at lærerne knytter bestemte forventninger, tegn og interesser sammen med de 

to positioner. Jeg iagttager, at drengene overrasker eller stritter ud, fordi deres adfærd mimer 

og ”passer sammen med”, hvad jeg så forstår som almindeligvis feminine/pigede tegn. På den måde 

argumenterer jeg, at lærerne konstruerer den normale pige, som værende kendetegnet af stille, 

bløde og hyggelige tegn. Når lærerne italesætter drengene i eksemplerne som atypiske fra ”den 

store gruppe”, bliver det samtidig muligt at iagttage, hvordan lærerne konstruerer mening om, 

hvordan drenge er flest. Den normale dreng dukker således op som en figur, der bl.a. er 

kendetegnet ved at være hurtig i replikken og gør sin kategori på måder, der er dominerende og 

vilde. På den måde argumenterer jeg, at drengene i eksemplerne gør noget andet end det, lærerne 

forventer af den kønskategori, deres kropstegn tilbyder dem, hvilket får dem til at stritte ud og 

ekskluderer dem fra den normale drengefigur forstået som flertallet. Jeg ser samtidig, at det kan få 

drenge med en sådan ”personlighedstype”  til at fremstå ”lidt underlige”. Jeg argumenterer derfor, 

at lærerne tillægger disse atypiske drenge en vis skrøbelighed, som nogen der kan have svært ved 

at få plads i fællesskabet eller samtalen. Jeg bliver derfor nysgerrig på, om det samme gør sig 

gældende for elever, der gør pigen på atypiske måder: 

 

 

 

 

 

Når pigernes adfærd, interesser og tendenser beskrives som ”drengede” argumenterer jeg, at 

lærerne samtidig implicerer, at eksempelvis fysik, styrke og fodbold er tegn, der normalvis kan 

kobles til drengen. Ved at optage sådanne drengede tegn eller blive smittet af drenget adfærd, 

argumenter jeg, at pigerne i de to eksempler udfordrer og ”spiller op ad” grænsen for lærernes 

gængse oplevelser af, hvordan den normale pigefigur kan gøres. Pigen dukker altså op som atypisk, 

fordi hun larmer ligesom drengen, hvorfor jeg argumenterer, at lærerne lader stå usagt, at ”den 

Piger, der hænger ud med drengene og synes, at det er federe at være sammen med dem. Det er 

både i interesser, og hvordan de udtrykker sig altså visuelt på en eller anden måde. Går i 

fodboldtøj for eksempel eller hellere vil spille fodbold end at være indenfor og danse (Ane: 24.16). 

Hun er sådan en drenget pige, som der har tendens til at spille lidt op til dem og har en stærk 

kommunikation med drengene. Hun kan godt fungere socialt med drengene – også alene. Hun tør 

faktisk også godt tage kampen op, hvis de begynder at være fysiske, så kan hun godt finde på at 

slå igen. Det er ikke alle, der kan det, men nogen kan (Jan: 59.40). 
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typiske” pigeadfærd til ro. Med andre ord iagttager jeg, at lærerne udviser en forventning om, at 

piger normal vis opfører sig mere stille og ordentligt i undervisningen end drenge gør. Lærernes 

forventninger til, hvordan elever afspejler betingelsen om ro, træder således forskelligt frem alt 

efter, om den kobles til pigen eller drengen.  

Modsat eksemplerne med ”pigede” drenge, ser jeg, at lærernes fortællinger om drengepigerne 

følges op af en grad af imponerethed, hvor pigerne beskrives som seje, viljestærke og har ben i 

næsen, eller som Jan beskriver ovenfor, piger der ikke er bange men ”tør noget”. Jeg ser således, 

at ”sådan en drenget pige” træder frem som en figur, der indoptager en maskulin styrke, hvilket 

udmønter sig i en vis grad af respekt. Jeg finder det derfor interessant, at der i lærernes 

kommunikation ikke optræder en tilsvarende betegnelse, der kan indfange de atypiske drenge. De 

fremsætter alle fortællinger om drenge, der har en anden adfærd end det kønsforventede, men de 

benævnes ikke pigedreng eller tøsedreng. Det kunne argumenteres at indikere noget bestemt i 

lærernes fortællinger, såsom at ”tøsedreng” måske konnoterer mere negativt end ”drengepige”. 

Det ligger dog uden for opgavens ærinde at motivforske, hvorfor jeg blot vil konstatere, at jeg 

iagttager et sprogligt underskud hos lærerne i form af manglen på en samlet betegnelse for drenge, 

der bryder med det kønsforventelige. Jeg har dog af læse- og formidlingsmæssige hensyn valgt at 

betegne disse drenge for ”tøsedrenge” men understreger, at betegnelsen ikke benyttes af lærerne 

selv.  

For det andet ser jer, at mens drengepiger blev beskrevet at bryde med forventningen gennem 

både sin adfærds- og udseendemæssige lighed med ”drengen”, så fylder den fysiske fremtoning 

ikke noget i lærernes beskrivelser af disse atypiske drenge. Med dette fund vil jeg argumentere, at 

lærerne i højere grad italesætter drengepigen ud fra sin sammehed med det maskuline, mens 

tøsedrengen forstås ud fra sin forskellighed fra det maskuline snarere end sammehed med det 

feminine. Således oplever jeg, at begge figurer konstrueres med den maskuline kønsnorm som 

centrum. De får derfor efter min vurdering den udfordring, at de på en eller anden måde skal 

balancere at være både inden og uden for de to almindelige kønnede positioner, som lærernes 

kommunikation efterlader. Med det mener jeg, at de kan betragtes som ”hverken eller”, hvorfor 

der ikke står nogen tydelig kategori klar til at gribe dem. 
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Jeg underbygger argumentet med, at lærerne ikke nødvendigvis aflæser tøsedrengens tegn 

som ”traditionelt pigede” men også italesætter dem som stilhed, der ikke at passer ind med den 

vildskab, som de normalvis synes at forvente af drenge. Jeg ser således, at tøsedrengene ligeså vel 

kan opfattes som ”underlige” end nødvendigvis som pigede. Når lærerne gør larm til et normalt 

eller typisk tegn for drengen, vil jeg dog alt andet lige argumentere, at en stille dreng – uanset om 

han iagttages som piget eller ej – må forstås at være modstridende med lærernes forventning til 

det normale, hvorfor kommunikationen gør endnu en atypisk subjektposition mulig i form af ”den 

stille dreng”. Det samme mønster finder jeg ift. piger, der på sin vis udfordrer normalen men gør 

det på en ikke nødvendigvis ”drenget” måde. Jeg eksemplificerer med to fortællinger: 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg argumenterer, at eleverne i citaterne på forskellig vis udfordrer ved at gøre dominant, hård og 

fyldende adfærd, der normalt kendetegner lærernes forståelse af subjektpositionen dreng. Alligevel 

iagttager jeg, at elevernes gørelser ikke får dem til at fremstå drengede men i stedet som piger, der 

skiller sig lidt ud. Jeg iagttager derfor, at ”divaen” dukker op som en atypisk, ”forkert” eller måske 

overdreven måde at gøre pige på, der kan være ”ligeså hård” som en dreng, men på en anden 

måde. Her eksemplificeret som en prinsesseagtig og bestemmende men ikke udpræget urolig 

måde. Jeg argumenterer derfor samtidig, at betingelsen, om at elever skal ”stritte ud” for at blive 

set, giver blik for atypisk eller afvigende adfærd som noget forskelligt for hhv. drenge og piger, når 

den kobles køn.  

Afsnittet har således på forskellig vis eksemplificeret, at lærerne taler ud fra en binær 

kønsforståelse, der er stærk og svær at bryde med. Køn træder derved frem som to kønnede 

positioner, som elevernes kroppe tager med sig ind i skolen på forhånd. Positionerne skaber 

Der er piger, som vi ville kalde sådan lidt - nu siger jeg - højt på strå. Altså divaer. De skiller sig lidt ud 

eller er lidt alfaer ik? Altså nogen der prøver lidt at kontrollere de andre piger. Det kan være to piger, 

der er meget dominerende, som der prøver at køre rundt med en tredje (…) Altså i det her tilfælde var 

det én, der bare gerne ville være prinsesse altid, og det kunne de andre ikke finde ud af at navigere i, at 

de ikke også kunne få lov at være prinsesser. Og sådan er det jo nogen gange (Jan: 41.40, 17.32). 

De kan være virkelig ligeså hårde at arbejde med, som en urolig dreng, fordi de kan være så 

forfærdelige også at være sammen med, fordi de giver overhovedet ikke ved dørene, når man vil hjælpe 

dem eller prøver at være imødekommende, så har de bare så meget nok i sig selv (Sus, 12.35). 
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forskellige forventninger hos læreren til, hvordan børnene kan og vil indtræde i elevkategorien. På 

den måde mener jeg, at lærerne kan iagttages at koble køn til sandheden om, at det normale ikke 

kan vælges frit. Jeg argumenterer, at tøsedrengen, drengepigen, den stille dreng og divaen som de 

grænsefigurer, jeg har fremanalyseret indtil nu, måske nærmere udfordrer og skubber til de binære 

kønsnormer snarere end direkte at genforhandle selve grænsen for dem. Omvendt ville man også 

kunne argumentere, at det skyldes, at de ikke er støjer nok med det kønsforventelige. I næste afsnit 

vil jeg derfor inddrage anekdoter, der kan forstås som særtilfælde, hvor elever på forskellige måder 

formår ikke bare at udfordre men helt at overskride grænsen for det normale.  

 

6.2 ï NORMBRYDERE  –  HARDCORE PIGER OG GRÆNSEOVERSKRIDENDE DRENGE 

I dette afsnit beskæftiger jeg mig med elever, der repræsenterer brud på lærernes kønsnormer. Jeg 

indleder med en fortælling om to piger, der udviser en adfærd, der i lærerens oplevelse støjer så 

meget med det forventelige, at det kan diskuteres, om de stadig kan rummes inden for normen: 

 

 

 

 

 

Jeg argumenterer, at grænsefigurerne i denne fortælling går fra at være udfordrende til at være 

upassende i den forstand, at de helt grundlæggende forstyrrer de meningsfortællinger, som 

lærerne har om det normale køn. Den mere uskyldige og ben-i-næsen-agtige adfærd får altså her 

en anden hårdhed idet de fysiske grænser overskides, hvilket får læreren til at opleve, at pigerne er 

af en ”anden kaliber” som minder mere om den Andens. Når lærerne forklarer det atypiske ved 

pigernes fysiske og hårde tegn, argumenterer jeg, at den anden kaliber kan henvise til lærernes 

typiske forståelse af drengen. Jeg ser altså, at pigerne i denne fortælling gør mere end at skabe 

modspil til drengene eller ”give igen” af samme skuffe, som det blev beskrevet tidligere. De 

mere ”hardcore” piger sætter nærmere lighedstegn mellem drengen og pigen, således at de ikke 

Dem vi har nu, det havde vi ikke sidst. De her er en anden kaliber. Dem der var tidligere, 

var nogle piger, hvor vi skilte dem ad, og så blev det egentlig fint, hvor det her det er noget 

hardcore noget. Vi havde en slåskamp i går mellem to piger, hvor de blev sendt hjem hver 

især, og så var der noget snak efterfølgende om, at de kender nogle pigebander, så man 

åbenbart skal til at kigge sig over skulderen. Så det er sådan noget miljømæssigt og en stor 

udfordring, som jeg har svært ved lige at blive klog på. Altså jeg havde ikke regnet med, at 

vi kom dertil med pigerne (Mads: 11.00).   
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bare gør som drenge men bliver til drenge. Ud fra denne anekdote vil jeg derfor argumentere, at 

grænsefigurerne i andre tilfælde kan lykkes med at markere en brudflade mellem det kønsnormale 

og det kønsforventelige, der giver anledning til en genforhandling af grænsen mellem de to. På den 

måde mener jeg at kunne iagttage, at når lærernes normalitetsbetingelser om synlig afvigelse og 

larm eller her slåskamp kobles til køn, så dukker grænseoverskridende adfærd op som mere atypisk 

for pigen end drengen. Jeg udbygger argumentet med følgende fortælling:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg argumenterer, at den beskrevne dreng kan fungere som en ressource for læreren ift. at give 

mening til og opretholde en grænse for det normale. Jeg ser, at betingelsen om refleksive 

kompetencer bliver væsentlig, når læreren beskriver, hvordan hun gentagende forsøger at 

appellere til drengens ”forståelse for andre” og motivere ham til at have en anden adfærd end den, 

han har, men at han det til trods bare ikke kan eller vil ændre sin kurs. Med andre ord iagttager jeg, 

at læren materialiserer grænsen for, hvor meget elever kan afvige fra skolens normer, i 

subjektpositionen ”grænseoverskridende dreng”. Jeg bliver derfor nysgerrig efter, hvordan disse 

overskridelser af normalitet og mangel på refleksivitet nærmere bestemt kan se ud, hvorfor jeg 

inddrager en uddybende anekdote om drengen: 

 

 

 

 

 

Han taler meget om sådan noget: ”åh han vil bare bolle de andre”, og ej men det er sådan helt 

åndsvagt. En dag havde han også fundet ud af, at hvis han bare rørte sig selv nok, jamen så fik 

han jo stiv pik, og det ville han gerne vise til alle. Så havde han klippet et hul i sine bukser, så han 

kunne stikke den ud. Og så kom han helt stolt og viste den sådan: ”åååh se hvad jeg kan, se hvad 

jeg kan”. Han kan simpelthen ikke se, hvorfor det er grænseoverskridende, og han falder i den 

hele tiden. Og vi snakker jo ekstremt meget med ham om det. Om grænserne overfor andre, 

Men han kan ikke forstå det. Fordi for ham er det ligegyldigt” (Nina: 20.55). 

 

Selvom jeg har den der gakkede femteklasse, så er der kun én derinde lige nu, hvor vi har 

sagt: ”vi kan ikke. Vi kan simpelthen ikke”. Altså han kan ikke tage imod en besked 

overhovedet, og selvom vi prøver og prøver, så lykkes det bare ikke. Det kommer aldrig til 

at lykkes. Det er ligegyldigt hvor mange gange, du siger det til ham, om du så fandme er 

henne og hjælpe ham med at tage tingene op af tasken, så gør han det alligevel ikke (…) 

Det er både fagligt og socialt, han har simpelthen ingen forståelse for andre. Det er skide 

synd. Han kan ikke! Og han er grænseoverskridende hver dag (…) Han kan ikke være der 

nej. Så jeg tror, han er min grænse. Han er sgu grænsen! (Nina: 31.32, 21.33, 33.29). 
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Jeg læser ud af citatet, hvordan drengens adfærd opleves både at overskride samtlige af de 

betingelser, jeg har udledt i den første analysedel. Jeg finder det dog relevant at påpege, at 

eksemplet her er enestående i graden af sit brud med de normalitetsfigurer, som jeg har 

identificeret. Når jeg mener, at det alligevel fortjener en plads i analysen, skyldes det, dels at jeg er 

tiltrukket af det livlige billedsprog, der i min optik højner læsefornøjelsen, dels at jeg ser et 

analytiske potentiale i at kunne fremvise bredden i, hvor langt lærernes normalitetsgrænsen kan 

strækkes, førend nok er nok. Selvom eksemplet tangerer grænsen for, hvad jeg kan finde i mit 

empiriske grundlag, så iagttager jeg bredt, at lærerne anvender forskellige anekdoter om ”ekstreme 

drenge” til at definere, hvornår grænsen for inklusion er nået. Fælles for dem alle er, at de 

italesætter manglende sociale kompetencer som altafgørende for, hvornår adfærd går for vidt. Det 

gælder både ift. synlige eller stille former for manglende refleksivitet, som Sus eksempelvis udtaler: 

 

 

 

 

Jeg argumenterer, at de forskellige fortællinger om drenge på grænsen eksemplificerer, hvordan 

lærerne kobler køn til betingelserne om sociale kompetencer og refleksivitet på måder, der får 

manglen på dem til at træde frem som mere typisk for drenge- end pigesubjektet. Som 

argumenteret i første delanalyse synes elevens placering i ”det sociale” altså helt væsentlig for, om 

de falder inden- eller uden for normen. Som et sidste nedslagspunkt vil jeg derfor inddrage et 

eksempel på, hvilke sociale muligheder eleverne også selv har for at præge, smitte af på og 

(re)definere, hvad indholdet af normen:  

 

 

 

 

Han har svært ved at indgå i det sociale med andre. Han er sådan en øde ø, og så er de alle sammen 

udenom ham (…) Jeg kan ikke forestille mig, at han går på skolen om to år. Det kan godt være, at han 

kan tage syvende med, men så tror jeg altså heller ikke, at vi kan trække den længere vel? Nu 

begynder de også at skulle have lektier for og reflektere mere over nogle ting, som de skal tage med 

hjem, og hvis han ikke kan det, så kan vi jo ikke undervise ham ordentligt (Sus:01.11, 19.58). 

 
 

 

I går skulle vi for eksempel lave en leg, hvor taberen skal om bag den anden og holde på skuldrene, 

og det kunne pigerne og drengene næsten ikke klare, at de skulle holde på hinandens skuldre. Det 

blev sådan lidt pigelusagtigt, og det blev jeg ret overrasket over, fordi det har aldrig været et 

problem, når vi skulle lege det inde i den anden klasse? Derinde er de meget mere flydende. 

Pigerne spiller fodbold og drengene kan sagtens lege hest, og det synes de er fedt nok, og der er 

også rigtig mange drenge, der danser. Hvilket jeg tror, der er nogen indefra den anden klasse, der 

synes, at det er sådan lidt… Hvorfor gør de det? Det er sådan lidt sjovt, at drengene står der og 

danser med i serie, ik? (...) De er meget hurtige til – især den vej hvis der er en dreng, der godt kan 

lide at være sammen med pigerne – at det så bliver set lidt ned på (Ane: 11.07, 11.47). 
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Jeg anvender fortællingen som et eksempel på, hvordan elevfælleskabet eller ”klassekulturen” også 

kan betragtes at være medskabende i hvilke kønsnormer, der kommer til at gælde. Jeg iagttager det 

ved, at den samme ”gørelse” kan få forskellige domme alt efter hvilken klasse, den gøres i. 

Eksempelvis om det vurderes fedt eller underligt, at drenge danser og piger spiller bold. Jeg 

argumenterer derfor, at selvom der som udgangspunkt optræder to kønnede positioner i skolen, så 

kan elevers sociale fællesskab også afgøre, hvorvidt de kan reformuleres og genforhandles. På den 

måde iagttager jeg, at elevernes egne måder enten at indoptage eller i fællesskab forsøge at bryde 

med de binære kønsnormer, kan være afgørende for, om der reproduceres et skarp skel mellem 

dreng/pige, eller om grænsen bliver mere ”flydende”.  

DELKONKLUSION 

Den anden delanalyse har argumenteret, at lærerne kobler de fem sandheder om normalitet 

forskeligt alt efter køn. Det får dermed de udledte normalitetsbetingelser til at træde frem som 

kønnede betingelser. Jeg argumenterer, at det konstituerer kønsnormaler, der gør to 

subjektpositioner mulige hhv. drengen og pigen, mens de samtidig producerer en række forskellige 

atypiske eller anderledes subjektpositioner, som jeg har eksemplificeret ved drengepiger, 

tøsedrenge, stille drenge, divaer, hardcore piger og grænseoverskridende drenge. Analysen har 

således fundet, at lærernes kommunikation om disse elevfigurer på den ene side udfordrer men 

samtidig også reproducerer en binær kønsforståelse. Jeg mener derfor, at figurerne dygtigt har 

givet mig et indblik i lærernes forståelser af, hvad der er forventeligt og normalt inden for de 

kønnede elevpositioner.  

I det følgende vil jeg interessere mig for, hvordan lærerne anvender disse kønsnormer og 

forventninger, når de skal beslutte og prioritere elevers behov for inklusionsressourcer. Inden jeg 

når så langt, inviterer jeg læseren med på en kort ekskurs, hvor jeg vil henlede opmærksomheden 

på nogle af de vurderingsteknologier, som lærerne anvender i vurderingen af elevers 

inklusionsbehov. Jeg mener, at disse værktøjer har en væsentlig betydning for, hvordan lærerne gør 

sig i stand til at kunne lave vurderinger, og jeg ser dem derfor som en forudsætning for at kunne 

analysere lærernes inklusionsbeslutninger. Kapitlet kan således ses som en forsmag på eller omvej 

til den analytiske optik, som jeg forfølge i den tredje og sidste delanalyse.  
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7 ïEN TEKNOLOGISK EKSKURS : RØDE, GULE OG GRØNNE BØRN  
I det følgende vil jeg argumentere, at de kønnede sandheder om normalitet materialiserer sig i, 

hvad jeg forstår som forskellige teknologier, der kan anvendes som et værktøj til at systematisere 

lærernes viden om normalitet og foretage den konkrete vurdering af elevens ressourcebehov. Jeg 

argumenterer, at teknologierne kan understøtte prioriteringen af elevers støttebehov ud fra 

bestemte procedurer, der gør det muligt at producere bestemte subjektpositioner. Samtlige lærere 

nævner, at de anvender teknologier i deres arbejde med at prioritere og beslutte 

inklusionsindsatser. Selvom alle de beskrevne teknologier rummer interessante analytiske 

potentialer, har jeg af hensyn til analysens omfang udvalgt den teknologi, der er mest udbredt 

blandt mine interviewpersoner. Jeg gennemgår derfor ”Trafiklyset”, som fem lærere anvender. Jeg 

henter løbende teoretisk støtte fra Dorthe Staunæs, der tidligere har undersøgt lignende 

teknologier. Trafiklyset kan kort beskrives som en vurderingsmetode, der har til formål at rangere 

elever ud fra forskellige sociale og faglige parametre, der til sammen kan afsløre deres behov for 

støtte. En lærer beskriver dets funktion på følgende måde: 

 

 

 

De parametre, som lærerne lægger til grund for de forskellige farvekategorier, svarer i høj grad de 

betingelser, som jeg har udledt og behandlet i de to analyser. Jeg skal derfor ikke spilde plads på at 

gentage dem og fokuserer i stedet kapitlet omkring måderne, hvorpå eleverne kan indtræde i de 

forskellige farver, samt hvilke præmisser Trafiklyset efterlader for, hvordan inklusionsressourcer 

prioriteres. I de vedlagte bilag kan læseren dog finde en oversigt over et udsnit af lærernes 

forskellige beskrivelser af de tre kategoriers indhold, såfremt det har interesse. Lærernes 

gennemgang af de tre kategorier kan forsimplet opsummeres ved, at rød er børn, der ikke kan 

rummes, gul er dem, der nogle gange kan men andre gange ikke kan, og grøn er ”resten” (Nina: 

30.01). For at kunne få nærmere blik for, hvad en sådan teknologi sætter på spil, finder jeg det 

relevant kort at skitsere Dorthe Staunæs arbejde med såkaldte ”performative 

motivationsteknologier”.  

Vi giver dem et point ud fra hvert parameter, hvis vi synes, at det er der, og ikke 

noget point, hvis vi ikke synes, at det er der. Og så på baggrund af det, så får de 

jo nogle farver (…) Elever der så slet ikke får nogle point, de bliver helt grønne, 

og elever, der får rigtig mange point, bliver røde (Mailk: 41.03, 41.34). 
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Staunæs kendetegner for det første disse teknologier ved, at de ikke blot tilbyder en bestemt 

løsning på et bestemt problem men gør andet og mere end det tilstræbte ved konstitutivt at skabe 

og forme en verden med nye og andre problemer (Staunæs, 2017:9). Det betyder for det andet, at 

motivationsteknologierne beskrives at have affektive effekter, fordi de kan afføde ”grimme” følelser 

og upåagtede stemninger eksempelvis ift. køn. Som eksempel på en performativ 

motivationsteknologi undersøger Staunæs bl.a. et såkaldt klassebarometer.  

Teknologien går kort fortalt ud på, at et barometer opdelt i rød, gul og grøn hænges op i klassen. 

Barometeret er udstyret med en nål, som eleverne placerer udfor deres individuelle udgangspunkt 

ift. det pågældende læringsmål, som klassen arbejder med. Herefter flyttes nålen i takt med 

elevernes progression. På den måde bliver elevens fremskridt synligt for eleven selv – men også alle 

andre i klassen (Ibid.10). Barometeret beskrives derfor som et æstetisk styringsværktøj, der maler 

elever i bestemte farver, som afføder bestemte forventninger til deres adfærd (Ibid.:12). 

Teknologien forsøger således ifølge Staunæs at lede på elevernes potentialer for at være motiveret 

for læring, og anspore dem til synligt at vise, at de er motiveret for at lære mere. Teknologiens 

utilsigtede affektive effekter bekrives ved, at en sådan motivation for læring ikke nødvendigvis er 

genereret af ”rare følelser” såsom engagement eller stolthed, men i stedet kan være drevet af 

misundelse overfor de andre elevers niveau eller skam omkring sit eget. Den grønne kategori kan 

derfor på én og samme tid repræsentere det misundelsværdige (idealet) og misundelsen (Ibid.).  

Jeg finder Staunæs teori brugbar til at få greb om Trafiklysets funktion. Lærerne skal ud fra denne 

forståelse finde måder at flytte elever fra den de-motiverende røde og gule kategori, mod 

motivation for passende adfærd i den grønne. De skal med andre ord have eleverne til at bevæge 

sig. En måde at skabe bevægelse kan findes i Staunæs beskrivelse af teknologierne som 

koncepter, ”der anvendes til at eksponere elevernes performance og ikke mindst deres progression, 

og hvor synligheden tænkes som en motivation til fortsat engagement” (Ibid.:8). Jeg finder, at 

samme forståelse forekommer i min empiri og eksemplificerer med en lærers beskrivelse af, at han 

forud for sin ”klassegennemgang” og indplacering af eleverne i Trafiklyset havde en interesse i at 

gennemgå deres selvvurdering: 
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Jeg argumenterer, at citatet eksemplificerer, hvordan læreren arbejder med synlige værktøjer, der 

skal appellere til elevernes selvforståelse og motivation for læring for dermed at genere et drive for 

at bevæge sig mod en grønnere nuance af Trafiklysets kategori. Synligheden går igen hos en anden 

lærer, der beskriver, at han på baggrund af Trafiklysets resultater, kan finde det nyttigt at anvende 

et behavioristisk værktøj. Når eleverne skal have en såkaldt ”snydepause” i løbet af 

undervisningstimen, skriver han et tidspunkt op på tavlen, der så kan rykke sig og blive senere og 

senere, hvis eleverne ikke overholder klassens regler. På den måde bliver det helt synligt for 

eleverne, hvilke konsekvenser larm har ikke bare for den enkelte elev men for hele klassen. Med 

udgangspunkt i Staunæs forstår jeg således motivation som interaktivt i den forstand, at det tager 

sig forskelligt ud alt efter, hvordan der tales om det og hvilke redskaber, der anvendes til at arbejde 

med det. I den forbindelse finder jeg en forskel mellem Trafiklyset og Staunæs barometer, ift. 

betydningen af elevens aktive meddeltagelse i anvendelsen af teknologien. Trafiklyset tager modsat 

barometeret udgangspunkt i lærerens blik og ikke elevens eget. Som en lærer udtrykker: 

 

 

 

 

Jeg læser ud af citatet, at teknologierne tilbyder lærerne et overblik over eleverne, der få alle elever 

også de mere usynlige til at træde frem på bestemte måder. Den enkelte elevs placering bliver 

derfor som udgangspunkt synlig for lærerne snarere end eleverne, men jeg vil mene, at teknologien 

alligevel retter sig mod elevens selviagttagelse og derfor trækker på mange af de rationaler, som 

Staunæs beskriver. For det første mener jeg, at Trafiklyset gør mere end blot at reflektere lærernes 

Den forventning du projicere over på børnene har også indflydelse på deres selvforståelse, og 

derigennem deres egne forventninger til, hvordan de skal arbejde. Så Ift. det forløb, som jeg 

skulle starte lige nu, der havde jeg egentlig ikke en interesse i at skulle vide, hvor ligger eleverne 

sådan fagligt fagligt, men hvor ser de sig selv? Og så skal jeg stille det samme spørgsmål bagefter, 

sådan så de kan få en følelse af, at de er blevet bedre. Det der med sådan helt nøgternt at kunne 

sige: ”Først synes du, at du var her, nu synes du, at du er her. Fedt! Du er blevet bedre”. Bare for 

ligesom at installere den der oplevelse af, at de faktisk formår at lære noget også selvom, de selv 

synes, at det er øv og de kun har lært at gange med et ekstra tal på for eksempel (Malik: 24.55). 

  
 
 
 

Det er næsten som om, at når man laver de her modeller, så tager man den oppe 

fra og ned og får talt om alle – også nogle af dem som måske ikke er så synlige til 

hverdag – derfor er det et rigtig godt værktøj! (Luis: 14.15). 
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blik på eleven men skaber bestemte fortællinger om elevers problemer og dermed muliggør 

bestemte løsninger. For det andet iagttager jeg, at flere lærere vælger aktivt at fremlægge 

Trafiklysets resultater i samtaler med eleverne. Dels ift. det faglige, hvor det kan benyttes som et 

grundlag for at udvælge bestemte læringsmål og udviklingspunkter i samarbejde med eleven. Dels 

ift. skole-hjem-samarbejdet med forældrene og ikke mindst ift. det sociale og inklusionsopgaven, 

hvor placeringen i Trafiklyset kan gøre det synligt for eleverne selv, hvilken adfærd de skal 

motiveres til at have for at ”blive grønne” og dermed også hvilke ressourcer, der skal tages i brug 

for at få det til at lykkes. Jeg vurderer derfor, at trafiklyset er mere end blot en lærermæssig 

vurdering, idet dets resultater skaber grundlag for, at eleven kan reflektere over sig selv i spørgsmål 

såsom: Hvor er jeg nu? Hvor skal jeg hen? Og hvordan bevæger jeg mig videre? (Staunæs, 2017:12).  

Med afsæt i ovenstående argumenterer jeg, at trafiklyset fungerer som en differentieringsnøgle, 

der graduerer eleverne i røde, gule og grønne nuancer alt efter, hvor godt de vurderes at honorere 

skolens normer. De forskellige placeringer i Trafiklyset gør således forskellige løsninger mulige ift. at 

øge elevens motivation for at blive ”grønnere”. Jeg er derfor interesseret i lærernes beskrivelse af 

hvilke elever, der optræder i de røde og gule kategorier, som er dem, der potentielt udløser 

inklusionsressourcer. Jeg eksemplificerer med et lille udpluk:  

 

 

 

 

 

  

 

 

Lærernes placering af eleverne i Trafiklysets kategorier synliggør således den kønsskæve fordeling, 

der har indledt motivationen for dette speciale. Den røde kategori indeholder væsentligt flere 

Det er jo det her, hvem er røde? Hvem er gule? Og hvem er grønne? Og min oplevelse er bare, at de 

stille drenge, de falder i den gule kategori. Og der er ressourcerne knappe (Malik: 38.06).  

Det er primært drenge, og ellers så er det oftest hele pigegrupper, som vi lægger her (Jan: 41.01). 

Det kan eksempelvis være et barn, der har svært ved at blive afleveret i skolen. Måske er der et eller 

andet med, at vi skal lave en afleveringsordning, og moren ikke skal vade helt ind i klassen og give 

hende et kram og et kys. Så sætter vi hende på, og så næste år er den klaret (Luis: 12.01). 

 

Det er drenge mest af alt. Og så er det drenge, der.. Øhm. Det er vel bare mest drenge? Det er ikke de 

drenge, som vi snakkede om med at sidde uroligt på stolen eller køre rundt i ring, altså de er gule eller 

også er de grønne. Det er dem, der er fysiske og voldsomme (…) Det der optræder af piger? Jeg kan 

komme på én pige, der optræder i den røde umiddelbart, og det er noget med familien, som man 

oplever noget svigt omkring, og så bliver der fokus på hende ik? (Jan: 36.52, 39.39).  
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drenge, mens den gule kategori består af elever med mindre ”fysiske og voldsomme” udfordringer, 

hvilket repræsenteres af både piger og drenge. Malik beskriver eksempelvis, at han udover de stille 

drenge har placeret fire piger i den gule kategori, der kan genkendes som den tidligere 

skitserede ”diva”. Han beskriver: ”To af dem er mere sådan… Det er ikke stille piger? Det er heller 

ikke drengepiger? Men det er ’girls on their own rights’ agtige pigere ik? Men altså. Jeg er i 

princippet heller ikke bekymret for dem” (Malik: 44.43). Jeg argumenterer, at Maliks beskrivelse 

dygtigt illustrerer min tidligere argumentation om, at pigeelevens måder at bryde med normerne i 

mindre grad afkodes som farlige eller bekymrende ift. drengeelevens. Jeg argumenterer derfor, at 

lærernes praksis med at rangordne elever igennem bl.a. teknologier som Trafiklyset kan have 

utilsigtede effekter, der kan argumenteres at materialisere sig som en overvægt af røde drenge. Det 

kan således skabe upåagtede kønnede stemninger, der eksempelvis kan ses som ulige potentialer 

for, hvordan elever kan have motivation for at rykke sig ud af de bekymrende kategorier. Jeg 

underbygger med en anden læreres beskrivelse af de elever, der indgår i den gule kategori: 

 

 

 

Jeg bemærker, at læreren efterspørger mulighed er for at kunne påvirke og skubbe til de elever, 

hvor der i lærerens vurdering er potentialer for, at kunne installere eller skabe en motivation, der 

betyder, at de ”kan rykkes” tættere på den grønne kategori. Af den grund bliver Staunæs igen 

relevant, da hun argumenterer, at motivation er gået fra at blive behandlet som en essens, der 

findes inde i den enkelte til snarere at omhandle, hvordan motivation skabes og installeres i den 

enkelte (Staunæs, 2017:5). Når elevernes farve forstås som deres potentiale for at kunne rykkes 

tættere på ”normalen”, argumenterer jeg, at teknologiens utilsigtede effekter kan have væsentlig 

betydning for, hvilken subjektpositioner eleven kan indtræde i. Trafiklyset er i det blik ikke et 

uskyldigt værktøj, da det opretholder og producerer bestemte normer og muligheder for, hvad 

eleverne kan være og gøre. Jeg argumenterer derfor, at det særligt i mødet med ressourceknaphed 

potentielt kan komme til at medskabe det, som det forsøger at sætte ind overfor. Jeg underbygger 

argumentet med to eksempler: 

 

Oftest er det sådan, at det er dem, som vi helst vi arbejde med, 

fordi vores drøm er jo, at vi gerne vil have lov til at lave noget 

forebyggende arbejde. Vi vil gerne ind og hjælpe de børn, som vi 

kan rykke. Men det vi laver, det er brandslukning (Jan: 35.02). 
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Jeg argumenterer, at citaterne viser, hvordan denne teknologi kan fungere 

kompleksitetsreducerende, når mængden af udfordringer overskrider lærernes ressourcer og 

tvinger dem til at prioritere. Samtidig har analysen blotlagt, at lærernes forventninger til hvilke 

elever, der personificerer den røde, gule og grønne kategori, skaber nye udfordringer i form af en 

upåagtet skæv kønsfordeling af ressourcer. Pointen er væsentlig for konklusionen på dette kapitel, 

da den gør det muligt at iagttage, at lærernes anvendelse af Trafiklyset gør andet og mere end at 

afsløre elevers inklusionsbehov. Den producerer forskellige farvede positioner, der således ikke 

bare bliver et mærkat, som kan klistres på eleven og tages af igen men snarere en inkarnation af 

selve eleven, der ikke blot beskriver men også producerer bestemte potentialer for normalitet eller 

manglen på samme.  

Denne ekskurs har således givet et indblik i, hvordan lærerne bl.a. benytter konkrete 

kompleksitetsreducerende praksisser i inklusionsarbejdet, der kan afføde utilsigtede konsekvenser 

som er kønnede. Det har givet mig en anledning til at forsøge at komme nærmere, hvad der 

udspiller sig, når lærerne træffer beslutninger om elevers støttebehov. I den tredje og sidste 

analyse, vil jeg derfor vende tilbage til de forskellige kønnede normalitetsforståelser, som jeg har 

fremanalyseret for at forsøge at få greb om, hvilken virkning de har på lærernes beslutning om og 

prioritering af inklusionsindsatser. Jeg bevæger mig således ikke væk fra, men dybere ned i de spor, 

som denne ekskurs har udlagt.  

 

Vi har ikke ressourcerne til at sætte ind alle steder. Det er også virkeligheden. Det er derfor vi 

smider børn ind i det har skema under den røde, fordi vi ved, at det her kan blive en udfordring 

senere hen. De gule har jo nogle gange større brug for hjælpen, men vi kan bare ikke hjælpe dem. 

Eller det lyder forkert, men vi kan i hvert fald ikke hjælpe dem nok (…) Fordi man kan sige, det giver 

heller ikke nogen mening for ledelsen, at man prøver at få løst alle de gule cases, mens der bare står 

en i hver klasse og brænder det hele ned (Jan: 37.40, 38.15).  

Alt afhængig af hvor presset en skole du har, så bliver ressourcerne koncentreret på færre og færre 

og mere og mere røde elever. Så der er også røde elever, som vi slet ikke får gjort noget ved, fordi 

der er bare en gruppe af sådan røde røde elever, som man forholder sig til (Malik: 39.10). 
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8 ïTREDJE DELANALYSE : KAN KØN GØRE FORSKEL? KØNNET 

NORMALITET I INKLUSIONSBESLUTNINGEN  
I det følgende vil jeg interessere mig for, hvordan de kønnede normalitetforståelser virker og går på 

arbejde i lærernes praksis omkring at beslutte, organisere og prioritere inklusionsressourcer. 

Jeg undrer mig over: Hvilke præmisser efterlader lærernes normalitetsforståelser for, hvordan 

inklusionsbeslutninger kan træffes? Hvordan anvendes køn til at rangordne inden for dem? Og 

hvilke konsekvenser har det for, hvordan inklusionsressourcer kan prioriteres? Min ambition er 

således at kortlægge, hvordan lærerne anvender de kønnede normalitetsforståelser til at prioritere 

hvilke subjektpositioner, der giver adgang til inklusionsressourcer fremfor andre. Analysen binder 

således knude på alle de normalitetsbetingelser, som de første to analyser har frembragt, og 

undersøger, hvordan de gør forskelle for lærernes arbejde med inklusion. Samlet set skal analysen 

besvare spørgsmålet: Hvordan virker køn kompleksitetsreducerende for lærernes 

inklusionspraksisser?  

8.1 ï KØN KAN RANGORDNE LARM 
 

Udgangspunktet for dette afsnit er mine fund om, at larm er en væsentlig betingelse for lærerne for 

at kunne vurdere, om en elev afviger eller udfordrer normalen, samt at larm oftere forventes af 

drengen end pigen. Jeg vil argumentere, at køn virker på vurderingen ved ikke bare at koble larm til 

bestemte elever fremfor andre men også ved at gøre det lettere for lærerne at rangordne, hvilken 

larm, der larmer mest, og derfor må prioriteres først. Argumentet indledes med følgende citater: 

 

 

 

 

 

 

 

Dem der ikke fylder mest, er dem, der ikke får støtten. Fordi det er nemmest. Bare et klassisk 

eksempel; hende den angste pige? Hende kommer vi aldrig til! Vi når simpelthen aldrig dertil, hvis der 

er nogen, der ligger og slås på gulvet, så skal du altså lige over dem først og have stoppet dem, inden 

du kommer til hende (…) Den angste pige, når ja hun græder, og hun hiver i mit ben og sådan noget, 

men altså… Hun smadrer ikke de andre og venter uden for skolen og truer nogen? (Nina: 05.27, 47.30). 

Det er dem som forstyrrer roen mest. Sådan tror jeg virkelig det er. De som sidder med andre 

udfordringer, det kunne fx være angst, tror jeg først får ressourcerne efter (Luis: 30.00). 

Når vi taler om dem der har det rigtigt svært, så vil pigerne altid være verbale, hvor drengene godt kan 

være fysiske. Jeg kan godt have diskussioner med drenge, men så ender det jo med, at jeg bliver truet 

på livet altså. Hvis vi er helt ude i de værst tænkelige tilfælde ikke? (Jan: 47.15). 
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Jeg mener, at citaterne viser, at køn kan bruges som et redskab til at graduere larm således at noget 

larm kan blive betragtet som inklusionskrævende frem for andet. Jeg iagttager, at den ”fysiske 

larm” altså slåskamp og trusler italesættes at fylde mest og være mest udfordrende, samt at denne 

larm jf. anden delanalyse kendetegner drengesubjektet. Med andre ord ser jeg, at lærerne benytter 

deres kønsforståelser til at italesætte, at drenge ikke bare larmer oftere end piger, men at drenges 

larm som oftest også larmer mere end pigers. Køn kan på den måde argumenteres at kunne 

anvendes til at afgrænse omfanget eller intensiteten af de udfordringer, som lærerne oplever og 

dermed åbenbare retningslinjer for, hvordan lærerne kan prioritere, hvem der skal have støtten 

først. Når de stille eller usynlige problemer må prioriteres som mindre udfordrende end de synlige 

og larmende, argumenterer jeg samtidig, at det ikke kun sætter grænser for hvem, der kan komme i 

betragtning til inklusionsressourcer, men også hvilken type inklusionsindsats, der kan vælges. Jeg 

underbygger med to lærers fortællinger: 

 

 

 

 

 

 

Jeg iagttager altså, at ressourcekrævende indsatser generelt ikke følger de stille elever – uanset 

køn. Disse elever ses i stedet at tilbydes tiltag, der kræver mindre i økonomisk og tidsmæssig 

forstand såsom eksempelvis samtale og forældresamarbejde. Samtidig eksemplificerer citaterne, at 

hverken stilhed eller larm kun kan udspringe af den ene subjektposition. I stedet må jeg forstå, at 

køn kan nuancere eksempelvis hvor voldsom, synlig, truende eller ”farlig” larm kan vurderes at 

være. Jeg supplerer med følgende fortællinger: 

 

Jeg sidder også ofte og snakker med de andre om de børn, der også er lidt usynlige, 

fordi det er dem, der også ofte er stiltiende og vender det indad ikke? Der har vi også 

nogle fokusser og forsøger, men det vil mere være sådan i dialog med forældrene og 

snakke om, hvad sker der her, og hvordan og hvorledes? (Malik: 16.37).  

Vi har en dreng inde hos os, som er meget stille, og som har rigtig svært ved at lege 

med de andre. Ham har vi også søgt støtte på, men han fylder ikke for 

fritidshjemmet, så det vil de ikke give os. De giver jo kun støtte til dem, som de synes 

er udfordrende for dem (Jan: 29.16). 
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Jeg iagttager, at lærerne kan anvende køn til at skelne mellem elevkonflikter, således 

at ”pigekonflikt” dukker op i en mere  ”uskyldig” version, der er mindre udfordrende end drenges 

fysiske udad-reaktion. Selv når pigernes larm er synlig og finder sted inde i selve 

undervisningsmiljøet, ser jeg, at lærerne vurderer den mere som en ”fnidder” og isolation, hvilket 

må forstås at forstyrre mindre, når målestokken er det grundlæggende behov for ro og struktur. På 

den måde forstår jeg, at konflikt – når den gøres piget – bedre kan rummes inden for skolens 

normer. Køn kan således argumenteres at gøre prioritering af ressourcer lettere ved at 

gøre ”inklusionskrævende larm” kendetegnende for det ene subjekt frem for den Andet. Det mener 

jeg samtidig kan få utilsigtede effekter i form af, at nogle elevers adfærd kan blive mistolket eller 

være sværere at aflæse som et udtryk for et støttebehov. Det udleder jeg af bl.a. Mailks oplevelse: 

 

  

 

 

 

Citatet eksemplificerer i min optik, hvordan lærernes kønsforståelser på andre tidspunkter snarere 

kan gøre det sværere end lettere at vurderer elevers behov for ressourcer. Jeg iagttager, at 

lærernes kønsforventninger har konsekvenser for hvilke problematikker, der bliver afkodet som 

Der er sådan nogle piger, som er meget sensitive omkring: ”Åh nej nu sagde hun sådan til mig”, 

så på den måde fylder det også meget. Så kommer der meget hurtigt konflikt. Sådan noget 

pigekonflikt, fordi nogle af de her piger også bare er nærtagende. Hvor drengene oftere kan blive 

sådan lidt larmende eller urolige, så har piger, der mistrives, mere tendens til at lukke sig inde i 

sig selv eller blive en lille klikke, der melder sig lidt ud af det her undervisningsmiljø (Sus: 02.38).  

Drengegruppen er meget mere udad-reagerende langt hen ad vejen. Altså også i undervisningen, 

hvor dér kan pigerne godt, fordi der er de jo færre og adskilt i klasserne, så der kan man bedre få 

dem til at arbejde. Så mange piger er, hvad jeg oplever, mere pligtopfyldende, når vi snakker de 

her børn, hvor det er lidt inklusionspræget (Mads: 14.01). 

Det er ikke særlig ofte, at vi skal ud og lave brandslukning på en pige, fordi hun er jo ikke 

kontinuerligt fysisk overfor de andre? Så på den måde er der jo en kæmpe forskel (Jan: 45.33). 

 

Vi har lige haft en pige, der er stoppet, og der problematiserede jeg ligesom, 

at alle var sådan: ”Ey hun giver drengene modstand” bla bla bla, fordi det var 

bare ikke det. Nej, det er en pige, der ikke kan finde ben i det her fællesskab, 

fordi hun føler sig udsat og udstillet, og det bliver vi simpelthen nødt til at tage 

hånd omkring som lærere. Så der er helt klart en problematik, der falder 

mellem nogle stole (Malik: 37.34). 
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inklusionsudfordringer, og dermed om lærerne kan give mening til, om eleverne har brug for støtte 

eller ej. Her eksemplificeret ved, at den grundlæggende forståelse af drengepiger som ”seje” og 

selvstændige potentielt kan betyde, at deres adfærd kan blive fejlfortolket som styrke snarere end 

mistrivsel.  

Jeg argumenterer altså, at kønnet normalitet kan fungere som sorteringsmekanisme i lærernes 

kommunikation ved at producere bestemte kønnede positioner, der gør det nemmere at prioritere 

elevers støttebehov efter ”larm, der fylder”. Det mener jeg samtidig kan have den utilsigtede effekt, 

at drenge får mere privilegeret adgang til inklusionsressourcer end piger, samt at køn gør bestemte 

tegn tydelige hos de forskellige elevkategorier, der installerer en risiko for at andre tegn på 

mistrivsel overses. I det næste skal jeg derfor interessere mig for, om og hvordan de mindre 

iøjefaldende problematikker kan blive synlige for lærerne.  

8.2 ï KØN KAN FÅ STILHED TIL AT STØJE 
 

I nærværende afsnit ønsker jeg, at tilføje et ekstra lag til argumentet om, at den larm, ”der fylder 

mest”, er afgørende for adgangen til ressourcer. Jeg vil derfor reflektere over, hvordan larm dukker 

op, når den italesættes i relation af synlighed. Er det kun den tydelige, fysiske eller voldelig larm, 

som lærerne ser? Eller er der også andet, der kan støje? Og hvad støjer i så fald mest?  

Jeg argumenterer, at sidste afsnit fremskrev, at lærerne oplever et grundlæggende underskud ift. at 

kunne gøre de usynlige elever synlige. I den forbindelse vil jeg argumentere, at køn kan blive nyttigt 

ift. at skabe en mulighed for, at de elever, der ellers ikke støjer i larmende forstand, også kan træde 

frem som ressourcetrængende. Mit argument vil derfor på den ene side være, at køn kan gøre 

beslutningen om inklusionsressourcer lettere, ved at åbenbare nogle elever, der ellers ikke er 

udpræget synlige. Jeg indleder med følgende citater: 

 

 

 

 

Jeg synes det er svært, fordi de stille drenge er måske også sådan lidt en overset ting, 

for nu har der været så meget fokus på de stille piger, og de her drenge kommer jo i 

klemme på en anden måde. Så kan de måske hævde sig på, at være meget begavede på 

et område, men jeg kunne godt forestille mig, at det ikke altid er lige nemt at være en 

stille dreng, fordi de går jo lidt mere i ét med tapetet (Sus: 30.38).  

Man taler mere om den stille pige end den stille dreng. Det er også derfor, at jeg hiver 

ham her drengen frem, fordi han er sådan et særtilfælde (Jan: 56.17). 
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Jeg mener, at lærernes brug af de identificerede kønsnormer etablerer et modsætningsfyldt forhold 

i deres vurdering af eleverne. På den ene side vil jeg argumentere, at når lærerne opererer ud fra 

en kønsforventning, der konstituerer stilhed som mere atypisk for drengen end pigen, så vil drenges 

stilhed stritte mere ud end pigers, fordi drengene i udgangspunktet forventes at larme både oftere 

og mere ”voldsomt”. Omvendt kan det argumenteres, at netop fordi stilhed som oftest forventes af 

piger, så vil lærerne være mere opmærksomme på den hos pigerne end hos drengene. På den 

måde kan kønnet normalitet få stilhed til at støje men på baggrund af forskellige rationaler. Det kan 

således bruges frugtbart i inklusionsbeslutningen ved at gøre stilhed enten forventeligt eller atypisk 

for bestemte elever. 

Omvendt finder jeg i citatet tegn på, at køn også kan gøre vurderingen af støtte behovet mere 

kompleks. Det ser jeg, når læreren eksempelvis konstituerer den stille dreng ud fra tegn 

som ”indadvendt” og ”klog”, hvilket ikke umiddelbart passer ind i konstruktionen af elever, der har 

brug for ressourcer. De kønsnormer, som lærerne inddrager, kan argumenteres at skabe en 

forventning om, at drenges mistrivsel er synlig og fysisk. Køn kan derfor på den ene side 

argumenteres at gøre de stille tegn sværere at afkode som bekymrende hos drenge, hvorfor de 

potentielt kan blive overset. Det implicerer samtidig, at pigers stilhed i det blik kan argumenteres 

oftere at give anledning til bekymring om mistrivsel og i sværere tilfælde angst, fordi det er blevet 

noget ”man taler mere om” ift. denne elevgruppe. Jeg kan derfor på den anden side argumentere, 

at elevers køn på andre tidspunkter kan gøre det muligt for lærerne at skelne mellem om en elevs 

stilhed er bekymrende eller ej.  

Jeg iagttager altså, at der i udgangspunktet – uanset køn – er lange udsigter til inklusionsressourcer, 

hvis du som elev reflekterer din mistrivsel på stille eller mindre fyldende måder. Køn kan dog 

alligevel argumenteres på den ene side at få den virkning i lærernes inklusionsbeslutning, at 

drenges stilhed ”støjer mere” end pigers, fordi den bryder mere med forventningen. Det til trods 

kan elever, der gør dreng stille, på den anden side argumenteres sjældnere at blive aflæst som 

bekymrende eller støttekrævende, fordi både den positive stilhed i undervisningen og den 

bekymrende stilhed begge er mere forventeligt af pigeeleverne. Jeg anser disse modsætningsfyldte 

betragtninger som væsentlige for at nuancere, at udfordringerne med at få blik for ’det stille’ ikke 

alene kan skyldes, at ressourcebegrænsning nødvendiggør, at eleverne skal være synlige, men at 

det også kan handle om, at det grundlæggende er ”svært” at få øje på afvigelser, der ikke er 
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fremtrædende, hvorfor ressourceknaphed i det blik blot forstærker den udfordring. I det næste 

afsnit vil jeg derfor reflektere over, hvordan ikke kun kønsnormer men også lærernes 

kommunikation om diagnoser kan hjælpe dem til afgøre, hvad der bekymrende afvigelse. 

 

8.3 ïDIAGNOSER KAN KØNSNEUTRALISERE  
 
I nærværende afsnit vil jeg argumentere, at lærernes forståelser af, hvordan drenge og piger er 

flest, skaber kompleksitet, som diagnosen kan minimere. Mit rationale er, at fordi det eksempelvis 

er forventeligt, at drenge er vilde, og som en lærer beskriver ”lige skal give hinanden én på 

skulderen og har sådan en anden form for fysisk adfærd med hinanden” (Sus: 30.45), så kan vild 

adfærd på nogle tidspunkter aflæses som typisk for subjektpositionen dreng. Omvendt kan netop 

vildskab på andre tidspunkter – når den gøres som uro og især på en socialt upassende måde – 

være den mest afgørende vej for eleven til at blive ekskluderet fra lærernes normalitetsforståelse. 

Med andre ord ser jeg, at de kønsnormer, som lærerne lægger til grund, kan udmønte drenges vilde 

adfærd som et tegn på både normalitet og inklusionsbehov på én og samme tid. Den samme 

kompleksitet kan genfindes ift. stilhed, hvor jeg har vist, at det kan være svært at afgøre, om 

stilheden er et tegn på støttebehov eller ej, både når det gælder drengen og pigen.  

Mit argument går derfor på, at lærerne kan bruge diagnosen til at patologisere larm og stilhed og 

dermed blive i stand til at skelne mellem, hvornår det er bekymrende, og hvornår det er ”inden for 

normalområdet”. Jeg underbygger argumentet i følgende eksempel: 

 

 

 

 

 

 

Jeg argumenterer, at citatet eksemplificerer, hvordan diagnoser kan være en ressource for læreren, 

der kan gøre det lettere at forstå elevernes afvigelser fra normalen og dermed retfærdiggøre og 

Der var tre drenge, som nu har meget stabil BUF-flex støtte, fordi det har de brug for, men de 

havde ikke støtte dengang, og der var det bare helt sådan… Altså der var et tidspunkt, hvor man 

tænkte, har han tourettes? Fordi der går ikke et minut uden, at han siger: ”luder, møgfisse, 

kælling!” Og vi arbejdede med at ignorere det helt, med at sige: ”Ej det må du ikke sige”, tælle, 

bruge kort og alt muligt. Og mens han så sad der og kom med alle de der tics, så stod ham den 

anden, som så havde angst, i skraldespanden. Og ham den tredje var ved at kravle op i gardinet – 

det er sådan noget, man siger om drenge – men det var han. Så tænker man, fuck? (Luis: 23.07). 
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vurdere deres behov for støtte. Diagnoser kan altså beskrives at give lærerne papir på elevernes 

udfordringer, hvilket først og fremmest kan anses som en ukønnet og effektiv vej til ressourcer. 

Både lærer og elev får med andre ord bevis på elevens ”anderledeshed”, hvorfor diagnoser kan 

mindske kompleksiteten i lærerens vurdering af eleven ved at give læreren en målestok for, om 

eleven er uden for ”normalområdet”. Jeg mener derfor, at diagnosen på den ene side kan 

argumenteres at have potentiale for at neutralisere den dominerende virkning, som køn jf. de to 

forgående afsnit kan have i lærernes beslutninger.  

På den anden side vil jeg argumentere, at diagnoser ligesom Trafiklyset kan risikere at påtage sig en 

utilsigtet kønnet stemning, der potentielt kan gøre forskellige problematikker specifikke for det ene 

køn frem for det andet. Mit argument tager støtte på, at jeg i de to tidligere afsnit har vist, at den 

samme slags adfærd kan blive aflæst med forskellig effekt alt efter hvilken kønnet krop, der gør 

den. Eksempelvis sås pigers synlige eller larmende tegn oftere afkodet som følelser eller sejhed og 

ikke bekymring eller ADHD som hos drenge. Omvendt gav pigers stilhed oftere anledning til 

bekymring om angst end drenges. Diagnoser kan derfor i det blik argumenteres potentielt at påtage 

sig bestemte kønnede forventninger. Det ville således sløre snarere end synliggøre elevers 

forskellige udfordringer, som lærerne skal forsøge at sætte ind overfor. Med det mener jeg, at 

forventningen om, ”at piger har angst og drenge har ADHD”, kan karambolere med diagnosernes 

neutrale vurderinger og dermed potentielt materialisere sig i en kønnet overvægt i de forskellige 

diagnoser. Jeg eksemplificerer med en lærers refleksion over selvsamme problematik:  

 

 

 

 

 

Køn kan således argumenteres potentielt at smitte diagnoserne ved at koble bestemte afvigelser til 

den ene eller anden kønnede subjektposition. Samtidig italesætter lærerne på andre tider 

diagnoser på måder, der peger i en anden og mere ukønnet retning. Jeg har identificeret, at 

lærerne overordnet set beskriver de faglige diagnoser mere neutralt og eksempelvis ikke knytter 

Jeg synes, at man ofte er hurtigere til at give drenge ADHD-diagnosen eksempelvis. Piger, 

der har ADHD, er lidt sværere at spotte på en eller anden måde, fordi de reagerer mere på 

deres følelser, mens drenge reagerer mere på deres fysik. Jeg tror også – det har jeg aldrig 

gjort – men hvis man kiggede på statistikken, så ville der være flere drenge, der har ADHD 

eksempelvis, end der er piger. Hvis vi har børn med angst på skolen, så er det også oftere 

piger end drenge, som så har dén problematik (Sus: 09.21). 
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ord- eller talblindhed til det ene køn oftere end det andet. I forholdet mellem diagnoser iagttager 

jeg dog, at lærerne anvender de forskellige betingelser til at rangordne hvilke diagnoser, der er 

sværest at rumme. Faglige diagnoser argumenteres bl.a. som mindre krævende end diagnoser, der 

kan vurderes, at have sætte et mere socialt aftryk såsom eksempelvis ADHD eller autisme, hvor 

drenge altså er overrepræsenterede. I det næste vil jeg derfor forsøge at komme nærmere, om og i 

så fald hvordan køn virker i lærernes vurdering af elevers faglige og sociale kompetencer. 

 

8.4 KØN KAN HIERARKISERE SOCIALE OG FAGLIGE KOMPETENCER  

I det følgende argumenterer jeg for det første, at ressourceknaphed kan anvendes som præmis for 

at rangordne elevers kompetencer. Jeg indleder med følgende beskrivelser:   

 

 

 

 

 

 

Ved at gøre trivsel til en betingelse for læring, iagttager jeg, at det bliver muligt at ophøje sociale 

kompetencer over faglige. En væsentlig pointering er her, at jeg dermed ikke samtidig siger, at 

fagligt svage elever ikke får prioriteret, da netop faglige udfordringer såsom ordblinde elever oftere 

falder inden for den formelle ramme for særlig støtte. Det jeg i stedet anholder er, at jeg iagttager, 

at lærerme italesætter de fagligt svage elever som mindre problematiske end elever, ”der ikke kan 

være inde i sin krop”. Med andre ord synes fagligt udfordrede elever i den forståelse at være lettere 

at rumme – uanset om de kræver støtteressourcer eller ej – end de socialt udfordrede.  

Jeg mener, at den argumentation kan have rødder i lærernes sandhed om, at adfærd ”smitter”. 

Elever med positive sociale kompetencer vil derfor i det perspektiv bidrage med en større kapacitet 

for læreren, fordi de kan animere til en god klassekultur og dermed nedtone antallet af 

Sådan helt strukturelt har vi sat faglighed før de to andre. Som lærer og som professionel i 

det her er min oplevelse, at det er helt omvendt. Det er ikke som sådan et motto, men jeg 

siger til elever og forældre hele tiden, at trivsel går forud for læring! (…) Jeg tror bare ikke på, 

at de får læring, når de ikke kan være inde i deres kroppe (Malik: 32.00, 47.25). 

Du kan godt være enormt dygtig fagligt, men hvis du ikke bidrager socialt, så er du bare ikke 

en kapacitet altid (…) Kan du være sådan lidt en jahat, altså kan du sige ”ej jo, det skal vi”? 

Kan du få de andre med? Så er du en kæmpe styrke og så er det sgu ligegyldigt, hvor du 

ligger henne, eller om du har brug for ressourcer. Vi har meget mere brug for dem, der er 

fagligt svage men socialt stærke, end de andre (Nina: 25.18, 25.55). 
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udfordringer, hvilket kan lette lærerens arbejde med inklusion. Således vil manglen på sociale 

kompetencer omvendt også udfordre mere end manglen på faglige kompetencer, fordi upassende 

adfærd tilsvarende kan smitte af på andre. Det giver mig anledning til at argumentere, at når 

lærerne skal prioritere knappe ressourcer, så kan skellet mellem sociale og faglige kompetencer 

benyttes til at synliggøre, hvad der er vigtigst at sætte ind overfor først. Når lærerne kan lægge til 

grund, at elevers adfærd kan ”smitte”, mener jeg altså, at de sociale kompetencer kan vurderes at 

bidrage mere til at få den samlede inklusionsopgave til at lykkes. Jeg vil derfor forsøge at komme 

nærmere, hvordan køn kan bruges til at udpege, hvem der indgår, som klassens socialt kompetente 

elever eller ”jahattene”. Jeg begynder i følgende citater: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg iagttager, at lærernes forståelse af pigeelever som værende oftere mere refleksive gør det 

muligt at forvente, at piger har bedre forudsætninger for at være bevidste om sine egne 

udfordringer og selv handle på dem, end drengeelever har. Jeg argumenterer at lærernes 

kønsforståelser på nogle tidspunkter kan anvendes til at prioritere i inklusionsbeslutningen ved at 

gøre negative sociale kompetencer mere typisk for drenge, hvilket kan give mening til, at betragte 

piger som en kategori, der normal har løsningerne selv og derfor i mindre grad har ”brug for hjælp”. 

Omvendt iagttager jeg, at pigers refleksive kompetencer på andre tidspunkter kan anvendes som en 

måde at synliggøre, hvordan piger mistrives på andre måder end drenge. Et eksempel herpå er når 

Mange af drengene ville sagtens kunne lære noget enkeltvis, hvis vi snakker det faglige niveau, men 

adfærd og trivselsmæssigt, der er det en kæmpe udfordring. Altså det er det bare (…) Piger har 

inklusionsmæssigt meget lettere ved at indfinde sig ift. adfærd og trivsel og at se os lærere ikke som 

autoritære men som en autoritet. Pigerne er langt bedre til at sige: ”Nå okay. Nu skal vi det, nu skal 

jeg sidde stille, nu er jeg nødt til at være stille, fordi nu er det dét, der sker. Nu får jeg denne her 

opgave, jeg løser den, og hvis ikke jeg rigtig kan, så rækker jeg hånden i vejret”, og det sker ikke for 

en overvejende del af drengene (Mads: 03.55, 09.48).  

 

Drenge kan have svært ved at sætte ord på, hvad det er, der sker. Altså hvorfor er det, at jeg har 

krudt i røven? Og hvis de skal løse problemet selv, så kan det være svært at finde en løsning. De kan 

ikke se det. Hvor altså piger har ikke andet end løsninger. De vælter sig i løsninger, og de har 100 

gode idéer til, hvad der kunne ske. Drenge aner ikke engang, at de har gjort det oftest. Hvor pigerne 

er meget mere bevidste omkring den handling, der har været. Det synes jeg (Jan: 17.56). 
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piger beskrives, ”at sammenligne sig meget mere med hinanden, end drenge gør, og de skal lægge 

under for et eller andet forventningspres” (Sus: 11.30). Lærernes kønsnormer kan altså på den ene 

side anvendes til at rangordne refleksive sociale kompetencer i så at sige pigernes favør, mens det 

på den anden side kan give mening til og åbenbare, at pigen har anderledes sociale udfordringer 

end drengen. Det åbner i min optik op for, at køn kan bruges af lærerne til at få blik for, at de 

forskellige elevkategorier forholder og positionerer sig forskelligt til hinanden socialt. Jeg uddyber 

med to udtalelser:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg iagttager, at køn kan gøre en forskel for, om lærerne vurderer, hvorvidt det er positionen eller 

personen, der afgør, hvor eleven placerer sig i skolens sociale hierarki. Mens piger præsenteres at 

spejle sig i hinanden, ses drenge at spejle sig i reglerne for legen. Jeg hæfter mig særligt ved 

lærerens forståelse af, at piger forsøger at minimere forskellighed i mellem hinanden og skabe en 

fællesidentitet eller ”sammehed” i modsætning til drengene, der orienterer og positionerer sig 

hierarkisk mellem forskellige positioner, som er lettere at skifte imellem. Jeg argumenterer, at 

lærernes beskrivelser af pigers sociale spilleregler som mere uudtalte og komplicerede kan 

ræsonneres at styrke deres sociale kompetencer, hvilket på den ene side understøtter forståelsen 

Karikeret kan man argumentere for, at drengene fungerer i et hierarki ik? Den øverste dreng 

dikterer hierarkiet og de andre falder ligesom bare ind. De orienterer sig meget mere omkring legen, 

hvilket også betyder, at det er lettere at skifte position. Du er ikke så sårbar, fordi hvis de spiller 

computer, så er det de her drenge, der er gode, men hvis de spiller fodbold, så er det de her drenge, 

der er gode. Så på skift kan de få lov til at cykle rundt mellem, hvem der kan have en mere central 

rolle i fællesskabet. Hvor pigerne begynder meget mere at danne grupper, og det er vigtigt med en 

rigtig god bedste veninde. De kommer i skole, og så har de lige helt samme outfit. Det er jo også en 

markør til gruppen og omverden om: ”hey vi to er bedste veninder, fordi prøv lige at se, hvordan vi 

ser ud” ik? Og hvis de så mister bedsteveninden, så bliver de sindssygt sårbare (Maik: 34.58). 

 

Drenge der er det jo mere noget med, at det oftest er den bedste fodboldspiller, som har mest at 

skulle have sagt. Det lyder også helt vildt tørt, men sådan er virkeligheden virkelig blandt drenge! 

Det er ligesom – jeg skulle til at sige Jungleloven nærmest – altså de store drenge eller også den lille 

med den store mund. Altså det er jo ligesom det der med, at de snakker lidt grimt til hinanden og så 

stamper de lidt i jorden (Jan: 42.49).  
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af pigen som mere refleksiv. På den anden side kan de mere uklare regler samtidig optræde som 

det, der gør pigen afhængig af sin plads i det sociale hierarki, hvilket understøtter forståelsen af, at 

pigens refleksive evner også kan medføre problemer – i dette tilfælde sårbarhed.  

Drenge beskrives omvendt at kunne bevæge sig mere fleksibelt mellem forskellige og tydeligt 

definerede positioner. De mere faste sociale spilleregler kan dog samtidig argumenteres ikke at 

tvinge til at udvikle refleksivitet i samme grad som pige. Det motiverer forståelsen af, at de kan have 

sværere ved at navigere i andre elevers grænser og dermed potentielt blive grænseoverskridende. 

Jeg ser således, at køn både kan have positiv og negativ virkning på lærernes vurdering af elevers 

sociale kompetencer. Jeg finder den pointe væsentlig at understrege, da jeg ser, at den afspejler sig 

i både adgangen til og indholdet af de inklusionsressourcer, som lærerne prioriterer, når det gælder 

socialt udfordrede elever:  

  

 

 

 

 

 

Jeg argumenterer, at lærernes kønsforståelser kan anvendes til at vurdere elevernes behov for 

ressourcer som forskelligt for hhv. piger og drenge. Nærmere bestemt mener jeg, at forståelsen af 

pigen som værende mere afhængig af de sociale relationer kan argumenteres at udmønte sig i, at 

lærerne vurderer, at denne position har brug for kollektive ressourcer. Omvendt ser jeg således at 

forståelsen af drengen som en mere agil og måske mindre gruppebundet figur materialiserer sig 

ved, at positionen ”dreng” oftere giver adgang til personlige ressourcer, hvor udfordringer løses 

mere isoleret fra de andre elever. Jeg ser samtidig i citatet, at de tidligere afsnits argumenter om, at 

drengens udfordringer oftest larmer, fylder og kræver mere også spiller ind her.  

Afsnittet argumenterer derfor, at køn kan have både en demotiverende og motiverende virkning på 

lærernes vurdering af begge elevpositioners støttebehov ift. at styrke sociale kompetencer. På den 

Løsninger kan gå både den ene og den anden vej, men jeg synes bare, at tendensen godt kunne 

være, at med piger er det mere gruppe, og med drenge er det mere individuelt (Sus: 16.35). 

Det er sjældent, at vi skal lægge den form for indsats, der er socialt engagerende i en dreng, 

hvorimod det måske oftest kan være der, at arbejdet med pigerne ligger. Altså vi arbejder socialt 

med drenge, men det er bare noget andet, det er mere sådan lad-nu-være-med-at-slås-agtigt (…) 

Det kan for eksempel være en konflikt med nogle piger, der ikke kan internt. Hvor man går ind og 

arbejder med en gruppedynamik (Jan: 56.32, 17.26). 
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måde vil jeg samlet vurdere, at køn effektivt kan bruges til hierarkisere elevers sociale 

kompetencer, men samtidig kan give blik for nye og andre komplekse udfordringer. Sammenlignet 

med tidligere afsnit træder brugen af kønnet normalitet derfor ikke ligeså entydigt frem som 

kompleksitetsreducerende, når det gælder vurderingen af elevers sociale kompetencer. Overordnet 

set finder jeg dog, at kønnede normer på forskellige måder kan dominere, når lærerne organiserer 

og prioriterer beslutninger om inklusionsressourcer. Som analysestrategien påpegede, vurderer jeg, 

at de syv lærere er meget bevidste om netop dette. Jeg vil derfor afrunde analysen med et afsnit, 

hvor min analyseoptik ændrer en smule karakter, i det jeg giver plads til at lærernes egne 

selvrefleksioner omkring køns betydning i skolen kan udfolde sig.  

8.5 ïKØNSBEVIDSTE LÆRERE  

I dette afrundende afsnit vil jeg argumentere, at mine interviewpersoner forstår køn som en 

væsentlig identitetsskabende faktor, der er tilstede og virker i skolen i dag. Derudover vil jeg 

fremskrive deres eksempler på, hvilke konsekvenser det kan have for både lærere og elever, når 

man i og uden for skolen ikke er bevidst om, hvordan køn virker ift. at opdele og rangordne elever. 

Jeg har udvalgt tre forhold, som samtlige lærere har italesat gennem forskellige eksempler. Det 

drejer sig om 1) forældreansvar/opdragelse 2) stereotype kønsroller 3) lærernes refleksion over 

deres egen rolle ift. at tage ansvar for en mere nuanceret kønsforståelse. Afsnittet kredser på den 

måde samlet set om den udledte betingelse, om at det normale ikke kan vælges frit men er styret 

af en række overordnede strukturer. Jeg indleder med at argumentere, at lærerne italesætter, at 

opdragelse og ”kultur” er med til at (re)producere forskellige forventninger til, hvad der er 

(u)normal drenge- og pigesubjektivitet. Forventninger som eleven har med sig ind i skolen på 

forhånd. Jeg eksemplificerer argumentet i to fortællinger om en række  forældre, der har foreslået 

kønsopdelte tiltag i form af fritidsaktiviteter og klassemøder: 

 

 

 

 

 

 

Vi har nogle forældre, som gerne vil have, at vi laver nogle drenge- og pigeaktiviteter. Det er 

sødt tænkt, men de snakker jo også ud fra deres ene barn, som er en traditionelt meget piget 

pige. Så de vil gerne lave pigeaktiviteter, som er sådan noget ”hygge” og så en drengeaktivitet, 

som kunne være en fisketur. Cool nok. Jeg ved bare, fordi jeg kender dem alle sammen, at der 

vil være nogen – især piger som er lidt drengepiger – som vil synes, det er rigtig nederen ikke 

at skulle fiske (…) Dem indimellem de vil altså synes, at det er virkelig lækkert, at de har fået 

lov at vælge og ikke bliver puttet ned i den der, ”du kommer bare lige med der, fordi du har en 

tissekone”. Altså det synes jeg bare, er så steneren! (Ane: 23.28, 25.10).  
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Jeg mener, at fortællingerne illustrerer, at lærerne oplever, at de voksne uden for skolen har 

afgørende betydning for elevens mulighed for at fra- og tilskrive sig forskellig subjektivitet. Selvom 

lærerne her optræder refleksive omkring, at det ikke er alle elever, der kan tilpasses ind i de to 

binære kategorier, så synes de at opleve, at de mødes af udefrakommende aktører, der fastholder 

eleverne heri. Jeg finder imidlertid, at lærerne italesætter, at der også er en række styrende 

strukturer inden for skolen, der er med til både at fastholde og producere disse binære kønnede 

forskelle. Jeg vil derfor arbejde mig videre ned i lærernes eksempler på, hvordan sådanne strukturer 

kan se ud. Jeg begynder med stereotyper og eksemplificerer med resultaterne af 

Maliks ”selvvurderingsundersøgelse”, som jeg introducerede i ekskursen: 

 

 

 

 

 

 

Jeg betragter, Maliks fortælling som en måde at eksemplificere, at han oplever, at stereotype 

forestillinger om køn kan afstedkomme ulige handlemuligheder, som her kan aflæses i potentialitet 

for at opnå læring. Lærerne nævner desuden, at stereotyperne eksisterer mange andre steder i 

skolen såsom i undervisningsmaterialet eller de frilæsningsbøger, som eleverne tilbydes. De 

beskriver derudover, at kønsstereotyper kan være en reel inklusionsudfordring, fordi det faglige 

materiale vejleder elever ind i kategorier, som de måske ikke orienterer sig med. Med andre ord 

Hvis vi begynder på at dele op i pige- og drengemøder, så taler vi bare ind i deres forestilling om 

at være i den ene eller anden gruppe, og så får vi det aldrig nogensinde brudt. Så kan det godt 

være, at der er noget fysisk, jaja drengene får ikke menstruation, det kan vi være enige om, men 

de skal da stadig være med i hinandens møder? Hvordan fanden skal de ellers nogensinde få øje 

for, hvad de andre føler og mærker og oplever? De har sgu også godt af at høre, hvad den anden 

gruppe taler om (Nina: 39.20). 

 

 

 

Der var det straight up, sådan som stereotyperne ligesom viser. Altså i deres egen følelse af, 

hvad de kan, så vurderer pigerne sig selv 2,5 point dårligere end drengene i alle kategorier, 

og det er på trods af, at inde i den klasse er nogle af de fagligt stærkeste elever faktisk piger. 

Så det er bare et tegn på, at de her strukturer eksisterer, fordi de burde jo som 

udgangspunkt have den samme selvevaluering ikke? Og det er jo så fordi, vi netop sætter 

dem i nogle roller og nogle kasser, som trækker på nogle historiske forståelser af, hvem der 

skal gøre hvad og hvordan og hvorledes, og det har jo bare indflydelse på de positioner, de 

ligesom legitimt kan indtræde i for netop at opnå læring (Malik: 25.50, 26.40). 
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kan kønsstereotyper i den forståelse potentielt ekskludere nogle elever fra at indtræde i den 

subjektposition, som de ellers forventes at passe ind i og dermed potentielt stille dem uden et 

tydeligt fællesskab, hvor de kan høre til. Jeg iagttager således, at lærerne udviser en refleksion over, 

at der kan være diskrepans mellem den kønnede subjektivitet, som eleven tilbydes i en 

skolesammenhæng og den subjektivitet, som eleven gerne vil påtage sig eller føler sig som. Jeg vil 

derfor gå videre til at præsentere, at lærerne beskriver, at de har et ansvar for at gøre sig bevidste 

om, hvordan og hvor meget køn slår igennem på elevers muligheder i skolen. Jeg indleder med at 

argumentere, at lærerne er refleksive omkring det fund, som har været gennemgående i denne 

analyse, nemlig at elevers køn er en dominerende kategori i skolen i dag, fordi det rummer et stort 

kompleksitetsreducerende potentiale:  

  

 

 

 

 

 

 

Jeg forstår altså, at lærerne oplever, at elevernes fysiske kropstegn bliver den lette løsning, når 

ressourcerne er knappe, fordi de på forhånd kan udpege forskellige forventninger til, hvordan 

eleverne må forventes at opføre sig ift. ”massen”. Følsomhed overfor adfærd og tegn, der strider 

med den binære opdeling og majoriteten kræver således mere af læreren. Jeg vil derfor inddrage 

en lærers eksempler på, hvilke konsekvenser det kan have, når en sådan følsomhed mangler: 

 

 

 

 

 

Det er bare den nemmeste og hurtigste opdeling altså. Du kan lynhurtigt sige: ”jeg skal 

lige dele klassen i to, godt det bliver drenge/piger (…) Hvor hvis jeg også skal forholde 

mig til, at du ser ud på denne her måde, men at du egentlig føler dig…. åh gud! Det bliver 

sgu for komplekst for mange (Nina: 41.01, 42.25). 

Når du kommer udefra og er i en klasse måske én gang om ugen, så begynder du ligesom 

at give dem kasketter og tænke opfør dig nu, som ”massen” gør. Men ligeså snart, du har 

tiden, så kan du jo godt se, at han eller hun stikker i den retning, fordi det er sådan 

personen er (Luis: 52:45). 

De her fortællinger om dreng/pige, køn, hetronormativitet osv. De handler bare også om, 

synes jeg, at lærerne er meget fokuseret på, at dén og dén og dén dreng er dum. Og dén og 

dén og den pige er dygtig. Og så snakker vi rigtig meget den historie frem (…) Men jeg tror 

bare, at det er med til at booste det. At fastholde dem i den fortælling, fordi de ved det jo 

seriøst godt? De ved jo godt, om lærerne synes, at de er en lorteunge, de kan altså godt 

fornemme, hvad der bliver snakket om på lærerværelset (Ane: 25.38, 26.05). 

 

 



 

 71 

Jeg iagttager, at læreren oplever, at hendes egne og kollegaers kønsnormer tillægger de to kønnede 

positioner forskellige værdier, der potentielt kan komme til at fastholde eleverne i en forudbestemt 

subjektivitet, som her inddeler sig efter ”dum” og ”dygtig”. Jeg mener derfor, at læreren reflekterer 

over, at kønnede fortællinger om eleverne kan konstruere forskellige normer for, hvordan de kan 

blive til og være, hvilket beskrives at kunne begrænse deres potentialer for at blive og være ”noget 

andet”. Jeg argumenterer derfor, at lærerne kan vurderes til et vidst niveau at være bevidste om, at 

deres plads i lærer-elevrelationen kan være med til at strukturere elevernes handle- og 

tilblivelsesmuligheder. Jeg iagttager i den forbindelse, at lærerne reflekterer over, hvorvidt deres 

kollegaer formår at udvise samme bevidsthed: 

 

 

 

 

 

 

Jeg iagttager, at lærerne på den ene side oplever, at grænserne for køn er i udvikling og flyder mere 

end tidligere, samt at kønskategoriens betydningen er blevet noget, som man i stigende grad 

snakker om i skolen, på lærerværelset osv. Samtidig bemærker jeg på den anden side en mere eller 

mindre udtalt frustration over, at der stadig er en del lærere, som ikke er kommet med på bølgen 

eller fortsat finder nye og mere refleksive kønsforståelser meget komplekse. Jeg finder det 

interessant, at de beskriver, at de som lærere nærmest har pligt til at genkende deres ansvar for at 

have blik for en mere nuanceret kønsforståelse end den binære. Jeg vil derfor inddrage et af 

lærernes eksempler på, hvordan det kan se ud, når det ansvar ikke efterleves: 

 

 

 

 

Det er altid biologien, som bliver sådan det vindende argument, som jeg synes er sådan ÅH 

come on? I 2019? Virkelig? Vi laver ikke andet end at tale om flydende kønsidentiteter og 

non binære seksualitet, og alt muligt – kom nu! (Nina: 40.15). 

Det er også noget, jeg kan høre, at vi diskuterer på lærerværelset, hvor der er det – måske 

min egen fordom – de lidt ældre, der er sådan: ”Hold nu kæft. Altså drenge er jo drenge og 

piger er jo piger, og lad os nu bare sige det som det er” (Ane: 26.30). 
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Jeg vil argumentere, at læreren her udviser en udpræget refleksivitet omkring, at kønskategorien 

kan være dominerende, selv når læreren bevidst forsøger at benytte sin position til at udfordre den. 

Jeg mener, at lærerens ”kæmpe diskussion” omkring de to grænsefigurer i fortællingen fungerer 

som eksempler på, hvordan den binære kønsinddeling fortsat kan opleves at være yderst dominant. 

Det kan gøre det svært for både lærere og elever at bryde med det køn, som man har ”på papiret” 

eller i analyses termer ”på kroppen”. Dette ses til trods for, at lærerne beskriver, at både nye 

lærergenerationer og ”tiden” i stigende grad forsøger at flytte på de kønnede grænser.  

Jeg iagttager, at læreren anvender sin oplevelse til at beskrive det som uforståeligt, at stort set lige 

meget hvor meget eleverne bryder med det kønsforventede og -normale, så bliver de stadig mødt 

af strukturer – i dette tilfælde en inklusionspædagog – som fastholder dem i de positioner, deres 

krop tilbyder dem. Selvom man som lærer forsøger at gøre sig kønsbevidst oplever de altså at være 

oppe mod stærke og fasttømrede kønsforventninger til drenge- og piger, som beskrives at have 

afsæt i bl.a. biologi, stereotyper, kulturelle fortællinger, opdragelse og meget mere. Køn dukker 

således op som en tung, træg og domminerende sorteringsmekanisme, som filtrer sig sammen med 

diverse diskurser, materialer, institutioner mv. Både inden og uden for skolen.  

 

 

Jeg har faktisk lige haft en kæmpe diskussion med den ene inklusionspædagog, fordi han for det 

første sagde, at de gerne ville have drengegruppen ned til dem, og allerede der var jeg sådan: ”Jeg 

synes måske bare, at vi netop skal lade være med at isolere dem så meget og bekræfte dem i den 

fucking fortælling om, at de er den gruppe”. Åh! (…) Og så spørger jeg jo så: ”Jamen hvad så med 

hende, som jeg jo synes er en del af den dominerende gruppe, så skal hun vel også med ned? Hun 

er jo en del af dem?” Og det ville han bare ikke være med til! Mens ham, der en del af 

pigegruppen, ham ville han have med ned. Hvor jeg sagde,  at det skal han simpelthen ikke, det 

bliver så underligt at tage ham væk fra vennerne oppe i klassen. Men han ville gerne have alle ”på 

papiret” drenge med ned (…) Han siger jo ikke noget til, at der altså er en pige, som er en del af de 

dominerende eller i hvert fald har den samme adfærd, og som jeg også synes skal med ned og tale 

om det her. Det synes han ikke. Men han synes, at det er underligt, at ham den anden ikke skal 

med ned, og det forstår jeg bare ikke? Det er vel det samme? (Nina: 35.28, 36.41, 37.48). 
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DELKONKLUSION 

Den tredje delanalyse har argumenteret, at kønnet normalitet kan anvendes i beslutningen om 

inklusionsressourcer ved på forskellig vis at gøre det lettere at prioritere ressourcer til de forskellige 

subjektpositioner, som jeg har fremanalyseret. Jeg har bl.a. ræsonneret, at lærernes forskellige 

kønsnormer kan anvendes til at rangordne elever således, at det bliver synligt hvilke problemer, der 

må prioriteres først. Som følge heraf har jeg fremlagt, at de forskellige subjektpositioner ordner sig 

ift. hinanden på komplekse måder, der gør bestemte positioner mere ressourceberettigede end 

andre på forskellige tidspunkter. Jeg har udarbejdet et grafisk overblik over min argumentation, der 

viser de forskellige positioners hierarkiske placering. Det kan besøges i opgavens tredje bilag, 

såfremt det har interesse.  

Analysen har sandsynliggjort, at køn fungerer som en effektiv sorteringsmekanisme, der kan 

medføre utilsigtet uens adgang til både mængden og typen af inklusionsressourcer. Samtidig har 

jeg ladet lærernes oplevelser af hverdagen i skolerne få plads, hvilket efterlod mig med et indtryk 

af, at kønsnormernes betydning kan være under forandring. Det blev dog beskrevet som en 

langsom proces, der er undervejs og stiller nye og store krav til både lærere, elever, forældre og 

samfundet generelt. Lærerne kan i det perspektiv rykke noget, men måske skal der mere til? Det 

giver således anledning til at reflektere over, hvordan de forskellige kapitler efterlader 

inklusionsopgaven for fremtiden, hvilket danner ramme om opgavens afrundende diskussion. 

 

9ïDISKUSSION : ER FREMTIDENS INKLUSION KØNSNEUTRAL?  
I det følgende reflekterer jeg over de udfordringer og muligheder for folkeskolens inklusionspraksis, 

som jeg mener, at min analyse har åbenbaret. Refleksionen udspiller sig i et spænd mellem 

kønsneutralitet og kønsbevidsthed. På baggrund af de forskellige kapitler mener jeg, at min analyse 

har sået tvivl om, hvorvidt lærerne i dag har tiden og ressourcerne til at lykkes med at få 

inklusionsopgaven til rent faktisk at omfatte alle, der har behov for støtte af den ene eller anden 

slags. Min analyse har fundet, at så længe beslutningen om inklusionsressourcer bygger på 

præmisser, der prioriterer de synlige og fyldende afvigelser først, vil ”inklusionseleven” langt hen ad 

vejen være materialiseret i den maskuline kønsfigur. Min hensigt er ikke at anholde, at der er 
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noget ”forkert” i, at uroskabende adfærd prioriteres først. I stedet er min ambition at nuancere, at 

den fordelingsstruktur måske kan afføde en række utilsigtede kønnede og ukønnede konsekvenser. 

Jeg angriber argumentet fra flere vinkler. 

Analysen har vist, at elever, der er stille ikke nødvendigvis har det mindre svært end elever, der 

larmer. Jeg argumenterer derfor for det første, at der i den måde, ressourcerne tildeles i dag, er 

støttebehov, der kan blive overset, hvilket potentielt kunne sætte sig som andre udfordringer 

senere i elevernes liv. I et samfundsmæssigt ressourceperspektiv mener jeg derfor, at man kunne 

reflektere over, om det der spares i de tidligere år potentielt kan blive en udgift i de senere, hvis det 

sætter sig igennem som angst, depression mm. Det gælder for alle elever i de ”oversete” 

kategorier.  

For det andet vil jeg argumentere, at de kriterier, som støtteressourcerne fordeles efter i dag, 

potentielt kan tilskynde øget diagnosticering. Det vil så at sige nærmest blive en fordel for en elev at 

kunne fremvise en diagnose, da man således har en påvist synlighed eller et papir på, at man i 

højere grad har brug for særlig støtte. Hvis man som elev ikke er ”helt grøn”, vil man i denne 

forståelse faktisk være bedre stillet, hvis man kan springe den gule kategori over og ryge helt op i 

det røde felt så at sige. Jeg mener dermed, at min analyse har fremanet et elevhierarki, der er hult 

på midten eller med andre ord, hvor midten efterlades umarkeret og usynlig. Jeg argumenterer 

derfor, at diskrepansen mellem mængden af ressourcer og antallet af udfordringer i skolen, kan 

komme til at sætte pres på normalområdet, som ellers netop er det område, som inklusionen har til 

hensigt at styrke og få flest mulige elever ind under. Med det mener jeg, at hvis man som elev har 

ondt i livet på mindre udtalte måder, så er det ud fra de prioriteringsstrukturer, jeg har skrevet 

frem, mindst fordelagtigt at befinde sig der, hvor børn er flest.  

Af den grund argumenterer jeg for det andet, at mine analyser har sandsynliggjort, at den 

fordelingsnøgle, der er lagt ned over prioriteringen af inklusionsressourcer i dag, vil kunne animere 

elever til at påtage sig netop den adfærd, som man forsøger at sætte ind overfor. Med andre ord 

kan eleven ved skeje fysisk ud rykke frem i ressourcekøen, hvorfor problematisk eller upassende 

elevadfærd potentielt kan blive (re)produceret. Derfor mener jeg for det tredje, at der kan opstå en 

systematik i, hvem der falder uden for fællesskabet. På den måde kan de selvsamme elever – der i 

dag får ressourcer for at kunne inkluderes i fællesskabet – blive dem, som skolen helst vil undgå at 
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have gående, fordi de forventes at udfordre eller fragmentere det. I mit interview med Malik 

beskriver han en oplevelse, der komplementerer mit argument bedre, end jeg selv kan udlægge det 

her, hvorfor jeg supplerer med hans fortælling om en række læreres håndtering af nye elever, der 

skulle begynde på skolen: 

 

 

  

 

 

 

 

Fortællingen eksemplificerer efter min mening, hvordan forskellige tegn hele tiden rangordner sig 

som plusser og minusser i konstruktionen af normale elever i skolen og illustrerer dygtigt, hvordan 

bl.a. køn kan variere som negativ eller positiv markør alt efter sammenhæng. Jeg mener derfor, at 

de udfordringer, som jeg har identificeret, kunne kalde på fremtidige inklusionsvurderinger, der 

hverken på forhånd udpeger bestemte elever til at have bestemte problemer eller helt gør sig blind 

overfor kønnede forskelle. Citatet bidrager ydermere til endnu engang at understrege, at 

følsomhed overfor børns forskellighed bl.a. ift. køn kræver noget af læreren Det sætter efter min 

mening nye krav til lærernes følsomhed overfor køn som tema og intensiverer behovet for en god 

lærer-elev relation, da min analyse har sandsynliggjort, at lærernes kendskab til elever kan være 

afgørende for at undgå̊ stereotype kategoriseringer af dem. På baggrund heraf argumenterer jeg, at 

man kan spekulere over, om folkeskolen har brug for en fremtidig inklusionspraksis, der hverken er 

kønnet eller kønsblind men måske snarere kønsbevidst, sådan som opgavens litteraturoverblik 

præsenterede, at eksempelvis Canger (2018, 2019) eller Nielsen (2000) foreskriver det.  

Ved at holde disse perspektiver op i mod analysens fund, vurderer jeg, at det på den ene side synes 

konstruktivt, at lærerne i højere grad end i dag bliver klædt på til at kunne tage højde for, at elever 

kan have forskellige problemer alt efter hvilket køn, som de identificerer/ikke identificerer sig med. 

På den anden side mener jeg, at de syv lærere, jeg har interviewet tjener som eksempler på, at 

Der var en ikke decideret modvilje, men det var en tilbageholdenhed eller en tøven ift. at ville have 

ham ind i klassen ikke? Og det er pba., at det eneste man har fået at vide er, at det er en 

minoritetsdansk dreng. Inden vi overhovedet havde holdt møde med vedkommende (…) Så kommer 

der en elev mere, og der får vi at vide, at det er en majoritetsetnisk pige og alene ud fra den mail, så 

var det bare: ”Ej hvor fedt. Ja, ind med hende til os, det vil vi gerne”. Så det er det her, hvem vil man 

helst have Martin eller Mohammed ik? Altså kønsperspektivet og etniciteten gjorde bare, at 

forventningerne til hvilken type barn man fik var langt mere positive. Og det er på trods af, at den 

ene lærer i det lærerpar her er minoritet, og på trods af at begge lærere er kvinder og alligevel er de 

ikke opmærksomme på de her ting (Malik: 23.17, 24.00). 
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selvom læreren er bevidst omkring kønnede forskelle og har motivation for at ændre dem, så kan 

det være svært at rykke elever betydeligt mellem de forskellige positioner og gøre op med kønnede 

udfordringer i skolen. Med andre ord vurderer jeg, at lærernes fortællinger på forskelligvis 

indikerer, at bevidsthed omkring køns indflydelse i skolen i stigende grad er ved at finde vej ind på 

lærerværelset, men at der fortsat mangler måder at håndtere og intervenere i de kønnede 

mønstre. Med flere ressourcer og mere tid synes lærerne altså at vurdere, at der både er håb og 

engagement for, at prioriteringen af inklusionsindsatser kan blive anderledes og mindre bundet af 

synlige og larmende tegn og dermed køn. I det blik vil det snarere være den samlede mængde af 

ressourcer, der er afgørende for, om lærerne reelt får mulighed for at intervenere i de kønnede 

beslutningsmønstre. Jeg vil dog samtidig anholde, at selvom lærerne oplever, at kønsbevidsthed er i 

udvikling, så efterlader deres fortællinger og analysens fund mig med et indtryk af, at det langt fra 

er udbredt til alle lærere. Jeg vurderer derfor at have sandsynliggjort, at øget kønsbevidsthed i 

samspil med flere ressourcer vil kunne gøre en ikke uvæsentlig forskel for fremtidens 

inklusionspraksis. Jeg vil derfor afrunde med en opløftende bemærkning: 

 

 

 

 

 

Jeg iagttager, at læreren oplever, at andre kompetencer end de stille og faglige begynder at få en 

større plads i folkeskolen. Reformens tiltag med bevægelse, åben skole mm. Har således i hans 

optik gjort plads til at flere tegn kan inkluderes i forståelsen af, hvordan du som elev kan lykkes i 

skolen eller med afsæt i mine analysers fund, at skolen er blevet mere ”drengevenlig”. Det antyder 

efter min mening, at der kan være sprækker og muligheder for at omformulere og bryde med faste 

forståelser af forskellig elevsubjektivitet. Deraf følger, at der er potentialer for, at kønsnormer kan 

få en anden og mindre dominerende virkning på lærernes beslutninger om inklusionsressourcer 

fremover.  

Siden vi har haft en Folkeskolen i 90’erne, så har det har været en pigefolkeskole. 

Nu begynder køn at blive flydende, så slipper man for den debat, men altså skolen 

har været designet til pigerne (…) Fordi skolen er noget, der har med det 

finmotoriske , de stille ting at gøre. De her kvaliteter, som folkeskolen har været 

båret af. Det er dens fundament, at kunne lave en god diktat eller en fed blækmat. 

Nu er der kommet mange tiltag med understøttende undervisning, bevægelse og 

alt det her. Og det synes jeg i høj grad har virket (Luis: 32.12, 32.52). 
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SAMLET KONKLUSION  
Dette speciale finder, at ”inklusionseleven” bliver til som en identitetskategori i skolen på måder, 

der er kønnede. Med afsæt i vidensarkæologien som diskursanalyse har jeg kortlagt, hvordan syv 

lærere taler om og giver mening til normalitet blandt elever på mellemtrinnet i folkeskolen. 

Analysen har argumenteret, at lærerne inddrager forskellige sandheder, der betinger, hvordan de 

forstår normalitet. Nærmere bestemt har jeg identificeret: ressourceknaphed, behov for 

undervisningsro og -struktur, refleksive kompetencer, klassedynamik og -fælleskab samt diagnoser, 

som afgørende for, hvordan lærerne skelner mellem normale og unormale elever. Jeg har således 

udledt, at elevnormalitet er betinget af dels en række interne forhold som eksempelvis elevens 

evne til: at være stille og respektere skolen rammer, kunne reflektere over sig selv og andre, og 

indgå i sociale fællesskaber, sådan som flertallet gør det. Dels forskellige eksternaliteter såsom: 

diagnoser, opdragelse, familieforhold, stabile lærerrelationer mm. Derudover har analysen 

argumenteret, at diskrepans mellem mængden af ressourcer og antallet af problemer er en 

afgørende forudsætning for, hvad lærerne kan in- og ekskludere i deres normalitetsforståelser. Med 

afsæt heri har jeg udledt, at afvigelser fra normen skal være synlige og stritte ud, førend lærerne 

prioriterer dem som støtteberettigende.  

For at nærme mig de elever, der udfylder positionen som både almindelig og støttetrængende har 

jeg afprøvet de udledte normalitetsforståelser ift. køn. Jeg har fundet, at elevers fysiske kroptegn 

tilbyder dem to binære positioner: dreng eller pige. Ved at dykke ned i fortællinger om en række 

elever, der på den ene eller anden måde bryder med lærernes forventninger til de to positioner, 

har jeg udledt, hvad positionerne er indeholdt af. Jeg finder, at lærernes kønsforståelser tilskriver 

drengeelever kompetencer, der i mindre grad honorerer betingelserne for normal elevadfærd i 

skolen. Den typiske pige træder omvendt frem som værende eksempelvis stille, koncentreret, 

selvstændig, løsningsorienteret og refleksiv, og dermed i mindre grad som en der har brug for hjælp 

og ressourcer ift. Drengen. På den måde konkluderer studiet at lærere taler om køn blandt elever 

på mellemtrinnet ud fra normer, der skaber en betydelig fællesmængde mellem 

kategorien ”inklusionselev” og kategorien ”dreng”.  

Ud fra disse forståelsesstrukturer har specialet fundet, at køn kan få nogle elever til at dukke op 

som et mere åbenlyst valg, når lærerne skal prioritere og organisere deres inklusionsindsatser. 
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Nærmere bestemt har jeg argumenteret, at de kønsnormer, som gælder i skolen kan efterlade et 

ikke intenderet men forholdsvis systematisk bespænd for pigers adgangen til inklusionsressourcer. 

Mit ærinde har ikke været at optegne en forsimplet drengene-mod-pigerne-konflikt. Tværtimod har 

mine dialoger med lærerne gjort mig opmærksom på, at pigeelevers kan være mindst ligeså 

konfliktskabende men på en anden måde, der er mindre udfordrende for det samlede 

klassefællesskab. Jeg har derfor argumenteret, at køn kan få drengeelevers udfordringer til at træde 

frem som både mere larmende, synlige og socialt upassende, hvorfor de i et inklusionsperspektiv og 

af hensyn til flertallet vil blive prioriteret først og oftest. På den måde har jeg forsøgt at fremskrive 

nuancer, der viser, hvordan lærernes fortællinger konstruerer drenge og piger ud fra forskellige 

normer, og dermed også med forskellige muligheder for, hvordan de kan handle både passende og 

upassende. 

Specialets fund har givet anledning til at argumentere, at køn sætter strukturerende forskelle for, 

hvordan elever kan blive til og handle i skolen i dag i forhold til relationer, trivsel, venskaber, læring, 

inklusion i fællesskabet, adgang til hjælp og meget mere. Analysen har vurderet, at de interviewede 

lærere synes særligt refleksive omkring køns strukturerende virkning i skolen. Deres bevidsthed til 

trods har jeg fremvist, hvordan køn fortsat kan betragtes som en stiv og dominerende kategori ikke 

mindst fordi, den virker som et effektivt værktøj til at reducere kompleksitet i lærernes travle 

hverdag. Selv den hyper-kønsbevidste lærer, vil således (re)producere kønnede mønstre i sin 

beslutning om inklusionsindsatser, så længe den parameter, der først og hyppigst giver adgang til 

ressourcer, er defineret ud fra adfærd, som flere drenge må forstås at udvise end piger. Jeg har 

derfor argumenteret, at også flere ressourcer til skolernes inklusionspraksis er nødvendigt for, at 

flere elevudfordringer kan inkluderes i lærernes prioritering og forståelser af støttebehov. 

Diskussionen har peget på, at sådanne ressourcer kunne have dels en økonomisk karakter i form af 

tid til opgaven og mængden af støttemidler, dels en informerende karakter i form af at udbrede 

bevidsthed om, hvordan køn virker og inddeler i skolen i dag samt konkrete værktøjer til at sætte 

ind overfor det. Specialet håber således at have givet et spinkelt bidrag til det informerende sigte. 

Med de tre kapitler har jeg således identificeret – og måske (gen)skabt – kønnede mønstre i 

lærernes beslutning om inklusionsindsatser. I det følgende vil jeg lægge op til, hvordan nye og 

andre perspektiver på disse mønstre kunne opnås i videre studier af køns betydning i 

inklusionsarbejdet i folkeskolen.   
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PERSPEKTIVER TIL VIDERE UNDERSØGELSE 

Jeg fokuserer min perspektivering omkring to afgrænsninger i mit analysedesign, som med fordel 

kunne udforskes i fremtidige studier. De kredser om et bredere fokus på køn og betydningen af 

forskellige karakteristika ved den enkelte lærer.  

Specialet har givet et indblik i, at det ikke er underordnet, hvordan vi taler om og forstår hinanden. 

Forskellige identitetskategorier har i det blik konsekvenser for det levede liv. Min motivation er dog 

vagt af den binære kønskategorisering af elever, hvilket betyder, at jeg potentielt overser, hvordan 

køn samspiller med andre kategorier, såsom etnicitet, seksualitet, klasse, alder mm. Jeg vil mene, at 

man med stor fordel kunne udarbejde en analyse, der studerer kønnet inklusion i relation af 

sådanne kategorier, da mange før mig har vist, at forskellige identitetskategorier sammenfiltrer og 

påvirker hinanden (Se fx Crenshaw, 1994; Christensen & Qvortrup, 2019; Kofoed, 2005). Det kunne 

give indsigt i, om der er andre sandheder, der ”intersekter” med den måde køn virker på lærernes 

vurderinger og prioritering. I analysens inddragede citater er bl.a. etnicitet og seksualitet dukket op 

som eksempler herpå. Man kunne derfor undre sig over, om disse kategorier skaber nye og andre 

inddelinger af eleverne. Gør det eksempelvis en forskel for lærernes vurdering af elevers 

støttebehov, om elevens krop udover at være markeret drenget/piget eksempelvis også er 

hvid/brun? Hvordan påvirker seksualitet de forskellige forventninger til kønnene inden for de to 

kategorier, og har det indflydelse på, om elever betragtes som støttetrængende eller ej?  

Derudover mener jeg, at min analyse efterlader en åbning med sin konklusion om, at lærerne spiller 

en væsentlig rolle i forhold til at strukturere elevers mulige handlerum. I den forbindelse vil jeg 

fremhæve nogle spor, der er blevet talt frem i dialogerne, men som jeg har måtte afgrænse mig fra 

at gå dybere ned i. Jeg vil derfor lægge et par tråde ud, der indikerer mulige retninger for fremtidige 

analyser af ”læreren”. Min empiri antyder bl.a., at lærernes eget køn og det fag, de underviser i, kan 

være relevant for, hvordan elever kan lykkes i skolen. Eksempelvis synes mandlige lærere at blive 

opfattet som værende bedre til at sætte sig i respekt, mens kvindelige lærere forstås at have lettere 

ved at skabe dialog og tryghed til eleven. Ligeledes beskrives de forskellige fag at kunne motivere 

forskellig elevadfærd. Eksempelvis kan jeg spore tegn på, at matematik kan være mere fagligt 

inkluderende, og dansk kan være mere fordelagtigt for trivselsarbejde. Slutteligt ser jeg indikationer 
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på at rollen som klasselærer kan have stor indvirkning på, hvilken relation eleverne har til læreren 

og deraf hvilken adfærd, som de påtager sig. Denne rolle beskrives desuden typisk at blive 

forbundet med kvinden også selvom mænd indgår i positionen. Videre analyse kunne derfor med 

fordel samle disse indikationer op til nærmere undersøgelse.  

Afrundingsvist vil jeg nævne, at man som kønsinteresseret kan være opløftet over, at flere og flere 

folkeskoler forsøger og afprøver at integrere flere kønskritiske praksisser i skolelivet bl.a. I forhold til 

at gøre op med kønsopdelte holdinddelinger og på forskelig vis gøre refleksion om kønsidentitet til 

en del af skolekulturen (Pallesen, et. al.:2019). Der ligger således også her en række empiriske 

åbninger og potentialer for fremtidige specialer, studier eller raske debatter over middagsbordet.    
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BILAG A ïLÆREROVERSIGT 
 

 Jan 

32 år. Underviser i matematik og idræt på bl.a. fjerde årgang på Christianshavns Skole. 
Han er desuden AKT-vejleder, og har derfor et bredt kendskab til skolens arbejde med 
specialpædagogik, inklusion, støtteordninger mm. Jan har undervist i knap ti år. 

Nina 

29 år. Underviser i dansk og billedkunst på tredje og femte årgang på Christianshavns 
Skole. Nina har før arbejdet på specialskole og er i gang med sit femte undervisnings år. 

Sus 

51 år. underviser i håndarbejde, fransk og billedkunst på bl.a. femte årgang på Øster 
Farimagsgades Skole. Derudover har hun støttetimer med børn på skolen, der har 
forskellige udfordringer. Sus har undervist i snart 20 år.  

 Luis 

31 år. underviser i dansk og historie på fjerde og femte årgang på Hansted Skole. Luis 
arbejder desuden med skolens arbejdsmiljø og er i gang med sit femte undervisnings år.    

 Mads 

37 år. underviser i engelsk og historie på bl.a. sjette årgang på Utterslev Skole. Han 
fungerer også som støttelærer til børn, der er i eksempelvis BUF-flex tilbud. Mads er i 
gang med sit fjerde år som underviser. 

Ane 

26 år. Underviser i dansk, engelsk, natur/teknologi, religion, musik og historie på 
Lundehusskolen på femte årgang. Ane er ved uddanne sig til lærer og har været ansat på 
skolen i et par måneder.    

 Malik 

37 år. underviser i engelsk og historie på bl.a. sjette årgang på Utterslev Skole. Han 
fungerer også som støttelærer til børn, der er i eksempelvis BUF-flex tilbud. Mads er i 
gang med sit fjerde år som underviser. 
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BILAG B ïTEKNOLOGIEKSEMPLET ”TRAFIKLYSET”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malik: Svært ved at løse konflikter, høj impulsivitet og hyperaktivitet, risikosøgende adfærd, trist og nedtrykt, lavt 

selvværd, fysiske tegn på mistrivsel, lavt fagligt niveau , meget fravær fra skolen, manglende sociale realtioner, 

venner med problematisk adfærd, relationer/forhold i familien, der påvirker barnet negativt, tegn på vold eller 

misrøgt, kriminalitet i familien. Usoigneret, lugtende, beskidt tøj, ikke madpakker med, rigtig trætte altså sådan 

poser under øjnene, blå mærker pba. Slag og sådan noget, og så hvis børnene italesætter, at ”min mor har givet 

mig en lussing” (…) Svært ved at løse konflikt, trist og nedtrykt og lavt selvværd. Det er ligesom de tre vigtigste 

(40.00, 43.50). 

Jan: De røde, bliver defineret som dem vi ikke kan rumme, altså i et lokale hvor vi skal undervise. Hvor der er 

brug for hjælp (…) Det kan fx være eksplosiv adfærd, børn det gerne vil slås, børn der magter det faglige så lidt, at 

de er destruktive i deres adfærd. Ødelægger bøger, ødelægger hinandens arbejde eller lignende (33.35, 34.15) 

Ane: Dem der har svært ved at holde koncentrationen. Det kan godt være, det ikke er forstyrrende for 

sidemanden, men der er stadig noget, vi skal være opmærksomme på. Det kan bare være svært at se, synes jeg 

(6.20)  

Jan: Det er jo ligesom et trafiklys i den forstand, at gul er ligesom to’erne, hvor det kan nogen gange lade sig 

gøre, og andre gange så er det svært (…) Reelt set kan vi godt rumme dem i klasseværelset. De er bare ikke 

undervisningsparate. De er ikke vedholdende. De har ikke særlig lang koncentrationsevne (…) Eller også så er det 

måske dem der, hvor man tænker, nu bobler det! Hvor de begynder måske at lege med de drenge, som er røde, 

hvor man tænker uha, nu sker der nok noget (34.50, 38.53, 39.07 ) 

Malik: Så længe barnet er i en glad og tryg udvikling, så er deres placering på det faglige niveau ikke 

betydningsfuldt for mig. Og at du har en kikser en eller to uger, hvor det bare er lidt noget lort, fordi det har vi jo 

alle sammen? Det er altså heller ikke noget, der gør, at det ikke er et grønt barn for mig. Hvis man skal bruge en 

rød/gul/grøn terminologi (48.28) 

Nina: Grøn det er bare resten. Det er bare sådan, det går fint med dig. De kan godt finde ud af det. Der er ikke 

noget sådan, der stikker ud, eller hvor vi tænker, det kan blive et problem for dig på et tidspunkt det her (30.01) 
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BILAG C ïDET KØNNEDE ELEVHIERARKI 
 
 

 

 

Note: De forskellige trin symboliserer den hierarkiske orden mellem forskellige tegn, der giver adgang til 

inklusionsressourcer. Inden for hvert trin er det desuden markeret hvilket køn, der oftest prioriteres ud fra 

det pågældende tegn. Til trinnet om diagnoser skal det tilføjes, at eleverne som udgangspunkt er lige 

stillede, hvis de har en diagnose. Analysen har dog fundet, at drenges diagnoser oftest vurderes, at være 

vanskeligere at håndtere end pigers, hvorfor fordelingssymbolet er sat som det er. 

 
 
 
 
 

Stilhed 
pige > dreng

Social inkomtence
dreng > pige

Larm 
dreng > pige

Fysisk 
udadreagerende 
adfærd
dreng > pige

Diagnoser
dreng > pige
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BILAG D ïOVERSIGT OVER ELEVER I SKOLE- OG BUFFLEX 
 

 

 

 

 

 

Note: Oversigten viser antallet af elever i fleksible tilbud i folkeskolen i Københavns Kommune pr. hhv. 5/9-

18 og 5/9-19 fordelt på tilbudstype og køn. Jeg har fået adgang til dataudtrækket efter forespørgsel hos 

Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen. 


