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1. Indledning – inklusionens dissonanser 
 

 

Demokrati er et af danskfagets kernebegreber. Faget dansk skal give elever og stude-

rende mulighed for at erhverve og afprøve grundlæggende demokratiske kompe-

tencer og dermed socialisere dem til demokratiske borgere. Samtidig skal faget selv 

iværksætte demokratiske strategier, som øger elevernes mulighed for at deltage i 

fagets undervisning på demokratisk lige vilkår. Det danskfag, som tegner sig i det 

ministerielle curriculums læreplaner, undervisningsvejledninger og rapporter, insiste-

rer på idealer som ligeværd og ligestilling, og det mobiliserer mange konkrete 

inklusionsstrategier, som skal sikre, at disse målsætninger nås. 

 Nærværende ph.d.-afhandling blev til på baggrund af en undren over forholdet 

mellem disse demokratisk inkluderende idealer og de konkrete formuleringer om køn 

og etnicitet, som jeg fandt i curriculumtekster fra Undervisningsministeriet. På den 

ene side følte jeg mig teoretisk og ideologisk på linje med mange af de udsagn, som 

kunne findes på teksternes overordnede niveau. Nogle af disse teksters målsætninger 

syntes ligefrem som talt ud af de postkoloniale og magtkritiske værker, som lå på mit 

skrivebord. Således ser teksterne generelt positivt på mangfoldighed og multikultura-

litet, og de inddrager grundlæggende perspektiver om køn som identitet og tema i 

danskfaget. Samtidig lagde jeg også mærke til, at de indeholdt en række etnisk og 

kønsligt stereotypiserende udsagn, som syntes at gå dårligt i spænd med teksternes 

inklusions- og ligestillingsidealer. Det syntes, som om det positive fokus på mang-

foldighed indebar en tendens til essentialisering af identiteter. 

 Min hensigt blev at finde ud af, hvordan disse mangfoldighedssøgende og essenti-

aliserende træk forholder sig til hinanden. Er de tilfældige dissonanser, eller udgør de 

mere fundamentalt indlejrede dele af teksternes argumentstrukturer og dannelses-

forestillinger? Hvilke diskursive universer er argumentationerne del af? Og hvordan 

forholder disse universer sig til fagets generelle dannelsesidealer og demokratiske 

målsætninger?  

 Hvad jeg fandt ud af var, at der netop kan ses en sammenhæng mellem dansk-

fagets inklusionsidealer og dets mere stereotypiserende udsagn. Jeg mener, at de 

inklusionsstrategier, som faget anlægger, står i et uafklaret forhold til dets idealer om 

demokratisk ligestilling. Inklusionsstrategierne og det øgede fokus på ’det andet’ 

bryder ganske vist tidligere tiders tavshed om andetheden, men den form for inklu-
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sion, som faget gør sig til talsmand for, medfører ikke en så gennemgribende udfor-

dring af fagets interne etniske og kønnede magtpositioner, som man kunne ønske. De 

inkluderende projekter iværksættes nemlig på en måde, som indebærer essentiali-

sering, systematisk andetgørelse og hierarkisk underordning. Dette sker i mine øjne, 

fordi faget, selvom det forsøger at åbne sig for mangfoldigheden, samtidig som hel-

hed lukker for væsentlige elementer i en kritisk diskussion af sin egen funktion som 

privilegieproducerende mekanisme. 

 Paradoksalt sker denne lukning sideløbende med, at diskussion og kritik ideali-

seres som en særlig demokratisk og særlig danskfaglig dyd. Jeg blev derfor også 

interesseret i begrebet kritik, som øjensynligt udgør et mødepunkt mellem hhv. 

danskfagets dannelsesforståelser, dets demokratiformuleringer og mit eget projekts 

dekonstruktive og normativitetskritiske målsætninger. I løbet af projektet blev det 

nemlig tydeligt, at kritik øjensynlig ikke i sig selv medfører udfordring af magtforde-

linger og privilegier. Dette fik mig til at overveje, hvordan og på hvilke præmisser 

kritik kan udføres og genkendes. Derfor fokuserer afhandlingen løbende på kritik-

kens – ofte begrænsede – mulighedsbetingelser.  

 Afhandlingen tager udgangspunkt i en række analyser af nyere ministerielle tek-

ster om danskfaget. Analyserne fokuserer især på danskfagets konstruktioner af 

subjektivitet. Jeg benytter analysedelen som afsæt for at diskutere perspektiver og 

problemer i nogle af fagets grundlæggende idealer og selvforståelser, sådan som de 

kommer til udtryk i dets nuværende curriculum. Før jeg går nærmere ind på at be-

skrive analysematerialet, vil jeg dog knytte nogle kommentarer til det at benytte 

danskfaget som undersøgelsesobjekt. 

 

1.1 Det allestedsnærværende danskfag 

I den periode, som denne afhandling beskæftiger sig med (dvs. perioden 2003-2006), 

er dansk fortsat obligatorisk skolefag fra folkeskolens 1. til 10. klasse. Det er des-

uden selvskrevet A-niveau for alle ungdomsuddannelserne (herunder det gymnasiale 

indslusningskursus for fremmedsprogede), ligesom faget dansk findes på erhvervsud-

dannelserne, på den almene voksenuddannelse (avu), den forberedende voksenunder-

visning (fvu), på pædagogseminarierne, som linjefag på læreruddannelsen og som 

videregående uddannelse på universiteterne.1 At komme i kontakt med det danske 

                                                 
1 Jf. Aftale af 28. maj 2003 mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialde-
mokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti 
om reform af de gymnasiale uddannelser (Undervisningsministeriet 2003) og Bekendtgørelse af lov 
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uddannelsessystem er næsten pr. definition ensbetydende med at komme i kontakt 

med danskfaget, som har en anseelig berøringsflade med indbyggere i Danmark. 

 Dansk er knyttet til et specifikt sprogligt, litterært og medieorienteret kernefelt. 

Mere implicit fungerer dansk desuden som et nøglefag, i hvilket eleven opøver de 

grundlæggende humanistiske analytiske færdigheder, som er nødvendige for at be-

mestre mange af skolens øvrige fag, det være sig at læse en matematisk opgave-

formulering, at tolke temaer og billedsprog i en fremmedsproget tekst eller at skelne 

mellem historiske kilders genrer. Dertil kommer, at danskfaget traditionelt forstås 

som skolens socialiserende fag par excellence. Gennem danskfaget opnår eleven ide-

elt set en adgangsbillet til det danske kulturelle fællesskab på en måde, som ikke 

gælder for naturvidenskabelige fag som matematik eller fysik og kun i mere begræn-

set grad for fx sprogfagene. Dette er et forhold, som også gør faget til genstand for 

forskellige typer af politisk investering (Lützen 2002). Under én synsvinkel kan 

danskfaget med andre ord ses som del af hele skolesystemets socialiserende maski-

neri. Under en anden kan faget betragtes som eksempelmateriale for mere generelle 

diskurser om identitet, dannelse og socialitet i det danske samfund. Jeg lader det der-

for stå som en åben mulighed at sammenligne de diskursive strukturer, som 

afhandlingen karakteriserer, med mere generelle diskurser om inklusion, ligestilling 

og demokrati i Danmark lige nu. 

 

1.2 Forskningsoversigt 

I en dansk kontekst findes en række eksempler på forskning, som tager udgangspunkt 

enten i a) danskfaget, b) i begreberne subjektivitet og identitet eller c) i undersøgelser 

af dannelsesforestillinger i det danske undervisningssystem. Af forskning, som tager 

udgangspunkt i danskfagets didaktiske og dannelsesmæssige diskurser, kan fx næv-

nes Finn Hauberg Mortensens kendte undersøgelse af danskfagets didaktiske projekt 

gennem tiderne (Danskfagets didaktik 1979). Mere samtidige beskrivelser af den 

danskfaglige undervisningspraksis ses fx i Peter Kaspersens Tekstens transfor-

mationer (2004), som foretager en systemteoretisk undersøgelse af den læsende og 

fortolkende praksis i det almene gymnasiums litterære danskundervisning i dag. Et 

projekt, som også undersøger danskfagets didaktiske praksis, men tillige beskæftiger 

sig med de epistemologiske og subjektivitetsmæssige perspektiver i denne praksis, er 

                                                                                                                                          
om folkeskolen (Folkeskoleloven) (Undervisningsministeriet 2003). Se også Oversigt over dansk-
systemet (Undervisningsministeriet 2003). 
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Ellen Kroghs Et fag i moderniteten. Danskfagets didaktiske diskurser (2003), som 

bl.a. undersøger forholdet mellem fagets sproglige og litterære dimensioner. Via fou-

cauldiansk diskursanalyse viser Krohg, hvordan der til de to retninger på et over-

ordnet fagligt niveau er knyttet modstridende epistemer og dannelsesidealer. Fokus 

for undersøgelsen er således på et overordnet fagligt niveau snarere end et subjekt-

niveau. Et sådant niveau er til gengæld i fokus for Gitte Holten Ingerslevs Forestil-

linger om dansk – en fænomenografisk analyse (2002), som via klasserumsobser-

vationer analyserer elev- og lærerpositioner i danskfaget. Ingerslev undersøger sam-

spillet mellem elevernes og lærernes opfattelse af fag og læring og dette samspils 

indvirkning på elevernes faglige udvikling. Hun karakteriserer de aktuelle lærer- og 

elevpositioner i danskfaget, men ser til gengæld ikke på de epistemiske implika-

tioner, som Krog diskuterer. En mere eksplicit magtkritisk diskussion af danskfagets 

epistemer og diskurser ses i Peter Heller Lützens korte, men væsentlige Danskfagets 

danskhed (2002), som er en karakteristik af diskussionen om danskfagets nationale 

element, som den finder sted i spændingsfeltet mellem partipolitiske og faglige inve-

steringer i danskfaget i slutningen af 1990’erne/begyndelsen af 2000.  

 Som det fremgår, beskæftiger ovenstående projekter sig på forskellige måder med 

didaktik, dannelse og danskfag, men kombinerer ikke dette med undersøgelser af 

fagets konstruktion af identitet og subjektivitet. Sådanne undersøgelser findes til 

gengæld i forskningsprojekter, som undersøger subjektiveringsprocesser i mere gene-

relle uddannelseskontekster. Herunder kan fx nævnes Dorte Marie Søndergaard 

(1996), Dorthe Staunæs (2004), Pia Quist (2005) og Sarah Højgaard Cawood (2007), 

som undersøger subjektsdannelse og identitetskonstruktion på hhv. universitets-

niveau (Søndergaard), gymnasieniveau (Quist) og folkeskoleniveau (Staunæs, 

Cawood). Materialet for disse undersøgelser udgøres fortrinsvis af deltagerobserva-

tioner, interviews, lydoptagelser og lign. Projekterne beskæftiger sig dog ikke speci-

fikt med danskfaget. Ofte finder de deres materiale i fagenes mellemrum som pauser, 

frikvarterer, lejrture osv. Selvom nærværende projekts empiriske materiale dermed 

adskiller sig fra den ovenstående forsknings, så er der til gengæld et grundlæggende 

fællesskab i det teoretiske udgangspunkt i en poststrukturalistisk tænkning om identi-

tet.  

 Undersøgelser, der ligesom denne afhandling gør det, tager empirisk udgangs-

punkt i tekstbaseret ministerielt materiale, findes til gengæld i Stefan Hermanns 

Magt og oplysning – Folkeskolen 1950-2006 (2007), som er en foucauldiansk inspi-
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reret magt-, videns- og subjektivitetskritisk undersøgelse af folkeskolens dannelses-

begreber og vidensforståelser i nævnte periode. Bergthóra Kristjánsdóttirs Evas 

skjulte børn. Diskurser om tosprogede elever i det danske nationalcurriculum (2006) 

udgør også en historisk undersøgelse af ministerielle diskurser. Kristjánsdóttir under-

søger det danske nationalcurriculum specielt med henblik på dets begrebsliggørelse 

af tosprogede elever, som det har set ud fra 1970 frem til i dag. Projektet diskuterer 

det nationale curriculums demokratiske og ligestillingsmæssige konsekvenser og dets 

sammenhænge med forskellige partipolitiske investeringer. Her kan også nævnes 

Claus Haas, som har undersøgt en række fags curriculumtekster (herunder samfunds-

fag, dansk som andetsprog og kristendomskundskab) med henblik på disses kon-

struktioner af medborgerskab og demokrati og de magtmæssige implikationer, disse 

konstruktioner kan forestilles at have (Haas 2001, 2004). Haas’ undersøgelser tager 

således udgangspunkt i samme type stof, som nærværende afhandling gør, og har på 

flere punkter det samme magtkritiske sigte.  

 Hvad der kendetegner den eksisterende forskning (som ovenstående gennemgang 

udgør eksempler på snarere end et udtømmende katalog over) er med andre ord, at 

den enten beskæftiger sig med det danskfaglige curriculum, men uden fokus på sub-

jektiveringsprocesser og magt, eller undersøger subjektiveringsprocesser i under-

visningssammenhænge, uden at dette kobles til en ministeriel curriculumsammen-

hæng, eller at magtanalyse og curriculum kobles, men uden for en specifik dansk-

faglig sammenhæng. Jeg placerer mig i et krydsfelt mellem ovenstående tre retninger 

og søger at kombinere undersøgelsen af 1) den magt og subjektiveringsanalytiske 

tilgang, 2) det specifikt danskfaglige perspektiv og 3) det curriculumbaserede materi-

ale. Hvad afhandlingen foretager er med andre ord en kritisk undersøgelse af 

danskfagets subjektkonstruktioner på curriculumniveau.  

 

1.3 Problemformulering 

Afhandlingens overordnede problemformulering lyder:  

 

• Hvordan og med hvilke konsekvenser konstrueres subjektivitet på danskfa-

gets curriculumniveau? 

 

Undersøgelsen af danskfagets subjektiveringsformer tager udgangspunkt i identitets-

kategorierne køn og etnicitet. Jeg benytter kategorierne som aksiomatiske eksempler 
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på, hvordan danskfaget konstruerer identiteter. Dette indebærer, at jeg anvender 

danskfagets italesættelse af kønsmæssig og etnisk identitet som indikator både for 

fagets generelle håndtering af identitet og andethed og for dets forståelse af sit eget 

demokratiske sigte og rolle i en overordnet samfundskontekst.  

 Problemformuleringen brydes derfor ned i 3 analytiske delspørgsmål: 

 

- Hvordan forstår og håndterer danskfaget kønsmæssig og etnisk identitet og 

forskellighed?  

- Hvilken rolle spiller danskfagets nyere dannelsesbegreber for den måde, 

hvorpå kønsmæssig og etnisk identitet og forskellighed forstås og håndteres? 

- Hvordan forholder danskfagets forståelse af egne demokratiske idealer sig til 

den måde, hvorpå faget forstår de konkrete identitetskategorier køn og etnici-

tet? 

 

Det, jeg især ser på, er fagets håndtering af specifikke identitetskategorier, dvs. de 

udfordringer, som kategorierne forventes at stille til danskfaget, og de løsningsfor-

slag, som fremlægges som mulige og naturlige for faget at inkorporere. Jeg benytter 

desuden kategorierne som hinandens måleinstrumenter: Ved at holde italesættelserne 

af kategorierne køn og etnicitet op mod hinanden illustrerer jeg, hvor og hvordan og 

med hvilke konsekvenser de hver især forstås som betydningsgivende. 

 

1.4 Teori og metode 

Den teoretiske og metodiske strategi, som jeg benytter for at besvare ovenstående 

spørgsmål, tager primært udgangspunkt i poststrukturalistisk teori. Specifikt hentes 

inspirationen fra foucauldiansk magtanalyse, fra postkolonial teori og fra nyere 

(queer)feministisk kønsforskning. Afhandlingens metodiske fællesnævner er dekon-

struktionen, som med sit fremmedgørende analytiske fokus i særlig grad formår at 

fremdrage fagets mere implicitte naturaliserede strukturer. Jeg samler de forskellige 

teorier og metoder under termen normativitetskritik. 

 Afhandlingens analysestrategi er overvejende deskriptiv og har således ikke ambi-

tioner om at give forskrifter på, hvordan danskfagets curriculum bør udformes. 

Analyserne sigter primært på at undersøge fagets normative diskurser, som de kom-

mer til udtryk i materialet. Når dette er sagt, så skal det fremhæves, at det også er en 

del af denne afhandlings teoretiske standpunkt, at enhver beskrivelse indeholder et 
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normativt element, som indebærer en vurderende konstruktion af det, der beskrives. 

Disse vurderinger er forsøgt gjort mest eksplicitte i afhandlingens diskuterende kapit-

ler. 

 Det skal dog understreges, at projektet ikke er et argument for eller imod dansk-

fag, dannelse, oplysning, demokrati, subjektivering eller identitetskonstruktion, men 

en undersøgelse af, hvordan og inden for hvilke diskurser konstruktionen af sådanne 

størrelser finder sted, og hvilke virkninger disse konstruktioner kan tænkes at have. 

Hensigten er at fremdrage og dermed gøre det muligt at debattere, hvad de aktuelle 

konstruktioner indebærer, og hvordan de forholder sig til danskfagets demokratiske 

målsætninger. Dannelse og dissonanser formulerer ikke selv en ny vej for dansk-

faget. Afhandlingen peger på de faldgruber, som man må gå uden om på vej til det 

mulighedsfelt, hvorfra nye ideer og formuleringer om et inkluderende og kritisk 

danskfag kan finde sted.  

 

1.5 Valg af materiale 

Jeg vælger at betragte danskfaget under en specifik ministeriel, tekstbaseret vinkel. 

Afhandlingens grundmateriale består af ministerielle rapporter, læreplaner og under-

visningsvejledninger – som specifikt tager udgangspunkt i danskfaget. Jeg har valgt 

nutidigt materiale inden for en kort periode fra 2003-2006, altså materiale som kan 

sige noget om diskurser, som er samtidige med denne afhandlings skrivetidspunkt. 

Desuden valgte jeg, at hovedmaterialet skulle have Undervisningsministeriet som 

afsender og primært være fra uddannelser, som har en større samfundsmæssig række-

vidde, dvs. materiale, som sigter på folke- og gymnasieskolen. 

 Herudover inddrager jeg dog også forskellige perspektiverende tekster: Jeg ser på 

en evalueringsrapport, som fokuserer på tosprogede i det danske gymnasium, sam-

menligner med tilsvarende materiale fra andre faggrene og perspektiverer til norske 

og svenske curriculumtekster. Desuden inddrager jeg en enkelt artikel fra dagspres-

sen, som direkte forholder sig til dele af mit materiale. Afhandlingens kernemateriale 

præsenteres sidst i kapitel 2. 

  Dele af materialet har eksplicitte forfattere. Det gælder fx de mere generelle rap-

porter. Andet – som fx læreplaner og undervisningsvejledninger – har Under-

visningsministeriet som afsender. Da jeg ikke leder efter forfatternes intentioner, 

læser jeg dog primært materialet som et samlet udtryk for fagets stemmer. Det er 

således ikke forfatterne eller Undervisningsministeriet, men lidt mere abstrakt ’faget 
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dansk’, som jeg forsøgsvist betragter som materialeteksternes subjekt og ’afsender’. 

Som overordnet analysestrategi foretager jeg en læsning på tværs af teksterne. Dette 

tillader mig at fremdrage enslydende tendenser i materialet. Nogle steder sammen-

ligner jeg teksterne indbyrdes, men oftest læser jeg materialet på tværs som én tekst 

om danskfaget i begyndelsen af det nye årtusind. 

 

1.6 Afhandlingens opbygning  

Afhandlingen er opdelt i tre overordnede afsnit: en teoretisk indkredsende del, en 

analytisk del og en diskuterende del. Kapitel 2 indeholder en teoretisk og metodisk 

afklaring, i hvilken jeg præciserer afhandlingens terminologi og præsenterer det 

overordnede teoretiske rammeværk, som jeg samler under fællesbetegnelsen norma-

tivitetskritik. Kapitel 3 gennemgår centrale dannelsesdiskurser, som de ministerielle 

tekster direkte og indirekte er i dialog med. Ud fra de nyere dannelsesidealer ridser 

jeg dominerende problemstillinger op og formulerer en række præciserende spørgs-

mål til danskfagets dannelsesmål og subjektiveringsformer. Herefter følger de to 

længere analysekapitler 4 og 5, som undersøger materialeteksternes konstruktioner af 

de subjektiverende identitetskategorier køn og etnicitet. Disse følges op af to kortere 

diskuterende kapitler: Kapitel 6 diskuterer, hvilke interne danskfaglige magtforhold 

og selvforståelser de danskfaglige italesættelser af køn og etnicitet afslører. Kapitel 7 

følger op på tredje kapitels spørgsmål i relation til fagets dannelsesbegreber og dis-

kuterer relationen mellem materialets konkrete anvendelse af dannelsesbegreberne 

og fagets inkluderende og ligestillende idealer. Kapitlet indeholder desuden en per-

spektiverende sammenligning med norske og svenske materialetekster og afsluttes 

med forslag til nye veje for danskfaget. Kapitel 8 indeholder afhandlingens opsum-

merende og perspektiverende konklusion. 
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Del I: Teoretiske indkredsninger  
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2. Normativitetskritiske optikker, terminologier og 
analyseinstrumenter  
 

 

Dette kapitel giver en nøgle til afhandlingens terminologi og tænkning. Det opridser 

nogle af de forståelsesrammer for begreber som viden, socialisation og magt, som 

afhandlingen placerer sig inden for, samt de metodiske greb, som teorierne medfører. 

Ligeledes opridses nogle af de konkrete spørgsmål, som analyserne stiller. 

 Mine analyser af de danskfaglige curriculumtekster tager afsæt i en række teoreti-

ske værktøjer, hvis fællesnævner er et antiessentialistisk udgangspunkt. Disse teori-

ers styrke består især i deres evne til at fremmedgøre og dermed kritisk undersøge 

tankegange og begreber, som normalt kendetegnes af deres selvindlysende status. 

Teorierne kan så at sige åbne den forståelsesboks, som ellers er lukket af forvent-

ningen om tænkemådernes naturlige selvfølgelighed. Tilsammen udgør kapitlets 

forskellige teoretiske og metodiske nedslag et forsøg på at udforme, hvad jeg har 

valgt at kalde en normativitetskritisk analysemåde, som med udgangspunkt i forskel-

lige former for poststrukturalistisk teori og metode søger at skabe sin egen profil. 

Normer betegner jeg som de forestillinger og idealer, som strukturerer og regulerer 

tænkemåder og handlinger. Kritik forstår jeg som en dekonstruktiv og magtanalytisk 

undersøgelsesmåde. Jeg vender tilbage til en præcisering af disse begreber sidst i 

kapitlet. Her vil jeg også præsentere det materiale, som udgør afhandlingens gen-

standsfelt.  

 

2.1 Viden og magt 

Ligesom de fleste andre undervisningsfag beskæftiger faget dansk sig med viden. De 

læreplaner, rapporter og vejledninger, som udgør denne afhandlings empiri, forsøger 

bl.a. at indkredse, hvad der opfattes som den relevante viden, som danskfagets elever 

bør erhverve. Teksterne kan med andre ord ses som forhandlingsindlæg i diskussio-

nen om, hvad danskfagets rette vidensindhold bør være.  

 Man kan imidlertid opfatte viden på flere måder. Viden kan ses som en konstant 

af informationer eller som et beredskab og en aktiv kunnen. Man kan også betragte 

viden som del af en kulturel og værdimæssig socialisering, som har et personligt og 

samfundsmæssigt sigte. Især inden for oplysningstænkningen er viden fx blevet set 

som et redskab, der sætter den enkelte i stand til at agere i verden, bemægtige sig den 
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og til at kæmpe sig fri af magthaveres undertrykkelse gennem det vidende opgør med 

uvidenhedens mørke. I et sådant lys er viden først og fremmest noget, der for den 

enkelte såvel som for samfundet som helhed befordrer frihed, udvikling og identitet. 

 Men viden kan også forstås på andre måder. For eksempel kan viden ses – ikke 

som magtens, uvidenhedens og undertrykkelsens modsætning – men som en del af 

mangeartede magtstrategier. Viden og magt tænkes her som to i hinanden indvævede 

tråde, som dels gør viden til den kanal, som magt virker igennem, og dels gør magt 

til det grundlag, som viden indhentes og formes på baggrund af. Hvad der kan vides, 

forstås og tænkes kan, som det vil fremgå nedenfor, ses som snævert sammen-

hængende med samfundsmæssige magtstrukturer. 

 Magt og viden er centrale begreber for poststrukturalismen, som udgør denne af-

handlings overordnede teoretiske paradigme. Med poststrukturalisme henviser jeg til 

den analytiske tradition, som udspringer af dekonstruktiv sprogfilosofi inspireret af 

blandt andre Nietzsche (1844-1900), Michel Foucault (1926-1984) og Jacques Derri-

da (1930-2004). Et aksiomatisk udgangspunkt for poststrukturalisme er, at viden og 

sandhed kan betragtes som diskursive konstruktioner og ikke som førsociale fakta, 

og at de som dele af det sociale også er dele af magtmæssige styringsmekanismer. 

Det er en del af denne betragtning, at viden ikke opstår ved, at forskeren lader sine 

instrumenters neutrale blik hvile på verden og derved opnår objektiv viden om dens 

’virkelige’ beskaffenhed, som den ser ud bag ved sociale forestillinger og tolkninger. 

Hvis viden afspejler noget, er det snarere de specifikke videnskabelige paradigmers 

projekter og mål med verden.  

 Denne nietzscheanske tanke er især blevet taget op og videreudviklet af Foucault. 

I hans optik udgør magt den måde, vi strukturerer vores tænkning på. Vi refererer her 

ikke til ’vi mennesker’, men til de videnssamfund og tolkningsfællesskaber, som 

individerne indgår i. Det er tolkningsfællesskabernes forståelses- og organiserings-

principper for viden, som bestemmer, hvad der for et givent samfund og dets viden-

skaber er tænkeligt og muligt at øjne og sætte i tale som Virkeligheden. En sådan 

position kan også betegnes som konstruktionistisk (jf. Gergen 2005 [1994]). Når jeg 

ikke definerer min position som konstruktionistisk, men i højere grad som poststruk-

turalistisk med konstruktionistiske implikationer, er det for at signalere forbindelsen 

til diskursanalytisk teori og metode mere end til de psykologiske og antropologiske 

traditioner, som konstruktionismebegrebet ofte henviser til. Jeg vender tilbage til 

begrebet konstruktion nedenfor. 
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 Det vil i denne afhandling blive forudsat, at det er et samfunds givne billeder 

(konstruktioner) af ’virkeligheden’, som bestemmer, hvad det opfatter som fornuf-

tigt, nyttigt, passende og dermed i sidste ende som den hensigtsmæssige handlemåde 

moralsk, politisk og socialt set. Det vil sige, at en given organisering af samfundet 

typisk argumenteres gennem konstruktioner af virkeligheden som noget bestemt, der 

’af sig selv’ kalder på bestemte samfundsmæssige tiltag. Bestemte opfattelser af sko-

len, eleven, danskfaget og læring kan fx (som det vil fremgå af analyserne) kalde på 

bestemte pædagogiske tiltag og omvendt. Organiseringen af et samfund skal derfor 

ikke forstås som en reaktion på virkelighedens beskaffenhed, men snarere omvendt: 

Hvad der kommer til syne som ’virkelighedens beskaffenhed’ må forstås som konse-

kvens af den måde, et (videns)samfund er indrettet på. Et sådant videnssamfund kan 

man forstå som det, der udgør en tænknings rammer. Jeg vil referere til sådanne 

rammer som diskurser. I de følgende afsnit opridser jeg den tradition, jeg henter di-

skursbegrebet fra. Gennemgangen er ikke uomgængelig for at forstå afhandlingens 

analyser, men den udgør en begrebsafklaring, som kan være væsentlig for at forstå, 

hvad det er, analysen finder. 

 

2.2 Diskurs 

Foucault definerer diskurser som praktikker, der systematisk former de objekter og 

områder, som de beskriver (Foucault 2000 [1969]: 49). Diskurser er altså ikke det 

samme som ord og tale, men må forstås som videnssystemer, som producerer for-

skellige effekter. Som analysestrategi og forståelsesmodus markerer begrebet diskurs 

således et brud med traditionelle forståelser af sprog, virkelighed og magt og dermed 

et teoretisk-metodisk skift i opfattelsen af, hvad der bør være den videnskabelige 

undersøgelses genstand. Diskursbegrebet peger på et opgør med traditionelle positi-

vistiske opfattelser af diskurser som gennemsigtige repræsentanter for en prædiskur-

siv virkelighed og med forestillingen om, at sand viden opnås ved at afdække denne 

virkelighed-bag-diskursen. For poststrukturalismen er det derimod givet, at forskning 

ikke i nogen umiddelbar forstand kan undersøge virkeligheden, som den er uafhæn-

gigt af sociale tolkninger og kulturelle forståelsessystemer. I stedet vendes blikket 

mod disse forståelsessystemer og de organiseringer af det sociale, som diskurserne 

indebærer. Hvad der er det afgørende ved diskurserne er ikke, hvorvidt de afspejler 

virkeligheden på en tro eller repræsentativ måde, men hvilke sandheder, de konstitu-

erer, og hvilke diskurser der i et givent samfund er de dominerende. 
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 Inspireret af poststrukturalistisk tænkning benytter jeg i denne afhandling diskur-

ser i betydningen: Meningssystemer bestående af tegn, hvis indhold er en funktion af 

tegnenes indbyrdes relationer og ikke af tegnets essentielle indhold eller af deres 

reference til ekstradiskursive objekter. Det er også vigtigt at understrege, at dette skal 

forstås som en betragtningsmåde og analysestrategi, og ikke så meget som en ontolo-

gi. Det betyder ikke, at jeg henviser analyser af en prædiskursiv virkelighed til en 

anden type forskning, men tværtimod at det inden for en poststrukturalistisk analytik 

ikke synes meningsfuldt at operere med betegnelser som ’sprogets objektive indhold’ 

eller ’verdens førsproglige beskaffenhed’. Som Kenneth Gergen påpeger om social-

konstruktionistisk tænkning og dekonstruktive analyser, så er disse ikke udtryk for en 

’første filosofi’. Socialkonstruktionistisk tænkning indeholder således ”hverken be-

nægtelser eller påstande om, hvad der er i verden” (Gergen 2005 [1994]: 10).2 

 Inspiration for diskursbegrebet finder jeg desuden hos diskursteoretikerne Ernesto 

Laclau og Chantal Mouffe (1985). Laclau og Mouffe eftersøger de strukturer, som 

betydning optræder i. Heri ses arven fra strukturalismen, men der er alligevel tale om 

et mere fleksibelt strukturbegreb end hos fx Saussure. Diskurs forstås af Laclau og 

Mouffe som en fastlagt (men ikke uforanderlig) struktur af betydning, som udgøres 

af en sammenhæng af tegn, der indgår i organiserede relationer til hinanden. Dansk-

faget kan fx forstås som et tegn i den forstand, at det fungerer som et delelement i en 

diskurs, og at dets betydning og indhold defineres af de relationelle sammenhænge, 

det indgår i.  

 Inden for den diskursanalytiske tradition er det almindeligt at illustrere den sprog-

lige struktur som et net. I diskursens netstruktur udgør hvert enkelt tegn ét af nettets 

knuder, og hver knude/tegn defineres af dets forskellighed fra og relation til de andre 

knuder/tegn. Danskfaget kan fx forstås som sådan en knude, som defineres af at være 

forskellig fra andre tegn, men gennem denne forskellighed også netop relateret til 

dem. Inden for én diskurs defineres danskfagets placering på nettet af dets relation til 

matematikfaget, historiefaget, idrætsfaget osv. I en anden diskursiv sammenhæng vil 

danskfaget blive defineret af sin relation til tegn som nationen, det danske folk, histo-

rien osv. Det væsentlige er, at tegnet danskfag defineres af dets plads i det givne 

diskursive net og ikke hverken af et indre forhold ved tegnet eller af, at det henviser 

                                                 
2
 For et eksempel på en argumentation, som betragter reference til en ekstradiskursiv virkelighed som 
den nødvendige betingelse for etablering af sproglig mening, se Collin 2002. Collins kritik bygger i 
høj grad på en ontologisk læsning (og afvisning) af diskursanalysens epistemologiske udgangspunkt. 
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til en særlig danskfagsessens eller til den samlede mængde af dansktimer, der måtte 

finde sted.  

 Tegnene kan ses som midlertidigt fikserede på det diskursive net, men de er i 

princippet altid til forhandling. Ethvert forsøg på at fiksere danskfag et bestemt sted 

på nettet kan betragtes som et forhandlingsindlæg, som principielt åbner for, at 

danskfag kan forbindes med andre tegn og dermed gives en ny betydning. En praksis, 

som forsøger at etablere en specifik sammenhæng mellem tegn, kalder Laclau og 

Mouffe en artikulation, mens diskurs defineres som den strukturerede totalitet, som 

er resultatet af en artikulerende praksis (ibid.: 105). Et diskursivt indlæg i forhand-

lingen om danskfagets indhold og mål kan fx tage form af, at der etableres en intern 

relation mellem tegnene danskfag, dannelse og medborgerskab. Denne artikulerende 

praksis kan kæmpe med andre forhandlingsindlæg, som søger at etablere en konkur-

rerende relation fx mellem tegnene danskfag, kompetencer og arbejdsmarked.  

 Nogle af tegnene kan betragtes som særligt privilegerede knudepunkter, nodal-

punkter, som de øvrige tegn organiseres omkring. Nodalpunkter forbinder betegnere 

(signifianter), som omvendt får betydning gennem den sammenhæng, de er forbundet 

i. I mit materiale udgør danskfaget altså ikke et tilfældigt tegn. I den analyse, jeg 

anlægger, kan det betragtes som et nodalpunkt, omkring hvilket der organiseres mo-

menter som eleven, læreren, undervisning, litteratur, dannelse, kompetence. En arti-

kulation består af etablering af nodalpunkter, som delvist fikserer mening (ibid.: 

113). Nodalpunkter kaldes flydende betegnere, for så vidt flere diskurser kæmper om 

at indholdsudfylde dem med konkurrerende betydninger.  

 De enkelte betegnere må ses som i sig selv ’tomme’. ’Tom betegner’ er dog ikke 

en værdidom og refererer ikke til tegnets meningsløshed eller falskhed, men til at et 

tegns indhold principielt altid er genstand for forhandling om indholdsudfyldelse. 

Via etablering af en ækvivalenskæde (”a signifying chain”, ibid.: 112) knyttes en 

række tegn sammen. I afhandlingens analyser benytter jeg begrebet ækvivalenskæder 

for at understrege, at sammenknytningen af tegn ikke først og fremmest skal forstås 

som byggende på interne forhold eller stringent logisk argumentation, men på at teg-

nene præsenteres, som om de af sig selv falder i naturlig forlængelse af hinanden.  

 Som Laclau og Mouffe understreger, tilstræber artikulationer altid meningsfikse-

ring. Fikseringen kan dog aldrig fuldstændigt lykkes, fordi de enkelte tegn altid er 

fanget i et potentielt overskud af mening: Andre diskurser kæmper om at fiksere teg-

nene i alternative meningskæder, og betydning er derfor aldrig komplet fastlagt eller 
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entydig, selvom det kan se sådan ud. Det, at meningsdannelse aldrig er endelig, er et 

træk, som går igen hos mange Derrida-inspirerede poststrukturalister, og det er ofte i 

denne diskursens manglende evne til at være entydig, at agens og protestmuligheder 

lokaliseres. Normens artikulationsbehov – altså det, at den kontinuerligt må citeres 

for at virke – er sammen med dens principielle åbenhed for fejlcitering således et 

betydningsfuldt udgangspunkt for muligheden for at underminere normer. Jeg vender 

tilbage til dette træk nedenfor. 

 Hvor Foucault benytter diskursbegrebet til at foretage et mere overordnet idehisto-

risk rids, tilbyder Laclau og Mouffe en mere detaljeret begrebsliggørelse af diskurs-

begrebet, som gør deres teori metodisk velegnet til samtidshistoriske analyser og til 

at analysere det diskursive mikroplan, som Foucault ikke i så høj grad beskæftiger 

sig med. I afhandlingens analyser anvender jeg begreber som ækvivalenskæder og 

nodalpunkter som en måde at organisere min forståelse af teksternes diskursive pro-

duktioner af subjektivitet og danskfag. 

 

Diskurs versus sprog 

Når jeg i afhandlingen benytter begrebet diskurs snarere end sprog, er det netop, for-

di begrebet sprog trækker på det førnævnte paradigme, som opdeler verden i ord og 

ting. Begrebet diskurs udvider derimod radikalt sprog-begrebet og fokuserer på spro-

gets erkendelsesstrukturerende, handlende og skabende evne. Jeg benytter således 

ikke diskurs som et fagudtryk for det, som sprog eller tale i en dagligdags brug bety-

der. I kritiske receptioner af diskursteori ses der indimellem en tendens til at forstå 

diskurs på denne måde, og det medfører potentielt nogle misforståelser. 

 Et eksempel fra en dansk kontekst er antologien Diskursanalysen til debat. Kriti-

ske perspektiver på en populær teoriretning (Larsen og Munksgård Pedersen 2002), 

som trods en forholdsvist præcis gennemgang af diskursbegrebets betydning hos 

blandt andre Fairclough og Foucault allerede i den indledende artikels karakteristik 

af diskursanalysen etablerer en sådan begrebsmæssig glidning: ”Sproget – diskursen” 

(ibid.: 19), ””diskurs”, ”retorik” og ”snak”” (ibid.: 32). Denne glidning videreføres i 

flere af antologiens artikler og medfører fx, at påstanden om diskursernes indbyrdes 

principielt relative status tilbagevises med udsagn som fx: ”Sprogene er ikke mere 

forskellige, end at mere eller mindre direkte oversættelser kan forbinde dem” (ibid.: 

189).  
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 Selvom en sådan indvending er forståelig, er kritikken alligevel i nogen grad mis-

visende. Tysk kan naturligvis oversættes til fransk, men omvendt kan tysk og fransk 

næppe karakteriseres som diskurser. Det virker omvendt misvisende at forestille sig, 

at en undervisningsdiskurs kan oversættes til en madlavningsdiskurs, eller at en litte-

raturdiskurs kan oversættes til en kønsdiskurs. Når en sådan oversættelsesmetafor 

virker fejlagtig, er det først og fremmest, fordi diskurser ikke skal forstås som selv-

stændigt eksisterende entiteter, som kan udveksles med hinanden, men i stedet som 

analysegreb, som den enkelte analytiker kan lægge på et felt. Med brug af begrebet 

diskurs som analysegreb kan man i stedet metaforisk tale om, at diskurser fx over-

lapper og influerer hinanden eller indgår i indbyrdes kampe og lign. Det må derfor 

fastholdes, at det ikke er kosmetisk, når poststrukturalister har forkærlighed for at 

benytte termen diskurs i stedet for termen sprog. Diskursbegrebet markerer et forsøg 

på at henlede analysens opmærksomhed på andre forhold end dem, en hverdagsbrug 

af begrebet sprog lægger op til. Diskurs betegner hverken nationalsprog, retorik eller 

snak, men betydningsskabende processer, som kan iagttages i teksterne. 

 Det er her også vigtigt at fastslå, at den poststrukturalistiske tilgang ikke blot fore-

tager en omvending af dikotomien diskurs-virkelighed, sådan at diskursen tildeles 

rollen som generativ original, og virkeligheden henvises til pladsen som afledt, pas-

siv kopi. Som kønsfilosoffen og professor i retorik Judith Butler påpeger, er det selve 

den dikotomiske opdeling af verden i en diskursiv og prædiskursiv sfære, som post-

strukturalistisk forskning sigter på at dekonstruere (Butler 1993). Samtidig er det 

også netop denne opfattelse og dens magtmæssige virkninger, diskursanalysen er 

interesseret i at undersøge og dekonstruere. Butler betegner fx konstruktionen af ’det 

prædiskursive køn’ som en betydningsfuld magtmekanisme i konstruktionen af køns-

identitet. Forestillingen om, at diskursen er fernis oven på en mere virkelig natur, er 

netop det operativsystem, som kønnede normer virker igennem, og som giver dem en 

karakter af uantastelighed (ibid.). Et væsentligt analytisk sigte er derfor at undersøge, 

hvilke dele af virkeligheden der fremstilles som diskursive og dermed til forhandling, 

og hvilke dele der fremstår som indiskutable repræsentationer af Det Virkelige.  

 Spørgsmålet er således ikke, hvorvidt det er ’diskursen’ eller ’virkeligheden’, som 

ontologisk set udgør hhv. repræsenteret original og repræsenterende kopi, men hvilke 

interesser en opdeling af ’det virkelige’ og ’det diskursive’ tjener. Hvilke elementer 

henvises fx enten til virkelighedens eller til sprogets verden, og hvilke magtmæssige 

konsekvenser har disse henvisninger? For poststrukturalistisk forskning er spørgs-
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målet typisk: Hvilke interesser tjener sondringen mellem diskurs-virkelighed på dette 

sted? I mit materiale vil oplagte spørgsmål være: Hvad betegnes som elementer, der 

diskursivt er til forhandling, og med hvilke effekter? Og hvad fremstår som en ikke 

forhandlingsbar ’virkelighed’? Denne synsvinkel skal vise sig betydningsfuld i kon-

struktionen af relationen mellem danskfaget og identitetskategorierne etnicitet og 

køn. 

 

Betingelser for tilsynekomst 

Ligeledes er det vigtigt at påpege, at det, at diskurser handler, ikke henviser til, at 

sprog udgør de kausale årsager bag fysiske effekter fx i form af anvisninger og or-

drer. Diskurs skal ikke forstås som modsætningen til handling, materialitet og krop. 

Dels må diskurs forstås som indeholdende et grundlæggende performativt element, 

som i sig selv gør det problematisk entydigt at skelne mellem tale og handlinger (J.L. 

Austins talehandlingsteori spiller fx en afgørende rolle for mange post-

strukturalistiske tænkere).3 Dels må diskursen forstås som de rammer og handlings-

sammenhænge, hvori noget kommer til syne og gives mening som fx materialitet, 

krop, biologi (Søndergaard 2000 [1996]: 42).  

 Ligesom Laclau og Mouffe gør det, kan man betegne de epistemologiske rammer 

for tilsynekomst som et diskursivt rum (Laclau og Mouffe 1985: x). I en danskfaglig 

kontekst kan sådan noget som undervisningsvejledningens rum, fagets rum, klassens 

rum udgøre de rammer, som betinger, hvad der kan genkendes som undervisnings-

emner, pædagogiske handlinger og identiteter. Når jeg i det følgende taler om diskur-

sernes betydning og virkninger, mener jeg altså ikke i en kausallogisk forstand. 

Diskursernes betydning forstås som de betingelser for tilsynekomst, diskurserne 

etablerer. For eksempel undersøger jeg, hvilke betingelser for genkendelse og aner-

kendelse af subjektivitet de ministerielle tekster etablerer gennem deres diskursive 

praksis. Jeg vender tilbage til spørgsmålet om diskurser og effekter nedenfor. 

 Man kan med Foucault vælge at anlægge en analytisk skelnen mellem diskursive 

og non-diskursive praktikker. Til de sidste henregner Foucault fx institutionerne, 

herunder bl.a. uddannelsesinstitutionerne. Jeg tilslutter mig imidlertid Laclau og 

Mouffes kritik af denne opdeling (Laclau og Mouffe 1985: 107) og insisterer på, at 

enhver praksis konstitueres som objekt for en diskurs, og at selve opdelingen mellem 

diskursive og ikke-diskursive praksisser derfor i sig selv udgør en diskursiv grænse-

                                                 
3 Austin 1962 og Butler 1997. 
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dragning, som kan udsættes for en dekonstruktiv analyse. Ligesom Laclau og Mouffe 

vil jeg hellere udvide begrebet diskurs og påpege, at også noget sådant som skolen, 

klasserummet og undervisningspraktikker kan forstås og analyseres som en række 

praksisser, der bliver meningsfulde som dele af tegnsystemer og dermed som diskurs. 

Organiseringen af det klasserum, som en dansktime sker i – elevernes og lærernes 

positioner i rummet, undervisningsmaterialernes form, placeringen af undervisnings-

remedier som stole, borde, tavle, den tidsmæssige organisering af undervisnings-

timen – kan ses som meningssystemer, som er medorganiserende for det, der kan 

siges, vides, gøres, spørges om og tænkes i en dansktime.4 Sådanne elementer indgår 

ikke i afhandlingens materiale, men kan være væsentlige at overveje i forbindelse 

med de perspektiveringer, der lægges op til i afhandlingens konklusion (kapitel 8). 

 

Fastlæggelse og udelukkelse – andetgørelse og det konstitutive udenfor 

Som nævnt ovenfor kan indlæg i diskursive forhandlinger ses som forsøg på at fast-

lægge betydning gennem at udelukke alternative betydninger. Betydningsdannelse 

indebærer således med nødvendighed en udelukkende andetgørelse af andre betyd-

ninger: At være noget er altid en funktion af ikke at være noget andet (Laclau og 

Mouffe 1985: 122 ff.). Denne tanke ses også hos Derrida, som karakteriserer betyd-

ningsdannelse som etableret i en supplementlogisk struktur. Betydning optræder i 

dikotomiske strukturer, som kendetegnes af, at det ene af dikotomiens begreber im-

plicit tilskrives status som principielt uafhængig og selvstændigt betydende original 

og det anden som den afledte kopi, der kun eksisterer i kraft af dikotomiens privile-

gerede begreb. Forskelsdannelse er således altid indskrevet i en potentiel hierarkisk 

struktur (Derrida 1976 [1967]). 

 Betydning kan derfor ses som bygget på noget ’andetsteds’ forstået på den måde, 

at det, en artikulation udelukker, på én gang er ekskluderet og samtidig konstitueren-

de for den konkrete betydningsdannelse: At være dansk kan fx betydningsfastlægges 

som det ikke at tilhøre andre nationaliteter. De andre nationaliteter er dermed på én 

gang udelukkede fra danskheden, og er samtidig det grundlag, på hvilket betyd-

ningen af danskhed fastlægges. Uden konstruktionen af ’andre nationaliteter’ ville 

’dansk nationalitet’ være et meningsløst begreb.  

                                                 
4 Jf. fx Staunæs 2004 og Quist 2005. Se Quist for eksempler på elevers placering i et skolerum og 
denne placerings funktion som socialt tegn. 
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 En betydningsfastlæggelse kan udelukke sit andet på en direkte måde, der ekspli-

cit udpeger sin modsætning, men den kan også foretage mere stiltiende udelukkelser. 

Det er især de implicitte udelukkelser, som vil blive fremdraget i afhandlingens ana-

lysedel.  

 Selvom mening forsøges fastlagt, undermineres den også altid potentielt af de 

udelukkede muligheder. Fastlæggelsen er derfor pr. definition foreløbig. Heri består 

det poststrukturalistiske: Strukturen ses ikke som reelt totalitær. En betydning kan 

kun være stabil ved at udelukke noget andet, men selve udelukkelsen er altid også en 

potentiel destabilisering af den fastlagte betydning. Laclau og Mouffe betegner de 

udelukkede betydninger som et terræn af overskydende mening, der udgør det di-

skursive felt. Feltet omtales metaforisk som ”et ingenmandsland” (Laclau og Mouffe 

1985: 110-1). 

 Jeg vælger at betegne det udelukkede som et sådant betydningsmæssigt ingen-

mandsland lig det, som hos Butler betegnes som et konstitutivt udenfor (”a constitu-

tive outside”, Butler 1993: 3). Jeg fastholder betegnelserne udenfor5 for at markere, 

at den diskursive udelukkelse bl.a. kan opfattes som et sted og en position, som be-

tydninger, men også subjekter, kan henvises til og positioneres i. Man kan som 

bekendt blive sat uden for indflydelse, blive holdt udenfor eller komme uden for dø-

ren.6 Det er bl.a. disse udelukkede positioner, som er interessante for denne 

afhandling, og som jeg vil fremdrage i analysedelen, som bl.a. overvejer det udeluk-

kedes funktion som konstituerende. Når mit materiale fx betegner piger som særligt 

modne og autoritetstro, sker det, som det vil fremgå, bl.a. gennem modsætnings-

relationen til drenge som særligt umodne og antiautoritære. Men betydningen fast-

lægges også via eksklusionen af andre kønnede muligheder, som fx modne drenge, 

antiautoritære piger eller det ikke entydigt kønnede som diskursiv mulighed, der så-

ledes henvises til et felt uden for den aktuelle diskurs. 

 Analytisk kan det være en fordel at skelne mellem andetgørelse og abjektgørelse. 

Med baggrund i Donna Haraway, Foucault og Butler skelner Staunæs således mel-

lem andetgørelse, der trods alt indebærer en form for accepterende inklusion, mens 
                                                 
5 ”The constitutive outside” kan også oversættes som ”det konstitutive ydre” (Winther Jørgensen og 
Phillips 1999). 
6 Butler har dog kritiseret brugen af rumlige metaforer, som de ses hos Bourdieu, idet disse potentielt 
foranlediger til en statisk opfattelse af de sociale strukturers ’magt’ til at positionere subjektet. De 
tidslige metaforikker henleder, mener Bulter, opmærksomheden på det forandringsmæssige potentiale, 
som det sociale felts performative grundlag også åbner for (Butler 2007: 160-178). Idet mit sigte net-
op er at påpege potentielt fastlåsende strukturer, vælger jeg dog overvejende at fastholde de rumlige 
metaforer – med de begrænsninger dette giver. 
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det at gøre noget abjekt betegner en grundlæggende afvisning af forståelighed (Stau-

næs 2004: 67 ff.). For subjekter kan det sidste indebære tab af kontekstuel genkende-

lighed, sådan at subjektet afvises som forståeligt, eller endog helt mister sin status 

som subjekt (Butler 1990, 1993 og 2004). Genkendelse udgør en grundlæggende 

forudsætning for anerkendelse. I eksemplet ovenfor kan ’dreng’ og ’pige’ ses som 

hinandens ’andet’. Alt efter det givne kønssystem, de optræder i, vil den ene side af 

dikotomien privilegeres og dermed valoriseres højest og den anden få status som 

afledt kopi og dermed potentielt mindre valoriseret.7 Uden for dikotomien står imid-

lertid det abjekte, dvs. det, som ikke giver mening i systemet, og som systemet derfor 

må udelukke for at etablere mening. Det kan være kategorier eller subjekter, der un-

derminerer, modsiger eller overskrider kønskategorier, fx subjekter, hvis køn ikke 

vækker genkendelse i det dikotomiske system. Disse andre må betegnes som radikalt 

andre, som abjekte, der er helt udelukkede fra det entydige kønssystem. 

 Jeg benytter det andet som betegnelse for det, som er betydningsmæssigt inklude-

ret, men betragtes som afledt og hierarkisk underordnet det første. Jeg benytter det 

abjekte/konstitutive udenfor som betegnelse for det, som betydningsmæssigt udeluk-

kes og dermed mister status som genkendeligt. Her tilslutter jeg mig en af de for mig 

at se fundamentale dele af Butlers projekt, nemlig undersøgelsen af hvad og hvordan 

en given diskurs konstitutivt udelukker betydning, og hvad denne udelukkelse inde-

bærer. Det, som er ’uden for diskursen’, er således hverken materien eller det prædis-

kursive, men det konstitutive udenfor (Butler 1993: 8). Enhver diskurs forudsætter, 

etablerer og henviser andre felter eller subjekter til et sådant ’udenfor’.8 Som det vil 

fremgå, er det ikke kun subjekter, men også visse typer af betydningssammenhænge, 

fx ækvivalenskæder, som kan fremstå som konstitutivt udelukkede. 

 

2.3 Subjektet som position  

Som det fremgår, kredser denne afhandling i høj grad om betydninger af identitet og 

identitetskategorier. Identitet forstås i denne sammenhæng som subjektivitet. Begre-

bet subjektivitet signalerer, at analysen af ’mennesket’ ikke tager udgangspunkt i en 
                                                 
7 Andetgørelse betegner dog ikke en simpel nedvurdering. En eksotisering kan fx indeholde umiddel-
bart opvurderende elementer, som dog ikke desto mindre kan ses som del af en andetgørelse, med 
implicitte hierarkiserende tendenser. 
8 Her ses en væsentlig forskel på Butlers poststrukturalistiske og fx Gergens socialkonstruktionistiske 
projekter: Gergens fokus synes at være at afmontere henvisningen til ’det prædiskursive’ som viden-
skabeligt argument og dermed at nedtone fokus på dette, mens Butler i højere grad synes at forsøge at 
forfølge, hvordan konstruktionen af det prædiskursive fungerer som social magtmekanisme. Gergen 
2005 [1994] og Butler 1993.  
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forståelse af dette som et selvidentisk, selvberoende, autonomt og selvgennemsigtigt 

jeg, sådan som den humanistiske tradition primært har opereret med. I stedet forstås 

individuel identitet som noget, der finder sted i mødet mellem viden, magt og indi-

vid. Identitet er altså ikke at forstå som en indre kerne i den enkelte.  

 På linje med Laclau og Mouffe og de analytiske praksisser, deres diskursteori har 

inspireret, vil jeg betegne subjektivitet ikke som en indre identitetskerne, men som en 

position indeholdt i en diskursiv struktur (Laclau og Mouffe 1985: 115). Subjekterne 

ses ikke som det sociales værensgrund, men omvendt: De positioner, subjektet kan 

indtage, og som er en forudsætning for, at det overhovedet kan opnå at fremstå som 

et socialt genkendeligt individ, er betinget af det sociale og de subjektpositioner, som 

det sociale stiller til rådighed.9 Identitet skal ses som en konsekvens af, hvor indivi-

det placeres og placerer sig i det sociale. Positionen, der indtages, og subjektiviteten, 

der opnås, må således forstås som simultane processer. Der er ikke tale om et jeg, der 

af egen vilje indtager en given position, men om at genkendelighed som et jeg opnås 

gennem de positioner i de diskursive systemer, som indtages. Også for subjektet 

gælder det, at dets prædiskursive karakteristika er principielt analytisk utilgængelige 

eller simpelthen meningsløse: At være et subjekt er ensbetydende med at være del af 

en social diskurs. 

 Når jeg i analyserne benytter begrebet subjekt, signalerer det altså den kritiske 

forståelse af identitet, som den poststrukturalistiske tænkeramme tilbyder. Jeg benyt-

ter termen individ, når jeg gengiver opfattelser af identitet, som jeg identificerer som 

stammende fra andre paradigmer, fx eksistentialistiske, fænomenologiske eller hu-

manistiske opfattelser af ’mennesket’. 

 Det er væsentligt at understrege, at selvom begrebet subjekt bl.a. kan fungere som 

en anden måde at beskrive det, som andre filosofiske traditioner betegner som men-

neske, individ og identitet, så er subjekt ikke nødvendigvis et andet ord for disse 

fænomener. Subjekt betegner som nævnt ikke en person, men en position. For ek-

sempel vil det i nogle tilfælde være meningsfuldt at betragte danskfaget som en 

subjektposition, som mine materialetekster taler fra. 

 

 

 

                                                 
9 Det er ikke mindst i kraft af Søndergaards forskning, at begrebet subjektposition har vundet indpas 
som analytisk trope. Søndergaard 2000 [1996]. 
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Subjektivering 

Men begrebet subjekt peger også på et magtanalytisk perspektiv. Hos Foucault signa-

lerer subjekt, at approprieringen af den identitetsgivende individualisering også altid 

er ensbetydende med at lade sig indskrive i en magtrelation. Som det fremgår, udgør 

magt for Foucault et produktivt samfundsstrukturerende princip, som ikke først og 

fremmest virker gennem at etablere begrænsninger for den enkeltes frihed, men gen-

nem de rammer, magten skaber for subjektets selvforståelse. Magt tilhører ikke 

enkeltpersoner eller institutioner, men skal i højere grad forstås som organiserende 

akser, som et givent samfund struktureres efter. Det subjektløse magtbegreb signale-

rer, at magt ikke er det samme som enkeltpersoners intentioner eller institutioners 

ideologier, men at magt ikke desto mindre udgør strukturerende principper, inden for 

hvilke der hersker en vis orden eller systematik. Også her foreslår jeg, at man ikke 

forstår magtbegrebet ontologisk så meget som analytisk.10 Magt betegner en relation 

snarere end en ting. Når begreber som socialisering, samfund, uddannelse, dannelse, 

pædagogik og viden ses i et magtperspektiv, indebærer det derfor at undersøge, hvil-

ke sociale og epistemologiske differentieringer og hierarkiseringer, begreberne 

konstituerer, og hvilke tænkemåder de hhv. indebærer og udelukker.11 

 Hos Foucault og beslægtede teoretikere ses subjektivering på én gang som det, der 

etablerer den enkeltes identitet, og samtidig som den mekanisme, der styrer og for-

mer identiteterne. Subjektivering ligner på nogle måder begrebet ’socialisation’, men 

brugen af begrebet subjektivering markerer, at identitet og subjekt forstås som noget, 

der opstår simultant. Man ser altså ikke subjektet som en selvstændig entitet, som 

findes før socialisationen og derefter formes af den. Subjektivering gør den enkelte 

til en samling af fortolkelige tegn, og er dermed forudsætningen for overhovedet at 

blive genkendelig som en ’nogen’ (jf. Butler 1990). Subjektivering er mere funda-

mentalt end at underlægge sig en institutions regler og normer. Subjektivering udgør 

selve grundlaget for ens selvopfattelse og for den måde, andre kan opfatte én på.  

 Subjektproduktion skal således ikke ses som udtryk for manipulation i form af 

ideologisk hjernevask eller lignende. Der gives ikke en mere fri position, som indivi-

det befinder sig i før subjektivitetens indtræden. Det overhovedet at blive genkende-

lig som individ forudsætter, at man subjektiveres. Butler beskriver subjektivering 

som en række mulighedsgivende begrænsninger (”enabling constraints”, Butler 

                                                 
10 Dette ikke for at tildele ’det ontologiske’ en særlig uanalyserbar status, men for at markere et ikke-
ontologisk udgangspunkt for analysen. 
11 For en præcisering af Foucaults magtbegreb se Fogh Jensen 2005: 34 ff. 
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1997: 16), hvormed det fremhæves, at subjektivering på én gang udgør en forudsæt-

ning for at indtage subjektivitetens mulighedsgivende felt og en indskrænkning af 

mulighedsfelter. 

 Både Foucault og Butler benytter en videreudvikling af Althussers interpellations-

begreb som grundlag for en karakteristik af subjektiveringsprocessen. Hos Althusser 

bliver subjektet kaldt til eksistens gennem forskellige typer af sociale anråbelser – 

interpellationer – der på én gang ’prajer’ subjektet og etablerer det som subjekt, i og 

med at det anråbes. Subjektet kommer således altid til syne som subjekt i og for for-

skellige anråbende diskurser (Butler 1997). Hvad denne afhandling undersøger er 

bl.a., hvordan og med hvilke konsekvenser sådanne subjektiverende anråbelser sker 

på danskfagets scene, herunder hvilke kønnede og etniske udsagn det danskfaglige 

curriculum tilbyder, at subjektet kan gøre sig til subjekt for og dermed komme til 

syne i. 

 I et makroperspektiv udgør subjektivering den mekanisme, som et samfund orga-

niserer, drager omsorg for og styrer befolkninger igennem. Gennem produktion af 

subjekter gøres eksempelvis et lands befolkning manøvrerbar, i og med at dets hand-

linger opnår en højere grad af forudsigelighed. Subjekternes disciplinering foregår 

kun i det ydre gennem love, regler og restriktioner. Mere fundamentalt fungerer de 

disciplinerende strategier gennem, at befolkningerne gøres og gør sig til genstand for 

en række subjektiverende praksisser. Subjektet tvinges ikke til at udføre eller at afstå 

fra bestemte handlinger, men gøres via en lang række kontinuerlige disciplinerende 

processer til subjekt for en selvforståelse, der tillader og tvinger subjektet til at styre 

sig selv i overensstemmelse med de handlemåder, som i et givent samfund er ønsk-

værdige.  

 Sigtet er at få den enkelte til at gøre sig til subjekt for magten ved at inkorporere 

dens styringsteknologier. Snarere end at kontrollere hvert enkelt samfundsmedlem 

ovenfra lader man populært sagt individerne styre sig selv. Dette sker centralt ved at 

få dem til at forstå sig selv som subjekter for bestemte former for identiteter. Det 

være sig identiteten som arten menneske, identiteten som tilhørende en bestemt nati-

on eller etnisk gruppe, gennem at være et køn, besidde en seksualitet osv.  

 Dette kan synes som en noget pessimistisk og strukturelt maskinel forståelse af 

subjektet. Anthony Giddens kritiserer da også denne fremstilling af individet for at 

opfatte det som viljeløst styret af strukturer, som handler bag om ryggen på det. For 

Giddens er dette at tale mod bedre vidende: Individer optræder, mener Giddens, i 
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praksis åbenlyst som selvgennemskuende, refleksive og diskursbeherskende agenter, 

som er potentielt i stand til at ændre på de strukturer, som måtte begrænse dem. Det 

foucauldianske subjektbegreb indebærer i Giddens’ øjne en fejlagtig karakteristik af 

agenten som bedøvet af diskursernes magt (Giddens 1996 [1991]: 205 ff.). 

 Det, der mødes her, er med andre ord to konvergerende opfattelser af individet. 

Som det ses, forudsætter Giddens et individ, som er selvberoende, og som eksisterer 

uafhængigt af strukturerne. Et individ, som enten kan tvinges og umyndiggøres af 

strukturerne eller frisættes fra dem. Giddens synes altså at forstå diskurs og struktur 

som lig ideologi i traditionel forstand. Den betragtningsmåde, som denne afhandling 

anlægger, forstår omvendt relationen mellem subjektet og strukturerne som mere 

fundamental: Subjektet forstås her som en funktion af strukturerne og dermed som 

principielt uadskilleligt fra dem. En sådan struktur kan fx, som Butler viser, udgøres 

af kønssystemet. Som jeg vender tilbage til nedenfor, vælger Butler at betragte køn 

som en struktur, som begrænser subjektets handlemuligheder. Men det at blive gjort 

til et køn – at blive kønnet ved at træde ind i den kønnede diskurs – udgør samtidig 

betingelsen for overhovedet at blive genkendelig som subjekt. Forbindelsen mellem 

subjekt og struktur forstås i en foucauldiansk poststrukturalistisk optik som mere 

fundamental, end den gør i forlængelse af Giddens’ humanistisk inspirerede agentbe-

greb.  

 Giddens fremfører dog en under alle omstændigheder rammende kritik, når han 

påpeger, at subjektet i høj grad er determineret hos teoretikere som Foucault og 

Bourdieu. Det selvkonstruerende og til en vis grad autonome subjekt, som Giddens 

er fortaler for, finder ikke megen plads hos foucauldianske tænkere, hvis syn på sub-

jektets agensmuligheder ganske givet er mere pessimistisk end Giddens’ ditto. Fri-

hed, modstand og forandring er dog ikke aldeles fraværende i den foucauldianske 

tænkning, men de finder deres udgangspunkt et andet sted end i det enkelte autono-

me subjekts vilje og kan følgende også synes mere diminutiv og uforudsigelig. Sub-

jektets protest-, handlings- og forandringsmuligheder tager i stedet form af strategisk 

underminering og afessentialisering af de diskurser, som subjekterne kommer til syne 

i, snarere end af subjektets frisættelse fra diskurserne (dette vender jeg tilbage til 

nedenfor). Med Giddens deler jeg dog det perspektiv, at det at kunne gennemskue de 

diskursive strukturers virkemåde kan udgøre et muligt afsæt for forandring, selvom 

denne altså må finde sted inde fra diskursen.  
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2.4 Styringsteknologier 

Jeg vender nu blikket mod den særlige foucauldianske analysemåde, som er blevet 

kaldt governmentality-analytik. De følgende afsnit udgør en strukturel indplacering 

af mit projekt og dermed en mere overordnet karakteristik af, hvor projektet placerer 

sig i skæringsfeltet mellem en danskfaglig og en sociologisk kontekst.  

 Subjektivitet skal som nævnt forstås både som en identitets- og dermed mulig-

hedsgivende proces og samtidig som en bestemt form for styringsmekanisme. Denne 

styringsmekanisme er ifølge Foucault især kommet i centrum i nyere europæiske 

samfund som følge af de statsmæssige forandringsprocesser, som fandt sted i løbet af 

14- og 1500-tallet, og som medførte, at en række radikalt nye styringsmetoder intro-

duceredes fra og med midten af det 16. århundrede. De magtformer, som karakteri-

serer de moderne samfund, er kendetegnede ved at virke gennem den styringsform, 

som er blevet betegnet governmentality (Gouvernementalité) (Foucault 1991, 2003 

[1997]). Governmentality skal forstås som et alternativ til begrebet statsmagt og 

dermed til opfattelsen af magt som havende hovedsæde hos statens repræsentanter. I 

stedet ses staten som en slags mediator for de totaliserende og individualiserende 

styringsformer, som på mikro- og makroniveau styrer en befolkning.12 

 Hvor suverænmagten primært sigtede på statens territorium, har governmentality 

befolkningen i fokus. Som styringsmekanisme er governmentality en effektivise-

ringsstrategi, som mere grundigt og mere økonomisk end suverænmagten søger at 

opnå folkets sundhed, rigdom og vækst gennem regulering og disciplinering som 

teknik. Man betragter derfor de enkelte subjekter som del af en befolkning og deres 

kræfter og potentialer som en ressource, der skal optimeres og udnyttes i hele be-

folkningens interesse.13  

 Det er især gennem en række disciplinære strategier, at governmentality virker. 

Den disciplinære magtinstallation af specifikke styrende selvforståelser i subjektet 

udgør et alternativ til den traditionelle suverænmagts begrænsende og undertryk-

kende magt og skaber basis for individualisering, autonomi og myndiggørelse. Men 

                                                 
12 Det skal bemærkes, at Foucaults idehistoriske karakteristikker er blevet kritiseret for ikke at være 
strengt historisk videnskabelige i traditionel forstand. Som alle videnskabelige analyser er Foucaults 
arbejder præget af de udvælgelser og illustrationer, han foretager i det historiske materiale. Jeg mener 
dog ikke, at argumentationskraften hos Foucault ligger i den historiske bevisførelse, men snarere i de 
analytiske greb, han foretager: Dels præsenterer han en række alternative historiske redegørelser som 
eksempel på, at repræsentationen af Historien ikke er en given størrelse, dels foreslår han, at historiske 
analyser ikke ukritisk bør videreføre humanistiske dikotomier som magt/styring vs. frihed, men snare-
re se dem som del af samme mekanisme. 
13 Se Fogh Jensen 2005 for en gennemgang af Foucaults analyse af styringsteknologier. 
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den er også samtidig en styringsteknologi, som gør, at subjektet bemægtiges og kon-

trolleres på en ny måde. Den disciplinære magts tilbud om selvstyring indebærer 

således ikke en absolut frihed fra styring, men udgør en ny måde, hvorigennem sub-

jektet beherskes. Som Michel Clifford fremhæver, er det netop gennem det traditio-

nelle magtbegreb, at disciplinære magtstrategier virker: Ved at præsentere den disci-

plinære magt som den traditionelle overmagts antitese kan selvstyring præsenteres 

som frihed. Det er gennem løftet om autonomi og individualitet og frihed fra den re-

pressive magt, at subjektet indvilliger i at installere den disciplinære magt i sig 

(Clifford 2001: 11). Den disciplinære magt, som den kommer til udtryk i idealet om 

selvstyring (der bl.a. udbredes gennem institutioner som undervisningssystemet), er 

dog ikke nødvendigvis magtens modsætning, men snarere en anden, effektiv måde at 

udbrede magten på. 

 Ved siden af bl.a. fængslet, militæret, sindssygehospitalerne og sygehusvæsnet 

udgør skolen én af de institutioner, som Foucault nævner som omdrejningspunkter 

for implementeringen af den disciplinære magts (selv)overvågende mekanismer i 

subjektet (Foucault 1995 [1975]: 215). Foucaults idehistoriske beskrivelse må natur-

ligvis appliceres på samtidige institutioner med forsigtighed, men de giver alligevel 

mulighed for bl.a. at betragte denne afhandlings materialer som led i et subjektprodu-

cerende (og derved disciplinerende) projekt.14 

 Det kan umiddelbart synes, som om Foucault gennem kritikken af de moderne 

selvstyrende praktikkers minimale gennemskuelighed indirekte hylder suveræn-

magten for en større direkte- og ærlighed. Således kritiserer Lærings- og uddannel-

sesforsker Per Fibæk Laursen den foucauldianske tænkning for at underkende, at 

selvstyring udgør et mere effektivt og mere moralsk ønskværdigt alternativ til den 

sorte skole: ”Udviklingen fra sort skole over industrisamfundets skole og til viden-

samfundets ’nye pædagogik’ må betragtes som et fremskridt både i den forstand, at 

den pædagogiske praksis bliver mere moralsk forsvarlig, og i den forstand, at den 

bliver mere effektiv” (Fibæk Laursen 2004: 550).  

 Denne afhandlings foucauldianske vinkel vil erklære sig enig i, at selvstyringen 

udgør en mere effektiv styringsmekanisme, som kan ses som skræddersyet til det 

moderne samfunds subjektiveringskrav. Der er ikke nødvendigvis noget modsæt-

                                                 
14 Fogh Jensen foreslår fx, at nutidens institutioner må ses som opererende gennem en helt ny sty-
ringstype, som både overlapper og brydes med disciplinærsamfundets teknologier, nemlig projektsam-
fundets styringsteknologier, som er karakteriseret af det individuelle projekt, optimeringen af person-
lige kompetencer m.m. (Fogh Jensen: 2007).  
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ningsforhold mellem effektiviserende fremskridt og raffinering af magtudøvelsens 

metoder. Eller mellem et libertariansk begreb om frihed og det foucauldianske be-

greb om styring/magt. 

 Men det er vigtigt at bemærke, at de Foucault-inspirerede analyser af moderne 

styringsteknologier ikke skal ses som udtryk for et nostalgisk ønske om at vende til-

bage til suverænmagten, som den fx viste sig i den sorte skoles korporlige straf-

fesystemer. Det centrale i karakteristikken af styringsformer kan ses som advarslen 

om, at magten ikke nødvendigvis er fraværende, blot fordi den ikke er direkte synlig, 

og at de moderne former for selvstyring/selvomsorg ikke pr. definition udgør trin på 

stigen i en eskatologisk udvikling mod individets absolutte frihed. Når Fibæk Laur-

sen fremhæver, at selvdisciplin ikke skal forstås som et nedrigt forsøg på at skjule 

magten, men tværtimod udgør er en klassisk pædagogisk bestræbelse, må det beto-

nes, at klassiske pædagogiske bestræbelser og moderne styringsteknologier udmær-

ket kan indgå i en bemægtigende alliance. Dette skal ikke ses som et udtryk for en 

magtens konspirationsteori, men som en anden forståelse af relationen mellem magt 

og pædagogik, som ikke nødvendigvis modstiller magt og selvdisciplin, eller i sig 

selv sigter på en moralsk vurdering af styringsformerne. 

 Om det moderne samfunds (selv)disciplinære styreformer tillige kan ses som mere 

moralsk er et noget vanskeligere spørgsmål, som nok primært afgøres af, hvorvidt 

man populært sagt synes det er mest etisk at styre kroppen eller tanken. Det er selv-

følgelig en vulgarisering af pointen (der også viderefører en problematisk dualisme 

mellem det kropslige og bevidsthedsmæssige), men det understreger, at det etiske 

perspektiv afgøres af, hvad der udgør det forudsatte subjekt- og frihedsbegreb. For så 

vidt afhandlingen foretager en sådan moralsk-etisk dom, vil denne således primært 

bestå i en vurdering af de subjektiveringsmuligheder, som de forskellige styrings-

former medfører, og som fx kan ses reflekteret i de dannelsesbegreber, som 

afhandlingens kapitel 3 fokuserer på. 

 

Governmentality-analytik  

Den foucauldianske begrebsliggørelse af de moderne styringsteknologier har inspire-

ret til en decideret governmentality-analytisk retning inden for især sociologi og sam-

fundsvidenskab. Selvom nærværende afhandling ikke som sådan udgør et socio-

logisk projekt, kan dele af governmentality-analytikken fungere som en måde, 

hvorpå afhandlingen kan indplaceres i et mere overordnet projekt.  
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 Sociologen Mitchell Dean betegner governmentality-analytikken som en strategi, 

der tænker på tværs af traditionelle og reducerende styringsforståelser, som forud-

sætter, 1) at fænomenet styring enten tager form af frisættelse og myndiggørelse eller 

af begrænsning og undertrykkelse, 2) at magten har et hovedsæde, som findes enten 

hos staten eller hos borgeren (eller eventuelt en kombination), og 3) at magt/styring 

kan betragtes som enten ’god’ eller ’ond’ (Dean 2006 [1999]): Subjektet kan hverken 

frisættes fra eller via styring, hedder det (ibid.: 78). I stedet ses styring som ”en akti-

vitet, der former aktørernes handlingsfelt og således […] søger at give friheden 

form” (ibid.: 48). Dean betegner disse som liberale styringsformer og karakteriserer 

dem som det moderne samfunds altdominerende tænkning om relationen mellem 

frihed og individ.15 

 Dean skitserer fire perspektiver eller felter, som en sociologisk governmentality-

analyse kan fokusere på: 

 

1) Synlighedsfeltet er det ’sted’, som konstrueres som sædet for og årsagen til 

styringsbehovet (pædagogik og didaktik kan fx ses som styringsteknologier, 

der forudsætter og konstruerer eleven/barnet/den lærende som felt, mens 

statslig skolepolitik placerer den lærende i et felt af uddannelsesinstitutioner). 

2) Techne er styringsteknikken. Den består af en række instrumenter og tekno-

logier, som skaber specifikke rammer, som definerer de måder, der kan 

spørges og svares på, og de mål og forhindringer, der kan formuleres (dette 

kunne være test og eksaminer, men også individuelle elevplaner, der af-

tvinger subjektet at konstruere et narrativt sammenhængende selv, klassens 

samlede undervisningsmål, skoleledelsens MUS-samtaler med lærerne osv.). 

3) Styringens episteme består i de former for tænkning, som bringes i anven-

delse, og som konstruerer emner, domæner og problemer som styrbare. 

4) Skabelsen af identiteter betegner de former for identitet, som forudsættes, 

promoveres og bearbejdes i styringspraksissen. 

 

Jeg betragter i denne afhandling danskfaget som en styringspraksis og dermed også 

som et styringsfelt. Techne kan ses som de rapporter, læreplaner og vejledninger, 

som mit materiale udgøres af, og som danner udgangspunkt for analysen af det epi-

                                                 
15 Der henvises her til den liberale opfattelse af frihed/styring og ikke til liberalistisk politisk-
økonomisk filosofi. 
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steme, som teksterne repræsenterer og cirkulerer. Jeg vil også søge at identificere 

dele af det episteme, som bringes i anvendelse gennem danskfagets begreb om dan-

nelse, og som rejser en række spørgsmål til danskfagets og subjektiveringens etiske 

og ideologiske mål. Analysedelen vil dog fortrinsvist rette sig mod materialets ska-

belse af de danskfaglige subjekters identiteter, her specielt med henblik på etnicitet 

og køn. 

 I modsætning til deciderede sociologiske projekter som Deans, som sigter på at 

karakterisere hele institutioner, retter nærværende afhandling sig mod danskfagets 

curriculum som et mindre hjørne af undervisningsinstitutionerne. Man kan betragte 

afhandlingens analyser som detailstudier i et governmentality-analytisk projekt og 

dermed som et nærstudium af danskfaget som en manual for den subjektiverende 

styringsteknologi (eksemplificeret ved køn og etnicitet, som subjektiveringsmekanis-

mer). Sigtet er desuden at undersøge, hvilke magtmæssige hierarkier danskfagets 

styringsformer hhv. omgår og indstifter, herunder hvilke subjektiviteter, der produ-

ceres gennem forslag til pædagogiske og faglige tiltag, og hvad de magtmæssige 

konsekvenser af disse produktioner er. 

 Som Dean fremhæver, tager governmentality-analytikken grundlæggende ud-

gangspunkt i hvordan-spørgsmål. Det vil sige spørgsmål, som undersøger, hvordan 

styringspraksisser og teknikker (sociale, kulturelle, politiske) fungerer og producerer 

sandhed, snarere end hvem der styrer, hvor magten udspringer fra, og hvad dens legi-

time basis er (Dean 2006 [1999]: 69 ff.). Dean placerer sig dermed i en dekonstruktiv 

tradition, som i højere grad fokuserer på strukturer end på de årsagsforklaringer, som 

hvorfor-spørgsmål afføder. Metodisk tager denne afhandlings hvordan-analyser dog i 

høj grad udgangspunkt i en række hvad-spørgsmål: Jeg undersøger, hvad der kende-

tegner de sandheder, danskfaget producerer som gældende for dannelse, kønsidenti-

tet, etnicitet, lærerrolle m.m. Det gør jeg ud fra den betragtning, at subjektet altid 

kommer til syne som noget, og at et hvordan ikke kan stå alene uden et hvad. Jeg 

undersøger derfor i høj grad, hvad materialeteksterne fremstiller som indholdet af 

identitetskategorierne køn og etnicitet. I et magtanalytisk perspektiv er det ikke lige 

meget, hvorvidt det styrede subjekt betegnes som dansk eller tosproget, dreng eller 

pige, lærer eller lærerinde.  
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Analyseteksterne som produceret diskurs og som diskursproducerende 

Jeg vil i forlængelse af governmentality-tænkningen betragte materialeteksterne un-

der to forskellige vinkler: Henholdsvis som diskursproducerende og som produceret 

diskurs. Det diskursproducerende perspektiv sigter på teksternes diskursive effekter. 

Her er det fristende at betragte magtperspektivet i de ministerielle tekster som sam-

menfaldende med deres ordreudstedende karakter. Denne vinkel er ikke som sådan 

forkert – jeg mener, at det vil være misvisende ikke også at betragte teksterne som 

udtryk for magt i en traditionel suverænmagtsforstand. En analyse, som kun fokuse-

rer på ministerielle teksters magt til at udstede ordrer, risikerer dog at blive reduktiv. 

Det, jeg vil betragte som en langt mere magtfuld og styrende effekt, er teksternes 

performative konstruktion af genkendelig subjektivitet. En vejlednings gode råd om 

undervisningsformer kan vise sig at fungere som en mere gennemgribende styrings-

teknologi end en kanonlistes tvungne pensum, fordi vejledningernes fokus er 

lærernes og elevernes selvstyring og dermed indeholder et mere subtilt krav om in-

korporering af diskursernes logik. De tekster, som udgør analysematerialet for denne 

afhandling, kan betragtes som medkonstruktører af det diskursive rum, som danskfa-

get stiller til rådighed for forståelsen af specifikke former for subjektivitet. Teksterne 

tilbyder danskfagets lærere og undervisere nogle bestemte måder at se det danskfag-

lige subjekt på. Måder, som er medbestemmende for etableringen af den 

genkendelige identitets rammer. 

 Som produceret diskurs kan teksterne ses som magtens og styringsteknologiernes 

krystalliseringspunkter snarere end som deres udgangspunkt. Materialet kan læses 

som symptomer på cirkulerende diskurser om identitet, køn, etnicitet, skole, dansk-

fag og dannelse og som sådan som et katalog over fremherskende diskurser om disse 

fænomener. Set under denne vinkel udgør teksterne eksempelmateriale i en samtids-

karakteristik på lokalt dansk niveau. 

 Det er væsentligt at huske, at teksterne ikke på forhånd er givet som diskursprodu-

ceret eller -producerende, men at dette udgør to spor, som de kan analyseres i. I for-

længelse af Laclau og Muffes tænkning kan en artikulation på én gang ses både som 

resultat af og som et indlæg i en diskursiv forhandling. Det er derfor nødvendigt at 

betragte materialet som begge ting på én gang, men også indimellem at ’dreje’ tek-

sten, så det ene perspektiv træder i forgrunden. 

 Ligeledes må det præciseres, hvad der menes med effekter af diskurser. Det er 

nemt at forfalde til at spørge, hvorvidt det, der skrives i de ministerielle tekster, er 
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enslydende med det, der ’gøres ude i klasserne’.16 Sådan et spørgsmål hviler imidler-

tid på den ovenfor nævnte kausallogiske forventning om, at diskursers effekt begræn-

ser sig til, at de kan fungere som årsager (i form af ordrer) til bestemte virkninger (i 

form af subjekters udførelse af ordren). Diskurser kan imidlertid handle på andre 

måder end i form af ordrer. De kan ses som en praksis og dermed i sig selv være 

handlinger, der organiserer virkeligheden.17 Jeg vil derfor betragte diskursens effek-

ter som ensbetydende med de rammer for forståelse, diskurserne producerer, 

herunder rammerne for, hvad der udgør genkendelige subjektiviteter og tænkelige 

handlinger.  

 Som illustration vil jeg her læne mig op ad en formulering fra én af mine materia-

letekster: I rapporten Fremtidens danskfag (Undervisningsministeriet 2003) formu-

leres det forenende perspektiv for danskfagets subjekter som det, at: ”vi alle er 

underlagt det fælles vilkår at vi bor i Danmark og skal følge, eller gøre oprør imod, 

beslutninger truffet af danske myndigheder” (Fremtidens danskfag: 19). Her trækkes 

ganske vist tydeligt på en diskurs om statsmagten som en repressiv snarere end pro-

duktiv magt, men hvis man udskifter ’Danmark’ med ’danskfagets diskurser’, er det 

faktisk en rammende formulering af den betragtningsmåde, som jeg mener, man kan 

anlægge på analyseteksterne: De er på én gang eksempler på og resultater af de di-

skursive rammer, som elever og lærere skal følge eller gøre oprør imod, men som de 

under alle omstændigheder forventes at forstå sig selv og faget i forhold til. 

 

2.5 Reproduktion og kulturel kapital 

I forbindelse med afhandlingens overvejelser om, hvordan styringsteknologierne 

fungerer på et strukturelt niveau, inddrager jeg sociologen Pierre Bourdieus (1930-

2002) antropologiske/sociologiske studier af det franske skolesystem og dette sy-

stems socialt reproducerende mekanismer (Bourdieu og Passeron 2006 [1970]). 

Disse studier er især relevante for de mere generelle uddannelses- og samfunds-

mæssige strukturer, danskfagets subjektdannende teknologier indgår i. Analytiske 

                                                 
16 Jf. fx Larsen og Munkgård Pedersens spørgsmål til, hvorvidt tekster bruges som de står (2002: 43 
ff.).  
17 Det oplagte spørgsmål er således ikke, hvorvidt en læreplans anvisninger er ’det samme’ som en 
given undervisningspraksis, idet de kan ses som to forskellige typer af praksis, men hvordan og med 
hvilken virkning, de to praksisser er forbundne. Relationen mellem curriculum og undervisnings-
praksis undersøges ikke i denne afhandling, men kan fx ses i en religionsfaglig kontekst hos Buchardt, 
hos hvem Basil Bernsteins rekontekstualiseringsbegreb etablerer analysen af en sådan forbindelse. 
Buchardt 2008 (under udgivelse). 
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begreber, som især er relevante i forbindelse med mine undersøgelser af danskfaget 

som uddannende institution, er kulturel kapital og reproduktion:  

 Kapital betegner de værdiformer, som værdsættes inden for et givent socialt om-

råde (felt). Kapital kan fx være af økonomisk karakter (penge og andre materielle 

besiddelser), social karakter (sociale forbindelser, medlemskab af specifikke sociale 

grupper) eller kulturel karakter (uddannelse, dannelse, kendskab til ’god smag’). 

Specifikke sociale områder værdsætter specifikke former for kapital. Skolens felt 

skal fx (ideelt set) ikke værdsætte økonomisk, men kulturel kapital.  

 Kapitalformerne er forskelligartede og kan ikke reduceres til hinanden, men der 

kan til gengæld bestå et udvekslingsforhold mellem dem. Social kapital i form af at 

tilhøre en fin familie eller et statusbesiddende socialt netværk kan fx repræsentere en 

særlig kreditværdighed, som kan ’omveksles’ til økonomisk kapital. For uddannel-

sessektoren er det ligefrem en forudsætning, at kulturel kapital i form af uddannelse 

kan omveksles til økonomisk kapital i form af lønarbejde. Én af de måder, hvorpå en 

uddannelsesinstitution som danskfaget argumenterer for sig selv, er gennem løftet 

om, at den kulturelle kapital, som eleven erhverver gennem faget, er omsættelig på 

arbejdsmarkedet og baner vejen for erhvervelse af økonomisk kapital. Som det sene-

re vil fremgå, kan der spores en vis forbindelse mellem kulturel kapital og nyere 

uddannelsesmæssige formuleringer af kulturelle kompetencer.  

 Når Bourdieus sociologisk funderede teorier er interessante for dette projekt, er 

det desuden, fordi han foretager en række analyser af skolesystemet som en udskil-

lende mekanisme, der organiserer samfundet hierarkisk. Hos Bourdieu kan skolen 

ses som en institution, som producerer og opretholder sociale hierarkier gennem en 

række socialt reproducerende systematikker. Disse analyser er relevante i forhold til 

de overvejelser om social arv, som findes i flere af mine analysetekster. I materialet 

ses der en høj bevidsthed om danskfagets rolle som formidler af kulturel kapital og 

farerne for social reproduktion. Med udgangspunkt i Bourdieu undersøger jeg, hvilke 

typer af reproduktion materialet søger at udfordre, og hvilke der forbliver uadresse-

rede. Jeg ser på, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde reproduktion af sociale 

hierarkier enten modvirkes eller institutionaliseres på ministerielt niveau.  

 

2.6 Køn og etnicitet som analytiske perspektiver 

Nogle af de væsentlige diskursive rammer, som subjektet gives mulighed for at forstå 

sig selv i forhold til, udgøres af forskellige identitetskategorier. Eksempler på sådan-
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ne kategorier er køns- og etnicitetskategorien, som traditionelt ses som af fundamen-

tal betydning for subjektets identitet. Der er to primære årsager til, at afhandlingen 

benytter netop disse identitetskategorier som analytisk prisme. Den ene er, at disse 

kategorier kan ses som illustrative for identitetskategorier som sådan. Identitet kom-

mer som nævnt altid til syne som noget. Man er et elevsubjekt, et kriminelt subjekt, 

et voksent subjekt, et forbrugende subjekt, et køn, en etnicitet osv. Jeg benytter køns- 

og etnicitetskategorierne som eksempler på, hvordan identitet i det hele taget konfi-

gureres i danskfaget. Dette betyder ikke, at al identitet følger de samme normer og 

regler som køns- og etnicitetskategorierne, men at kategorierne kan give et fingerpeg 

om nogle af de rammer, som identitet og andethed figurerer i inden for en danskfag-

lig kontekst. 

 Den anden grund er, at etnicitet og køn allerede udgør forholdsvist veletablerede 

undersøgelsesobjekter i en skolefaglig kontekst. Mere generelle faglige og didaktiske 

diskussioner om betydningen af kategorierne køn og etnicitet i en undervisnings-

mæssig kontekst synes at have sat deres præg på de ministerielle tekster om dansk-

faget. Som eksempel kan nævnes, at hvor den første kanonrapport Dansk litteraturs 

kanon, som udkom i 1994, kun i mere begrænset omfang forholder sig til noget så-

dant som minoritetsetniske elever, så dukker denne elevgruppe i højere grad op 10 år 

senere i kanonrapporten fra 2004. Siden 1994 er en specifik elevgruppe øjensynlig 

mere eksplicit blevet sat på danskfagets landkort som noget, faget må forholde sig til. 

På samme måde kan man i de danskfaglige ministerielle tekster se afsmitninger af 

generelle faglige og politiske diskussioner om køn og pædagogik, feminisering af 

skolen, overrepræsentationen af drenge i den uddannelsesmæssige restgruppe og 

underrepræsentationen af kvindelige forfattere i kanon. Det er bl.a. disse afsmit-

ninger, jeg fokuserer på. I forlængelse heraf kan afhandlingens analyser læses både 

som eksempler på, hvordan diskussionerne indoptages i danskfaget, og som eksem-

pelmateriale, som måske kan pege på, hvilke diskurser om kønnet og etnisk 

subjektivitet der synes tilgængelige i et bredere socialt felt.  

 Til brug for identitetsperspektivet trækker jeg på en række teorier, der har specia-

liseret sig i at se på netop kategorierne køn og etnicitet i et andethedsperspektiv. Det 

drejer sig om nyere kønsforskning inspireret af feministisk teori og queer-teori samt 

nationalitets- og etnicitetsforskning inspireret af postkolonial teori. Det forenende for 

disse retninger er deres konstruktivistiske identitetsopfattelse, tværdisciplinære til-

gange og dekonstruktive metode. Deres kerneområde kan under én synsvinkel siges 
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at være køn, seksualitet og etnicitet, men hvor kvinde/mandeforskning, sexo-

logi/homoseksuelle studier og studier med udgangspunkt i specifikke etniske grupper 

defineres ved at have bestemte identitetsgrupper som undersøgelsesobjekt, er post-

strukturalistisk feminisme, queer- og postkolonial teoris genstandsområde i stedet 

den sociale produktion af normative regimer knyttede til køn og etnicitet. Blikket 

vendes altså fra specifikke identitetsgruppers særpræg, interesser og udfordringer til 

de diskurser og systematikker, som producerer specifikke grupper og gruppetilhørs-

forhold, og de strukturelle konsekvenser, som disse organiseringer har. I det følgende 

introduceres postkoloniale, feministiske og queer-teoretiske hovedpointer, som jeg i 

analysekapitlerne vender tilbage til. 

 

Produktionen af etnicitet  

Den gren af den postkoloniale tænkning, jeg her anvender, er den, som analyserer de 

nationalitetskonstruktioner og racialiseringsprocesser, som gør race, nationalitet, 

kultur og etnicitet til socialt betydende kategorier. 

 Et vigtigt udgangspunkt for postkolonialismen er dekonstruktionen af national-

staten og dens manifestationer i det nationale subjekt. Den britiske historiker og 

samfundsforsker Benedict Anderson betegner nationen som et forestillet fællesskab 

(Anderson 2001 [1983]), som konstrueres som følge af nye sociale struktureringer af 

de europæiske samfund fra og med slutningen af 1700-tallet. De europæiske natio-

ners nationalromantiske bølger skal ses som fødselsår for nationerne, som ikke 

opdages, men forestilles frem. Det fællesskab, som nationen konstituerer, er i sit 

grundlag forestillet, fordi en nations borgere aldrig reelt kommer til at træffe hinan-

den eller indgå i et mere direkte fællesskab. Anderson viser, hvordan en lang række 

narrative strategier fungerer som konstituerende for individernes tænken på sig selv i 

rammerne af Nationen og Folket. Her udgør avisen et eksempel på et nationskonsti-

tuerende fænomen, der spiller en væsentlig rolle som bærer af de narrative nations-

konstituerende strategier. Avisen udgør på én gang en symbolsk repræsentant for og 

konkret medkonstituerende instans i nationen, idet den fungerer som en ”massecere-

moni”, der konstituerer den moderne nations ”fællesskab i anonymitet” (ibid.: 81) og 

dermed et imaginært nationalt vi gennem bevidstheden om, at de øvrige mednatio-

nale subjekter alle læser de samme nyheder på det samme tidspunkt og i samme form 

som én selv. 
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 Avisen kan næppe siges at spille samme rolle i dag, men dens funktion kan måske 

ses som værende blevet overtaget af noget sådant som fx nationale tv-kanaler. Det er 

dog også oplagt her at inddrage undervisningssystemets kanoner og læreplaner som 

analogt eksempel, idet de på samme måde som avisen kan ses som konstituerende et 

nationalt forestillet fællesskab. Curricula får en nationsbærende funktion gennem 

etableringen af en fælles bevidsthed om, at nationens øvrige indbyggere stifter be-

kendtskab med det samme stof og modtager de samme grundlæggende kundskaber 

som én selv. Det fællesskabskonstituerende består med andre ord ikke i avisens, tv-

udsendelsens eller curriculumets indhold, men i disses udbredelse og derigennem 

konstruktion af en fælles tid og et fælles rum for nationens subjekter. Herved adskil-

ler Andersons nationsforståelse sig fra traditionel marxistisk historisme, idet nationa-

litet ikke ses som en én gang færdigkonstrueret ideologisk overbygning på en kapi-

talistisk, imperialistisk samfundsform, men som et mere komplekst netværk, der fort-

løbende konstrueres i samspil med mange samfundsfunktioner. Dertil kommer, at 

Anderson ikke betragter det nationale forestillede fællesskab som falsk ideologi, der 

skjuler en mere sandfærdig fællesskabstype, men som én forestilling blandt mange 

mulige: ”Samfund skal skelnes fra hinanden ikke efter falskhed/ægthed, men efter 

den måde som de bliver forestillet på” (ibid.: 49).  

 Jeg ser Andersons projekt som et dekonstruerende forsøg på at afessentialisere 

nationalstaten og dermed potentielt at demontere dens ofte hegemonisk ensrettende 

kraft. Andersons begreb om forestillede fællesskaber betragter jeg som en analyse 

med subversivt potentiale, mere end som en brugsanvisning på nationskonstruktio-

nens opretholdelse, og det er bl.a. i dette dekonstruerende lys, jeg vil opfordre til at 

læse analysen af de danskfaglige diskurser om social sammenhængskraft. 

 En anden teoretiker, som har spillet en fremtrædende rolle for – især litterære – 

studier af nationalitetsformation og andethedsforskning, er Edward Said (1935-

2003). Said er især relevant i forhold til undersøgelsen af konstruktioner af national, 

racial, etnisk og kulturel andethed. Med Said undersøges det nationalt marginale for, 

hvordan dette konstituerer det nationale centrum. Saids påstand er, at den vestlige 

selvforståelse centralt er baseret på en andetgørelse af Orienten. Et betydningsfuldt 

træk ved den historiske konstruktion af de europæiske nationalstater, som Anderson 

beskriver, er, at denne konstruktion fandt sted gennem begrebsliggørelsen af de eu-

ropæiske nationers relation til kolonierne i Asien, Mellemøsten og det nordlige 

Afrika. Kolonierne spillede således en væsentlig rolle som nationens definitoriske 
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andet. Forestillingen om koloniernes særpræg har historisk været med til at definere 

Europa som en kultur, der kendetegnes ved grundlæggende at afvige fra Orienten. 

Said afviser med andre ord traditionelle fortolkninger af Østen og Vesten som sub-

stantielt forskellige og modstridende samfund definerede af hver sin essentielle 

’kultur’. 

 Orienten er, mener Said, historisk blevet fremstillet som ét samlet og fra Europa 

afvigende objekt gennem en omfattende vestlig Orientalisme (hvad der også er titlen 

på Saids hovedværk fra 2002 [1978]), der gennemsyres af en imperialistisk-kolonia-

listisk tænkemåde. Som det fremgår, tager Saids undersøgelser primært udgangs-

punkt i det historiske forhold mellem Orienten og Occidenten, bl.a. som det illustre-

res i skønlitterære værker, rejseskildringer og videnskabelige afhandlinger i og 

omkring kolonitiden. Men de orientalistiske diskurser kan også ses som effektfulde i 

dag, hvor Orienten kommer til syne fx italesat som ’Mellemøsten’, eller ’muslimsk 

kultur’, og som modsætningen til ’Europa’ og ’Vesten’. Selvom Saids fokus er de 

store historiske kolonimagter som Frankrig og England, fremdrager han ikke desto 

mindre generelle træk i konstruktionen af kulturel andethed, som kan vise sig betyd-

ningsfulde for en dansk kontekst. Dette gælder ikke mindst det forhold, at konstruk-

tionen af den nationalt anden ofte finder sted gennem orientalisering og eksotisering. 

 Det er undersøgelsen af selve produktionen af forestillingen om ’os og de andre’, 

og hvilke magtinteresser disse forestillinger tjener, som er interessant for nærværen-

de projekt. Hvordan er forestillingen om ’os’ og ’Vestens kultur’ bygget på diverse 

produktioner (fantasier og stereotypier) om ’de andre’? Et element i et sådant projekt 

kan også være konstruktionen af en specifik nordisk egenart og identitet gennem 

forestillingen om Norden som beboet af en speciel befolkningstype kendetegnet af en 

specifik kultur, et særligt sindelag forankret i et fælles historisk udspring osv. 

 Said er blevet kritiseret for et forholdsvist determinerende syn på den kolonise-

redes mulighed for at modsætte sig de orientaliserende diskurser.18 Her tager jeg ikke 

udgangspunkt i Saids noget pessimistiske begreb om den andens mulighed for agens, 

men i stedet primært i nogle af de dominerende fortællinger om Orientens forhold til 

Occidenten, som Said opridser. Saids relevans i forhold til mit materiale beror på de 

orientalistiske diskurser, som det indeholder. Som det vil fremgå, viser de orienta-

                                                 
18 En sådan modstandsstrategi har Homi Bhabha i højere grad taget op. Bhabha nævner fx strategisk 
appropriering af de stereotypiserende diskurser som en mulig underminerende strategi (Bhabha 1994). 
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listiske konstruktioner sig stadig magtfulde og måske næsten arketypiske for dele af 

nationstænkningen.  

 

Feministisk kønsforskning  

Afhandlingens kønsmæssige analyseperspektiv tager udgangspunkt i de typer af 

poststrukturalistisk inspireret feministisk teori, der – på samme måde som post-

koloniale studier dekonstruerer race, etnicitet og nationalt tilhørsforhold – bevæger 

sig væk fra fokus på køn som et empirisk givet objekt (fx i dets historisk eller kultu-

relt specifikke udtryk, eller som given variabel på andre sociale fænomener) og i 

stedet fokuserer på de processer, som gør køn til et socialt betydende fænomen i det 

hele taget. Det er især hovedskikkelsen Judith Butler, som på én gang har dekonstru-

eret kønskategoriens betydninger samtidig med, at hun viser den som én af de 

fundamentale kategorier, det moderne vestlige subjekt må kunne karakteriseres under 

for at opnå status som et subjekt. Subjektet forventes at komme til syne som et køn-

net subjekt, en han eller en hun.  

 Med Butler er det blevet comme il faut at omtale køn som en performativt konsti-

tueret identitetskategori. Også antropologiske og sociologiske kønsforskere som fx 

Bourdieu (2007 [1998]), West og Zimmermann (1987) samt West og Fenstermaker 

(1995) har foreslået at forstå kønnet som noget, den enkelte gør og gøres med. Fælles 

for disse er, at de betragter (køns)identitet som noget, den enkelte kontinuerligt op-

når, mere end som noget, man kan besidde. Butlers analyser baseres dog på et mere 

sprogfilosofisk inspireret grundlag. At betegne kønsidentitet som performativt kon-

stitueret indebærer, at køn ikke opfattes som en indre essens, som den enkelte lever 

ud, men som en række af socialt situerede handlinger, som subjektet kontinuerligt 

afkræves, udfører og føres ud i for at opnå social genkendelighed. Køn skal med an-

dre ord forstås som regulativt ideal i foucauldiansk forstand.  

 Uden at hævde, at de to identitetskategorier adlyder den samme type systematik-

ker, kan man sammenligne det at gøre køn med det at gøre nationalitet: Snarere end 

at subjektet indeholder en national kerne, som tvinger det til at hejse dannebrog, hep-

pe på det danske landshold, elske tv-serien Matador og høre dronningens nytårstale 

d. 31.12., kan man sige, at subjektet performativt konstituerer – og derved installerer 

– sin nationale identitet ved at udføre disse nationale handlinger. Handlingerne er 

bundet sammen af de kulturelt etablerede forestillinger om, hvad en rigtig dansker er 

og gør. Man bliver dansk ved at citere den kulturelt etablerede norm for, hvad dan-
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skere gør. Ligeledes kan man fejle sin danskhed ved at citere danskhedshandlingerne 

’forkert’ (fx ved at gøre dem i den forkerte kontekst) eller ved ikke at citere dem i 

situationer, hvor de forventes at blive citerede. 

 På samme måde kan kønsidentitet opfattes som en række af stiliserede handlinger, 

der tager form af en citering af gældende kulturelle normer for, hvad køn er og kom-

mer til udtryk i. Subjektets kønnede tilsynekomst sker gennem en række performativt 

konstituerende handlinger, som skaber kønsidentiteten, idet de benævner den. Af 

analysedelen vil det fremgå, at sådanne handlinger kan knytte sig til særlige forestil-

linger om kønnede karakteristika: Særlige faglige interesser bestående i hhv. teknisk 

snilde og æstetisk sans, moden og umoden optræden osv.  

 Det er dog vigtigt at understrege, at det at gøre køn ikke er ensbetydende med et 

autonomt subjekts bevidste viljesagt. Idet kønnethed er en forudsætning for at kom-

me til syne for andre og for sig selv som et subjekt med en identitet og vilje, må 

subjektet og dets performativt konstituerende handlinger ses som simultant opståen-

de. Man påkalder sig identitet gennem de identitetsgivende handlinger. Da de kønne-

de performativer må forholde sig til kulturelt bestemte normer for, hvad gyldig og 

genkendelig kønsidentitet består i, er den kønnede citering altså på ingen måde tilfæl-

dig eller fri. Der er ikke tale om et marked, hvor individet frit vælger komponenter i 

sin kønsidentitet. Kønnet er først og fremmest et socialt krav, der bl.a. fordrer enty-

dighed og stabilitet over tid. Kønskonstituering foregår således inden for en række 

normative og dermed mere eller mindre stabile rammer. Denne afhandlings analyser 

vil bl.a. undersøge, hvad disse rammer består i, og hvilke strukturelle sammenhænge, 

de indgår i. Det vil sige: Hvilke diskursive rammer etablerer materialeteksterne for, 

hvad kønsidentitet er, og hvad indebærer disse rammer for den danskfaglige kon-

tekst?  

 Der er tradition for kønsvidenskabeligt såvel som mere populært at skelne køn i 

kategorierne biologisk og socialt køn. Det er væsentligt at understrege, at post-

strukturalistisk inspireret kønsforskning ikke ’kun’ beskæftiger sig med sociale 

tolkninger af det biologiske køn, men at sigtet er en mere fundamental dekonstruk-

tion af selve skellet mellem førsocial prædiskursiv biologi og postsocial kulturelt 

fortolkende overbygning. Ikke blot er denne skelnen, som Butler viser, uholdbar: 

Hvis den førsociale kønnede essens kun kan komme til syne i en social kontekst og 

som diskursivt repræsenteret, så gives der ikke nogen umedieret tilgang til kønnet, 

’som det virkelig er’, før det fortolkes kulturelt. Men omvendt er det også selve det 
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konstruerede skel mellem det præ- og postdiskursive, som kønsmaskineriet virker 

igennem. Det er netop forestillingen om, at de performative kønshandlinger og deres 

socialt foranderlige normative rammer ikke er selve kønnet, men blot dets sekundære 

manifestation, som er med til at etablere kønskategoriens hegemoni og stabilitet. Idet 

de kønnede performativer italesættes som diskursive afløbere af en essentiel ikke-

diskursiv natur, sikres kønnet umiddelbart mod at undermines af de instabiliteter, 

som dets manifestationer principielt altid viser (Butler 1990, 1993). Dette er dog ikke 

et hermetisk lukket system. Hegemoniet kan lirkes op af de unøjagtigheder og fejl, 

som kønsciteringerne altid indeholder. Citeringer peger potentielt på sig selv som 

citeringer, hvilket kan ses, når der fx citeres ’forkert’. Det er bl.a. de diskursive etab-

leringer af grænsen mellem det førsociale, uforanderlige køn og den kulturelle 

tolkning af dette, som jeg undersøger i kapitlet om kønsidentitet. 

 

Heteronormativitet og queer-teoretisk kritik 

Et centralt element i Butlers analyser af moderne vestlig kønstænkning er hendes 

brug af begrebet heteronormativitet som karakteristik af den fundamentale forestil-

ling, som kønsforestillingen domineres af. Hun viser (bl.a. via den feministiske 

teoretiker Monique Wittig), at det regulative kønsideal domineres af en forventning 

om obligatorisk, naturlig og spontan heteroseksualitet. Ikke bare begrebsliggøres 

’kvinde’ og ’mand’ som fundamentale modsætninger, men et subjekts mandlighed 

forestilles også at komme til udtryk i et begær vendt mod kvinder, mens kvindelig-

hed er ensbetydende med at blive begæret af mænd. Denne fundamentale modstilling 

mellem identifikation og begær udgør på afgørende måde udgangspunktet for forstå-

elsen af kønsidentitet.19 Det er derfor ikke så meget ”mand/kvinde-dikotomi[en] som 

Queer-teorien betragter som det heteroseksuelle forholds fundament” (Rösing 2005: 

40), men snarere omvendt heteronormativiteten, der udgør en konstituerende kompo-

nent i den dikotome kønstænkning. Heteroseksualiteten figurerer ikke blot som den 

højest valoriserede organiseringsform for køn, men udgør selve den forståelsesmæs-

sige grundform, som seksualitet, begær og køn primært tænkes ud fra. Enhver kønnet 

og seksuel praksis forstås og vurderes epistemologisk ud fra den dikotome køns-

model og den heteroseksuelle begærsorganisering som dén absolutte prototype, som 

alle alternativer ses som variationer over eller eventuelt afvigelser fra. Her adskiller 

Butler sig fra andre sociologisk orienterede kønsteoretikere, som ovenfor nævnte 

                                                 
19 For en præsentation af queer teori se Bissenbakker Frederiksen 2005. 
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Bourdieu samt West og Zimmerman, idet disse ikke på samme grundlæggende måde 

indtænker begærsretning som et af den normative kønsmodels krav. I kapitel 4 ven-

der jeg tilbage til den heteronormative tænknings betydning for kønsforståelsen. 

 Denne analyse er del af det, der er blevet kaldt den queer-teoretiske dimension af 

Butlers dekonstruktion af kønssystemet. Queer-teori kan betegnes som en retning, 

som store dele af poststrukturalistisk feministisk teori siden begyndelsen af 

1990’erne har taget. Med udgangspunkt i blandt andre Foucaults genealogiske analy-

ser af seksualiteten som et af den disciplinære magts subjektiverende instrumenter 

(Foucault 1998 [1976]) søger queer-teori en afessentialisering af seksualiteten. Sek-

sualitet forstås som socialt fænomen, en styrende mekanisme på linje med (og ofte 

krydsende med) sundhedstænkningen, kriminalvæsnet, medicinen osv. De seksuelle 

kategorier og subjektets forståelse af sig selv som et seksuelt væsen, der er genstand 

for seksuelle dispositioner og præferencer, forstås af den queer-teoretiske skole ikke 

som udtryk for præsociale biologiske fakta, som kulturelle samfund på forskellig vis 

indretter sig efter, men i stedet som et i sit grundlag socialt og kulturelt fænomen. 

Seksualitet er en teknologi, som organiserer specifikke dele af det moderne sam-

fund.20 Hetero-, homo-, biseksualitet osv. er således ikke navnene på biologiske 

mekanismer eller psykologiske identiteter, men på en social organiseringsmodel og 

et epistemologisk regime. 

 Queer-teori forsøger at demontere dette regime gennem en afnaturalisering af he-

teronormativiteten og den dikotome kønsmodel. Det gøres for i et bredere politisk 

perspektiv at udfordre de hierarkiseringer mellem mænd og kvinder og mellem gra-

der af kønslig ægthed, som den heteronormative model understøtter og understøttes 

af. Det er dog væsentligt at pointere, at målet for det queer-teoretiske projekt (sådan 

som blandt andre Butler formulerer det) hverken er at afskaffe kønsforskellen eller at 

udvide antallet af kønskategorier.21 At forsøge at afskaffe en så dominerende, gen-

nemgribende og for subjektiveringen fundamental kategori som køn må ses som et 

noget utopisk projekt, ikke mindst fordi køn ikke kan forstås som en isoleret social 

kategori, men snarere griber ind i samfundets strukturer på grundlæggende og omfat-

tende måder. Om homofobi (som kan ses som ét af heteronormativitetens parallel-

                                                 
20 Som Kulic påpeger, er heteroseksualitet fx ikke, som det populært antages, grundlaget for forme-
ring. Snarere er det formering, som af et heteronormativt samfund tolkes som en heteroseksuel 
aktivitet (Kulick 1994). 
21 Dette hverken i form af ”117 køn” eller gennem ”forskelsudviskning”, sådan som det nogle gange 
fremstår i receptioner af queerteori jf. Rösing 2005: 39 og 167. 
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begreber) hævder Sedgwick kategorisk, at denne er: ”tæt indvævet i familie-, køns-, 

alders-, klasse-, og racerelationer. Vores samfund ville ikke kunne ophøre med at 

være homofobisk, mens dets økonomiske og politiske strukturer forblev intakte” 

(Sedgwick 2007 [1985]: 110). Sedgwick postulerer med andre ord en snæver sam-

menhæng mellem det moderne vestlige samfunds organiseringer af køn og en 

mængde af dets øvrige sociale kapitalfordelende organiseringsprincipper. Køns-

systemet udgør således en omfattende struktureringsmekanisme, som det næppe er 

muligt uden videre at kaste af sig. 

 Hvad angår antallet af kønskategorier, er Butler skeptisk over for blot at etablere 

en flerhed af kategorier.22 At udvide antallet af kategorier underminerer ikke i sig 

selv de hierarkiserende strukturer, som køn er del af. Det handler i højere grad om at 

udstille den dikotome kønsnorms principielle fejlbarlighed og manglende evne til at 

etablere total kontrol over egne regulative idealer, sådan som fx en dragperfor-

mance23 kan gøre det: ”The critical promise of drag does not have to do with the 

proliferation of genders, as if a sheer increase in numbers would do the job, but 

rather with the exposure or the failure of heterosexual regimes ever fully to legislate 

or contain their own ideals” (Butler 1993: 237). Når Butler her henviser til drag, er 

det ikke som ideal og ikke som arketypen på modstand mod det dikotome og hetero-

normative kønsideals regime, men som illustrerende eksempel. Drag kan i visse 

tilfælde fungere som en allegori over det urimelige og konstruerede i heteronormati-

vitetens fantasi om, at der findes noget sådant som naturlig og dermed ægte kvinde-

lighed og mandlighed. Kønssystemet kan – i visse tilfælde – undermineres med brug 

af de samme kategorier, som det producerer, fordi systemet er definitorisk inkomplet 

(Butler 2004: 24). 

 Målet med den queer-teoretiske analyse og de subversive strategier er derfor 

hverken at vise, at der ontologisk findes mange slags køn, som vi må opfinde nye 

kategorier for at repræsentere korrekt, eller at etablere flere kønskategorier, som folk 

efter behov kan tage på sig. Hvis der overhovedet gives et entydigt mål, formuleres 

                                                 
22 Som Butler med reference til Luce Irigaray påpeger, vil det at udvide rækken af kønskategorier ikke 
i sig selv medføre nogen radikal omvæltning af det normative kønsideal (Butler 2004: 43). Med Si-
mone de Beauvoir i mente må det desuden fremhæves, at en flerhed af kønskategorier ikke i sig selv 
vil rokke ved det maskulinitetens privilegium at fremstå som ukønnet. Dette vender jeg tilbage til i 
kapitel 4. 
23 Drag består populært sagt i en performance, hvor kønnet ironisk åbenlyst spilles som rolle. Typisk 
består dette i, at personer med kvindeligt kropstegn performer, som det forventes, at personer med 
mandligt kropstegn gør det og omvendt. Men drag kan naturligvis antage mange former. Se fx Hal-
berstam og Volcano 1999. 
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det af Butler som det at udstille kønnets konstruerede karakter for at afnaturalisere 

det og dermed fratage det dets magiske essentialiserende og dermed potentielt andet-

gørende og ekskluderende kræfter. Blandt andet ønsker hun at åbne normerne for, 

hvem der kan genkendes som et mandligt eller et kvindeligt subjekt, og hvilke krops-

tegn24 der kan tælle som kvindelige og mandlige. Dette indebærer bl.a. at afmontere 

visse kønsgestaltningers status som oprindelige og andres som tilnærmede kopier. En 

problemstilling, som især er aktuel for trans- og interseksuelle personer, men som i 

sit grundlag har principiel karakter (Butler 2004). Noget sådant er, som det fremgår, 

tæt på at være det diametralt modsatte af at ønske sig 117 eller slet ingen køn.  

 Det følger, at en simpel omvending af værdihierarkiet mellem begærsformer ikke 

i sig selv indebærer en dekonstruktiv queer-teoretisk kritik. Ej heller sigter en kritisk 

queer-teoretisk position på en mere demokratisk inklusiv og tolerant repræsentation 

af ikke-normative køns- og begærsformer. Snarere kan man med Foucault sige, at 

enhver af de eksisterende seksuelle kategoriseringer er del af samme heteronormative 

system, i den forstand at de ordner det sociale felt efter seksuelle objektpræferencer 

og via denne ordning skaber de seksuelle kategorier, som de benævner. En kritisk 

queer-teoretisk position (Butler 1993) indebærer i mine øjne et forsøg på at foretage 

en analyse af køn og begær, som ikke forudsætter en heteronormativ epistemologi, 

og som sigter på en afnaturalisering af kønnets og begærets naturlighed og i videre 

forstand på en afmontering af de magthierarkier, som disse subjektiverende meka-

nismer indstifter. 

 Pointen er altså ikke, at kønslige og seksuelle identiteter aktuelt er flydende og 

overgivet til den enkeltes frie konstruktion, men at de netop ikke er det. Under-

søgelsesspørgsmålet er, hvorfor og hvordan et regulativt ideal som kønsidentitet, der 

i princippet kunne være til genstand for forhandling, fremstår så totaliserende, som 

det øjensynligt er tilfældet. I denne afhandlings analyser undersøger jeg derfor, om 

og i givet fald hvordan forestillingen om begær er sammenhængende med forestil-

linger om kønsidentitet, og hvad dette betyder for de måder, subjektet forestilles at 

kunne blive kønnet på. 

 

 

                                                 
24 Udtrykket er introduceret i Søndergaard 1996. Begrebet signalerer, at fysiske kønsmarkører kun 
kommer til syne som sådanne gennem det diskursive system, som gør dem genkendelige som køns-
tegn. Som sådan giver det altså ikke mening at søge efter kønsmarkørernes betydning, før de 
organiseres i det kønssystem, i hvilket de reciperes som kønstegn. 
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Bemærkning om terminologi 

De nævnte teoretiske inspirationer, som farver denne afhandlings analyser, indtager, 

hvad man kan kalde et identitetskritisk standpunkt, som ikke forsøger at afdække på 

forhånd givne identiteter, men i stedet fokuserer på identitetsproduktion. Dette har 

betydning for afhandlingens terminologi om forskellige subjekttyper. Hvor jeg refe-

rerer til tosprogede, drenge, piger, læreren osv., er det således for at læse med 

materialeteksternes subjektkonstruktioner. Indimellem vil jeg dog også benytte andre 

betegnelser, som ikke er hentet direkte fra materialeteksterne. Det gør jeg for at hen-

lede opmærksomheden på de mere generelle strukturer, som teksternes diskursive 

univers tegner og er del af. Betegnelser som etnisk anden, minoritets- og majoritets-

etniske elever, kvindeligt/mandligt kropstegn, majoriserede og minoriserede subjek-

ter benyttes, hvor jeg ønsker at henlede opmærksomheden på subjektproduktionens 

systemiske funktion og processuelle karakter. Der er altså ikke tale om, at betegnel-

sen etnisk minoriseret elev er en mere korrekt eller repræsentativ betegnelse end 

tosproget, men om at betegnelserne henleder analysens opmærksomhed på forskelli-

ge perspektiver.  

 Dette er en taktik, som socialpsykologen Dorte Marie Søndergaard inspireret af 

Derridas dekonstruktive metode omtaler som en bevidst brug af fremmedgørende 

sprogbrug, som sigter på at destabilisere læserens forventninger og tvinger denne til 

at tænke på identitetskategorier på en ny måde (Søndergaard 1999: 21-5). At tale om 

lærere i mandekroppe i stedet for mandlige lærere tilskynder læseren til at gentænke 

relationen mellem krop, køn og lærerrolle. Der er med andre ord tale om mere end en 

teoretisk stiløvelse, når sådanne identitetsbetegnelser benyttes som alternativ til de 

traditionelle. Det er et forsøg på at tage konsekvensen af, at de diskurser, vi taler 

igennem, også taler igennem os og grundlæggende betinger, hvad vi kan forstå. Hen-

sigten er at bremse impulsen til instinktivt at antage, at vi på forhånd ved, hvad 

identitetskategorien dreng, indvandrer, heteroseksuel, lærer dækker over, sådan at 

der kan åbnes for nye perspektiver og nye typer af vidensproduktion. 

 Det er i denne forbindelse relevant at knytte en kommentar til betegnelsen mino-

ritet/majoritet for at minde om, at denne relation ikke markerer et simpelt numerisk 

forhold mellem grupper, der er flest og færrest af, men en forskel i positioner. Mino-

ritet repræsenterer modsætningen til det, der defineres som det normale, og (ofte) 

ideale. Det ’normale’ er oftest kendetegnet ved sin umarkerethed, dvs. ved at udgøre 

den stiltiende forudsætning. Hvor en vending som tosprogede ofte dukker op i mate-
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rialeteksterne, er udtrykket etsproget fx stort set fraværende. Det kan derfor være 

meningsfuldt i stedet at tale om, hvem der tildeles minoritets/majoritetsstatus og 

dermed udgør hhv. majoriserede og minoriserede subjekter og grupper, for at under-

strege, at de hegemoniske relationer aktivt produceres gennem forskellige diskursive 

praktikker (Søndergaard 1999, Staunæs 2004). 

 Det skal fremhæves, at jeg ikke læser betegnelser som indvandrerelev eller to-

sproget som repræsentative navne for subjekter eller grupper af subjekter, men som 

figurer, som materialet skriver frem. Når jeg i afhandlingen omtaler denne noget dif-

fust afgrænsede gruppe af elever, benytter jeg ikke i så høj grad betegnelsen 

tosproget, fordi jeg ikke ønsker at gentage materialets eufemistiske anvendelse af 

begrebet, men fordi jeg vil fremdrage, at tosproget i høj grad fungerer som teksternes 

samlebetegnelse for kulturelle, etniske og nationale forskelle. Omvendt ønsker jeg 

også at læse med den måde, som teksterne konstruerer sine elevfigurer på. Her må 

man huske, at det er kendetegnende for den type materiale, jeg benytter, at det impli-

cit postulerer at afspejle allerede eksisterende subjekters identiteter snarere end at 

producere dem. Når jeg I analyserne overvejende omtaler eleverne som minoritets- 

og majoritetsetniske – og altså ikke i så høj grad betoner det processuelle: at tekster-

ne grundlæggende konstruerer eleverne som majoriserede og minoriserede – er det 

derfor for at tage teksternes konstruktion af elevfigurer alvorligt. Ved at benytte sub-

stantiverne minoritets-/majoritetsetnisk forsøger jeg at zoome ind på, hvilke figurer 

og logikker materialets etnisk majoriserende og minoriserende processer resulterer i. 

 Som Derrida påpeger, er enhver kritik af et diskursivt regime nødt til at betjene 

sig af dette regimes tegn og er således uløseligt fanget i det. En kritik af etnicitets- og 

kønsdiskurser (eller i Derridas eksempel: metafysikken) er nødt til at forholde sig til 

de begreber, som er betydningsfulde for den givne diskurs, og taler derfor med nød-

vendighed inde fra den. Sådan en betragtning kan afføde to typer af analyse. Man 

kan enten dekonstruere diskursens centrale begreber, fx begreber som kvinde og to-

sproget. Eller man kan fortsætte med at benytte begreberne som redskaber, men med 

opmærksomhed på deres konstruerede karakter og indbyggede begrænsninger (Der-

rida 1978: 284). I analyserne søger jeg at gøre begge dele: Jeg benytter langt hen ad 

vejen de begreber, som teksterne giver mig, fordi de udgør etablerede og konkret 

virkningsfulde definitioner. Jeg forsøger dog samtidig at holde dem åbne for en de-

konstruerende analyse, som kan vise, hvordan og med hvilke effekter begreberne 

diskursivt konstrueres. 
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2.7 Konstruktion, virkelighed og relativisme 

Da de teoretiske retninger, som afhandlingen befinder sig inden for, alle opererer 

med fænomenet konstruktion, kan det være væsentligt at knytte en kommentar til 

dette begreb. Når noget sådant som identitetskategorier, værdier og praksisser beteg-

nes som konstruktioner, er det ikke ensbetydende med, at de betragtes som uvirkelige 

eller som falsk ideologi. Konstruktioner er virkelige i den forstand, at de har konkret 

virksomme sociale effekter. At forstå konstruktioner som fernis oven på en før-

konstrueret virkelighed ville være ensbetydende med at videreføre konstruktions-

begrebet fra materialistisk tænkning som fx marxisme og andre positivistiske viden-

skaber. Hos disse tenderer konstruktion til at betegne fordrejninger af den objektive 

virkelighed (som fx fastholder borgere i overtro eller ideologisk skjuler specifikke 

klassers sande interesser for dem selv).  

 Konstruktivismens pointe er, at for så vidt ideologi og konstruktion skal forstås 

som begrebsliggørelser af virkeligheden med bestemte politiske og handlingsmæs-

sige implikationer, så er alt konstruktion. Eller rettere: Det er ikke muligt at komme 

bag konstruktionen for at sammenholde denne med virkeligheden-uafhængigt-af-

fortolkningen-af-den, fordi det ikke er muligt at stå uden for den kulturelle tolkning 

for dermed at afgøre, hvad der er kultur, og hvad der er førkultur. Som Derrida (via 

Nietzsche) påpeger, lader det sig ikke gøre at adskille metode fra sandhed (1978: 

284). Mit materiales overvejelser om danskfaget – dets faglighed, formål, elever og 

lærere – kan betragtes som et blik på danskfaget, som ikke blot registrerer og udfor-

sker faget, men som tolker dets elementer som tegn, hvis mening tolkningen forsøger 

at fiksere. Tolkning skal ikke forstås som en fejlagtig eller bevidst ideologiserende 

praksis, men er på den anden side heller ikke objektiv eller neutral. Analysens mål er 

ikke at afsløre usande tolkninger, men at forstå, hvad en given fikseringspraksis in-

debærer.  

 Det må ligeledes understreges, at konstruktion ikke indebærer, at subjekter skaber 

verden ved viljens hjælp. Det er ikke subjektet, som med en egen magisk generativ 

kraft skaber verden med sine ord. Diskursers konstituerende karakter må ses som 

værende før eller over subjektniveau: Det er diskurserne, der skaber subjektet snarere 

end omvendt. Det handlende aspekt ved diskurserne har altså sit udspring et andet 

sted end i det voluntaristiske subjekt, som traditionelt forudsættes som handlingers 

udspringssted. Det er diskursernes handlende (illokutionære) dimension, som er en 

forudsætning for overhovedet at konstitueres som subjekt (Butler 1993: 6 ff.). 
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 Hertil skal også knyttes en kort bemærkning om relativisme. Det er en genkom-

mende kritik af poststrukturalistisk og konstruktionistisk tænkning, at dens epistemo-

logiske relativisme medfører værdirelativisme. Hellere end at modbevise dette 

ønsker jeg at fastholde, at dette projekts udgangspunkt netop er relativistisk. Til gen-

gæld modsætter jeg mig den populære udlægning af, at relativisme indebærer, at ’alt 

er lige meget’ eller ’alt er værdiløst’. I stedet tilslutter jeg mig, ligesom Laclau og 

Mouffe gør det, Saussures udsagn om, at det, at værdier er relative, skal forstås så-

dan, at de er relationelt konstituerede og dermed relative til hinanden (Laclau og 

Mouffe 1985: 106). Dette betyder, at værdier må analyseres og forstås – ikke ud fra 

et absolut grundlag, som de udgår fra, og ikke som fritsvævende fænomener – men i 

stedet som del af et relationelt netværk, som betinger dem.25 Som konstruktioner er 

værdier virkningsfulde, men det betyder ikke, at deres fundament skal findes et andet 

sted end netop i det diskursive sociale univers, som de fungerer som en del af. Som 

Dean understreger, skal Foucaults udsagn om, at magt er allestedsnærværende, ikke 

læses som en opfordring til ligegyldighed og apati, men mere som en opfordring til 

aktiv kreativ hyperopmærksomhed (Dean 2006: 85 ff.). 

 

2.8 Greb og værktøjer 

I det foregående har jeg nævnt nogle af de overordnede metodiske spørgsmål, som 

det teoretiske rammeværk giver anledning til at stille til materialet. I det følgende 

zoomer jeg yderligere ind på de metodiske greb, som anvendes i analyserne. Med et 

samlebegreb kan man kalde grebene dekonstruktive. Deres fokus er analysen af be-

tydningskonstruktion. Snarere end at forudsætte begrebers og tænkemåders 

betydningsindhold søger dekonstruktionen en kritisk analyse af den måde, betydning 

konstrueres på. Den metodiske vej tager ofte form af en fremmedgørelse af det im-

plicit forudsatte i et begrebsindhold eller en tankegang. Sigtet er således at forstyrre 

billedet af det selvindlysende og naturlige ved en tankegang eller praksis. Fra den 

dekonstruktive metode henter jeg begreber som andet og supplement (Derrida 1976 

[1967]) som en måde at begrebsliggøre materialeteksternes normkonstruktion og de 

hierarkier, de eventuelt indebærer. 

 Det, som er selvfølgeligt, er ofte kendetegnet ved sin umiddelbare usynlighed, og 

dukker derfor typisk frem der, hvor det forstyrres. En diskurs peger fx sjældent direk-

                                                 
25 Dette indebærer ligeledes, at relativisme udelukker subjektivisme, idet noget sådant som viden og 
værdier må ses som resultat af intersubjektive konstruktioner og ikke af private holdninger. 



 56 

te på, hvad dens forudsatte etniske eller kønslige udgangspunkt er. Udgangspunktet 

kan til gengæld ofte findes der, hvor det brydes. Når jeg i analysedelen tager fat i 

figurer som den tosprogede, er det altså ikke for at gøre denne subjektposition til 

objekt, men fordi det er i mødet med den tosprogede, at den etsprogedes kendetegn 

viser sig, ligesom det viser sig, hvordan noget sådant som etnicitet og sprog generelt 

fungerer som strukturerende principper for danskfaget.  

 

Problemrepræsentation: Hvad konstrueres antagonismer som? 

Et af mine dekonstruktive analyseinstrumenter henter jeg fra den australske diskurs-

analytiker og i politik26 Carol Lee Bacchi, som er inspireret af bl.a. feministisk 

tænkning og af Foucaults genealogiske metode. Bacchi undersøger, hvordan politiske 

problemløsningsforslag diskursivt konstruerer et politisk samfund som bestående af 

bestemte uomgængelige antagonismer. Denne tilgang, som Bacchi kalder ”What’s 

the problem (represented to be)?-approach” (Bacchi 1999), benyttes, fordi mine ma-

terialetekster bl.a. kan ses som politiske tekster. Rapporter og undervisnings-

vejledninger kan bl.a. betragtes som en række politiske løsningsforslag på eksplicit 

og implicit formulerede problemstillinger og udfordringer i danskfaget.  

 Bacchis analysestrategi distancerer sig fra traditionelle politiske analyser, som 

fokuserer på hhv. problemidentifikation og problemløsning. I stedet opfordrer Bacchi 

til at se på problemrepræsentation som det sted, hvor politik aktivt produceres. Bac-

chi pointerer, at politiske tiltag ikke nødvendigvis skal ses som en reaktion på 

problemer, der eksisterer som en objektiv virkelighed uafhængigt af subjekters for-

ståelse af dem, men at problemer konstrueres som noget bestemt i og med de 

løsningsforslag, som stilles. Noget sådant er med andre ord mere fundamentalt, end 

at problemer gives en bestemt retning eller pakkes ind i retorik:  

 
‘[P]roblems’ do not exist out there, in the social world, waiting to be addressed and ‘solved’ [...] 
‘problems’ are created by the policy community. By this I mean that any policy proposal neces-
sarily contains a diagnosis of the problem to be addressed, this policy proposal by its very nature 
identifies what is of concern and what needs to change. I call this a problem representation and 
suggest, as a first step in policy analysis, teasing out the problem representations which necessarily 
lodge in policy proposals (Bacchi 1999: 199) 
 

Forslag til problemløsning udgør også en problemdefinition, der konstruerer proble-

met som noget bestemt og dermed også afgrænser, hvilke reaktioner det bør afføde. 

Problemrepræsentation er ensbetydende med en italesættelse, som skaber den anta-
                                                 
26 ”Professor of Politics”, http://www.adelaide.edu.au/directory/carol.bacchi. 
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gonisme, den administrerer. For at kunne undersøge logikkerne bag disse konstruk-

tioner og deres mulige alternativer foreslår Bacchi at dekonstruere de problem-

konstruktioner, som forskellige diskurser tilbyder. Dette ved at reflektere over 1) den 

form, ’problemer’ gives, 2) hvilke implikationer, der følger af en bestemt problem-

konstruktion, og 3) hvad der hhv. problematiseres og forbliver uproblematiseret i 

problemrepræsentationen, og hvad følgerne af dette er (ibid.: 59). I forlængelse af 

disse greb fokuserer jeg på faglige og pædagogiske løsningsforslag og de konstruk-

tioner af centrale danskfaglige antagonismer, som de indeholder. I analysedelen ser 

jeg på, hvordan forslag til problemløsning fx i form af forskellige pædagogiske tiltag 

konstruerer problemer og subjekter som noget bestemt, og hvilke konsekvenser dette 

kan tænkes at have.  

 Én af de måder, hvorpå jeg dekonstruerer materialeteksternes implicitte problem-

konstruktioner, er via en sammenligning af materialets generelle italesættelse af de 

udfordringer og problemstillinger, som menes at være knyttede til identitetskate-

gorierne køn og etnicitet, som de fremstår i danskfaget. Intentionen er dels at under-

søge, hvilke positioner der implicit konstrueres som fagets privilegerede, og dels at 

vise, hvilken strukturel rolle kategorierne køn og etnicitet spiller i danskfaget. Det 

skal fremhæves, at hensigten med at sammenligne konstruktionen af de to identitets-

kategorier ikke er at hævde, at kategorierne principielt er ens, eller at deres andet-

heder forholder sig analogt til hinanden. Snarere er der tale om det omvendte: 

Gennem at sammenligne, hvilke problemstillinger der konstrueres som knyttede til 

de respektive identitetskategorier, og hvilke løsningsforslag der fremstilles som de 

mulige og naturlige konsekvenser af disse, søger jeg at fremdrage privilegerede posi-

tioner og naturaliserede strukturer i danskfaget.  

 

Intersektionaliteter og gensidige konstruktioner 

Idet afhandlingens fokus er identitetskategorier og deres indbyrdes forhold, ville det 

være nærliggende at benytte begrebet intersektionalitet som beskrivelse af kategori-

ernes relationer. Således har de seneste års intersektionalitetsforskning fokuseret på, 

hvordan forskellige kategorier krydser, skærer eller overlapper hinanden, og hvilke 

følger dette får. Hvad medfører det fx, når et subjekt (med et Lacan-begreb) er over-

determineret af flere forskellige og potentielt modstridende identitetskategorier (fx 

som elev, familiemedlem, borger, et køn, en etnicitet osv.)? Intersektionalitets-

forskningen undersøger typisk mødet mellem kategorier, herunder hvordan flere 
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forskellige, sideløbende identitetskategorier samvirker og skaber ulige typer af magt-

forhold og sociale hierarkier (Lykke 2003, Staunæs 2003, 2004, 2005a, Søndergaard 

2005). 

 Selvom denne afhandling er inspireret af intersektionalitetsforskningens tilgang, 

har det alligevel vist sig, at intersektion ikke var den ideelle betegnelse at bruge for 

den måde, identitetskategorierne i mit materiale forholder sig til hinanden på. Inter-

sektion giver associationer til på forhånd eksisterende og mere eller mindre afgræn-

sede og fast definerede kategorier, som krydses med forskellige dominansrelationer 

og magtvirkninger til følge.27 Der er mange typer forskning, hvor denne begrebslig-

gørelse udgør et brugbart instrument. For eksempel synes den især anvendelig for 

deltagerobservation og interviewbaseret forskning, i hvilken analysen typisk tager 

udgangspunkt i enkelte individer, og i hvilken det bliver oplagt at se individerne som 

ophængt i kategoriale tråde, som ”intersekter”, ”krydses”, ”skygger for” eller ”toner” 

hinanden.28  

 I det materiale, som benyttes i denne afhandling, kan analysen dog ikke i samme 

grad tage udgangspunkt i en række umiddelbart identificerbare enkeltindivider som 

sine ’subjekter’. Tværtimod betyder det pr. definition generaliserende materiale, at 

der nødvendigvis jongleres mere diffust med abstrakte subjektkategorier som ’ele-

ven’ og ’læreren’. Selvom jeg er inspireret af intersektionalitetsforskningens greb, 

benytter jeg ikke i så høj grad begrebet intersektion som analytisk nøgle. I tillæg til 

det at undersøge kategoriers overlapninger og møder har det vist sig brugbart at be-

nytte den del af intersektionalitetsforskningens metaforik, som sammenligner 

identitetskategorierne for at undersøge de måder, hvorpå de gensidigt konstruerer 

hinanden. For eksempel ser jeg på materialets tendens til at benytte identitetskatego-

rierne som prismer, der får kategoriernes forskelle til at træde frem. 

 Som det fremgår, er projektet således ikke at afdække, hvorvidt det er subjektets 

køn eller etnicitet, som er mest definerende for dets position i skolesystemet og for 

dettes organisering af undervisning og de faglige emner, men at overveje, hvordan de 

forskellige kategorier forventes at spille ind på hinanden som konstituerende fæno-

mener. I forlængelse af dette vil jeg diskutere, hvordan de dominerende normer for 

                                                 
27 Intersektionalitetsbegrebets konnotationer diskuteres bl.a. i Kvinder, Køn og Forsknings temanum-
mer om samme (Christiansen, Faber og Spanger 2006). 
28 Se fx Søndergaard 2005 og Staunæs 2003. For en diskussion af intersektionalitetsbegrebets metafor-
dannelser, se Staunæs og Søndergaard 2006. 
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subjektivitet, dannelse, etnicitet og køn er med til overhovedet at etablere og under-

støtte hierarkiske organiseringer i danskfaget.  

 

Analysens midlertidigt essentialiserende blik 

Afhandlingens antiidentiske teorisæt indebærer, at identitetskategorier ses som socia-

le styringsmekanismer snarere end som præsocialt givne essenser, og at identitet må 

forstås som principielt udleveret til social forhandling. Samtidig er det metodisk 

nødvendigt i én eller anden grad at forudsætte de kategorier, hvis konstruktion analy-

sen undersøger. Rent teknisk slår jeg ned på de steder, hvor teksterne for mig at se 

eksplicit eller implicit tematiserer kategorierne køn og etnicitet. Men mine nedslags-

punkter afspejler dermed også det teoretiske apparat, som analysen er situeret i, og 

som får elementerne til at dukke op for analysens blik som etnisk eller kønsligt mar-

kerede. Dette afspejler, at mit analytiske apparat naturligvis også selv er del af det 

fortolkningsfællesskab, som kategorierne indgår i. Jeg tilstræber så vidt muligt at 

holde begrebsliggørelserne åbne og at betragte dem under flere forskellige vinkler, 

men det må ses som en principiel fare ved den metode, jeg har valgt, at den på én 

gang formår at fokusere blikket og samtidig ricikerer at gøre sig blind for alternative 

perspektiver. For eksempel har ønsket om at sammenholde identitetskategorier har 

gjort det oplagt at analysere materialet hhv. under vinklen etnicitet og køn. Dette 

tillader mig at læse materialet på tværs tematisk og løbende at sammenligne tekster-

nes konstruktioner af subjektivitet. Samtidig risikerer det at fokusere på enkelte 

kategorier at medføre, at andre vinkler overses, eller at steder, hvor kategorierne op-

løses eller krydses, bliver usynlige. Jeg forsøger at tage hensyn til dette ved at læse 

noget af materialet fra flere vinkler.  

 Jeg inddrager enkelte steder materiale af ældre dato, men sigtet med afhandlingen 

er ikke en historisk analyse. Analysen har snarere karakter af en samtidshistorisk, 

kvalitativ karakteristik af danskfagets produktion af subjektivitet og andethed. Jeg 

har derfor valgt at inddrage sammenligninger med tilsvarende samtidshistorisk mate-

riale fra en norsk og svensk kontekst, dvs. lignende rapportmateriale, som ikke er 

specifikt danskfagligt, og danskfaglige diskussioner, som ikke er i ministerielt regi. 

Jeg kigger således forsigtigt illustrativt ud i nogle af de randområder, som grænser op 

til og lapper ind over mit materiale af ministerielle tekster. 
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Normativitetskritik 

Det ovenfor skitserede udgør konturerne af dét, jeg samlende vil kalde en normativi-

tetskritisk analysemåde. En sådan analysemåde forsøger en dekonstruktion af natura-

liserede diskurser og dermed en afnaturalisering og kritisk analyse af de normer og 

regulative idealer, som de diskursive hegemonier naturaliserer.  

 Her er det nødvendigt at præcisere, hvad begreberne norm og kritik indebærer: 

Kritik forstår jeg sådan, som begrebet benyttes i den litteraturteoretiske tradition, som 

jeg fagligt er situeret i, dvs. som en analyse, der tager form af en undersøgelse af 

strukturelle sammenhænge, litterære virkemidler, komplekse temaer og narrative 

logikker, som ikke nødvendigvis er åbenbare for læseren ved første blik. I litteratur-

analytisk sammenhæng indebærer kritik ikke nødvendigvis problematisering eller 

afvisning. Her udgør kritik i højere grad en inviterende bevægelse. En kritik nedriver 

ikke værket, men åbner det, og giver et bud på dets meningsbærende strukturer. Be-

grebet kritik anerkender desuden, at analysen pr. definition allerede er del af et 

tolkende projekt og derfor ikke kan og ikke vil tilstræbe objektivitet i traditionel for-

stand. Det udelukker dog ikke, at den kritiske undersøgelse kan være reel, 

gennemskuelig og fair.  

 Det er desuden vigtigt at slå fast, at normkritikkens projekt ikke er traditionelt 

emancipatorisk. Målet er ikke at befri subjektet gennem omstyrtningen af alle normer 

og regler. Normer betegner ikke blot samfundets institutionaliserede vaner, traditio-

ner eller tabuer. Som organiseringsprincipper er normer en uomgængelig del af det 

sociale. Normer betegner regulative idealer, som er blevet naturaliserede sådan, at de 

fremstår som essenser uden alternativ – dvs. at de fremstår som sandeder, som dis-

kurserne afspejler snarere end producerer. Normer forstår jeg som de 

diskursive/epistemologiske forudsætninger, der normalt ikke fremstår, fordi de er 

implicit forudsatte. Normkritik udgør derfor ikke et mål, men et værktøj i det fortatte 

forsøg på at granske disse forudsætninger. Det skal understreges, at det ikke betyder, 

at alle normer betragtes som principielt begrænsende, og at de derfor bør omstyrtes. 

Normer er uomgængelige dele af det sociale og er ikke pr. definition gode eller onde. 

Men normer indebærer subjektiveringer og magtfordelinger, som kan have såvel po-

sitive som skadelige virkninger. En normkritiks analyse kan være medvirkende til at 

forstå disse virkninger og kan udgøre et udgangspunkt for forandring, hvor en sådan 

vurderes nødvendig.  
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 For så vidt det normkritiske projekt er emancipatorisk, er det altså ikke i den for-

stand, at det frisætter subjektet fra normer, men at det frisætter normerne fra naturali-

sering. Et sådant afessentialiserende blik kan udgøre selve forudsætningen for at 

kunne forestille sig noget andet end det bestående.29 Normer fremstår generelt som 

mekanismer, der administrerer de handlinger, som subjekterne allerede udfører uaf-

hængigt af normen. Men måske er det mere rigtigt at forstå normer som regulative 

idealer, der skaber de handlinger, de synes blot at regulere (Butler 2004: 42). I en 

sådan tankegang bliver det at granske normer ensbetydende med at granske græn-

serne for de tænkelige handlingers og potentielle forandringers univers. 

 Et sådant projekt er, som det fremgår, også selv indeholdt i en diskurs, som ideali-

serer kritik og mulighed for forandring. I stedet for enten at hævde disse idealers 

universalitet eller at distancere mig fra dem som universalistiske vil jeg tilstræbe at 

holde dem åbne for dekonstruktiv kritik.  

 Som sådan fastfryser metoden et diskursivt nu og gør det til genstand for analyse. 

Heri ligger naturligvis også metodens begrænsning. Den kan ikke i sig selv sige no-

get om diskursiv forandring og udpeger ikke, hvor forandring finder eller kan finde 

sted. Men den kan måske være med til at pege på de faldgruber, som et ideal om for-

andring står over for. Herunder kan den undersøge, hvorvidt der er overensstemmelse 

mellem danskfagets eksplicitte demokratiske idealer og målsætninger og de praksis-

ser, som faget mere implicit og subtilt lægger op til gennem de ministerielle teksters 

konstruktion af det danskfaglige subjekt. 

 Det, som metoden kan, er altså at sige noget om de konstruktionsmodi og samspil 

mellem begreber, som pågår i curriculumets tekstuelle praksis. Det, den ikke kan, er 

at sige noget om klasseværelsets, undervisningslokalets eller lærerværelsets praksis, 

eller hvordan denne praksis eventuelt virker tilbage på diskursen. Disse vinkler ligger 

uden for afhandlingens rækkevidde at undersøge, men som jeg vil vende tilbage til i 

kapitel 8, udgør de et oplagt perspektiv for videre forskning.  

 Jeg er, som nævnt, rundet af den litteraturanalytiske tradition og vil i mine analy-

ser også mere implicit trække på litteraturanalytiske metoder og greb. Det drejer sig 

                                                 
29 Og som Butler understreger, kan muligheden af at forestille sig noget andet end de givne normer for 
subjektivitet udgøre selve grundlaget for overlevelse i en verden, hvor social genkendelighed betinger 
udgangspunktet for at blive tilkendt status som menneske med de rettigheder, dette indebærer: ”that 
possibility is not a luxury: it is as crucial as bread” (Butler 2003: 208). At undersøge naturaliserede 
normers virkemåde kan således danne basis for kritik og subversion, men som Sedgwick påpeger, er 
det også væsentligt at huske, at kritik ikke er ensbetydende med forandring. Den magtkritiske strateg 
bør således ikke sætte al sin lid til afsløringens i sig selv magisk omstyrtende kraft (Sedgwick 2003). 



 62 

fx om analyserende fortolkning af narrativer og metaforer, retoriske kontra bogstave-

lige læsemuligheder m.m. Når jeg mener, at det er givtigt at hente analysestrategier 

fra det litterære felt, er det både, fordi dette tilbyder en række brugbare tekstanalyse-

strategier, men også fordi flere af materialeteksterne ret åbenlyst spiller på traditio-

nelt litterære former. Helt konkret præges de ministerielle rapporter og vejledninger 

da også af genreblanding. For eksempel benytter de sig ofte af litterære træk. Især 

hvor temaet er litteratur og litteraturhistorie, benytter materialeteksterne fortællemå-

der og billedsprog fra litteraturens verden som et didaktisk illustrerende kunstgreb. 

Det synes da også på flere måder muligt at læse materialeteksterne som et stykke 

litteratur, der fremskriver en række genkommende scener, fx danskfaget og klassen, 

og mere eller mindre stabile og genkendelige persongallerier som fx eleven, læreren, 

den tosprogede, drengen. 

 

2.9 Materialetekster 

Afhandlingens analysemateriale udgøres hovedsageligt af en række ministerielle tek-

ster fra perioden 2003-2006, som for de flestes vedkommende specifikt er knyttede 

til danskfaget. Denne periode er valgt, fordi jeg ønskede, at teksterne skulle eksem-

plificere centrale og indflydelsesrige danskfaglige diskurser, som de ser ud i begyn-

delsen af 2000-tallet. Teksterne er kendetegnet af en overvejende normativ, men for 

nogle enkeltes vedkommende også indgående deskriptiv, vinkling: Der er på den ene 

side tale om rapporter, som både giver karakteristikker af fagets status her og nu og 

samtidig giver foreskrivende anvisninger på ønskværdige praksisser, som faget bør 

implementere, og på den anden side læreplaner og undervisningsvejledninger, som 

dels fungerer som direkte påbud, dels som pædagogiske idetekster. 

 Der er hovedsageligt valgt tekstmateriale, som er udsendt af Undervisningsmini-

steriet, og som dermed trækker på en statsautoritet, der sikrer dem en høj grad af 

udbredelse. Dette betyder ikke, at jeg betragter undervisningsmateriale udsendt af 

Undervisningsministeriet som pr. definition mere indflydelsesrigt i forhold til dansk-

faget eller som mere karakteristisk for fagets diskurser end fx etablerede litteratur-

historiske oversigter, tekstsamlinger og lign. Blot giver det mine tekster en grad af 

sammenlignelighed, at de så at sige ’taler fra samme sted’. Et mere omfattende pro-

jekt kunne dog have inkorporeret andre typer tekstmateriale, som benyttes i 

danskundervisningen. De ministerielle tekster, som benyttes, er følgende:

 Fremtidens danskfag – en diskussion af danskfaglighed og et bud på dens fremtid 
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(Undervisningsministeriet 2003) er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Uddan-

nelsesstyrelsen. Arbejdsgruppen består af flere typer af repræsentanter for dansk-

faget: Formidlere og forfattere samt sproglige og litterære fagfolk.30 Rapportens 

bestræbelse er at formulere indhold og formål for faget dansk overalt, hvor faget op-

træder i uddannelsessystemet. Den udgør en omfattende sammenstilling og sammen-

tænkning af faget dansk i folkeskolen fra de mindste til de ældste klasser, på 

ungdomsuddannelserne, på avu, for fremmedsprogede, i fagspecifikke uddannelser, 

på forskningsmæssigt niveau på universiteterne osv. Som alternativ til den traditio-

nelle diskussion om, hvad der udgør fagets naturlige indhold og kerneydelse,31 

formulerer rapporten fire kulturelle kompetencer, som undervisning i dansk skal til-

vejebringe, nemlig evnen til at: tale, lytte, læse og skrive. 

 Dansk litteraturs kanon (Undervisningsministeriet 2004) er udarbejdet af et panel 

bestående af fagfolk inden for det litterære og pædagogiske felt og indeholder en fag-

lig afklaring af litteraturens rolle for danskfaget.32 Den fremfører en række argumen-

ter for en obligatorisk kanon og giver desuden en undervisningsmæssig vejledning i 

form af et pædagogisk idekatalog til brug for de dansklærere, som skal formidle ka-

nonlitteraturen. Rapporten skal ses i forlængelse af en lignende rapport fra 1994, som 

blev udformet med samme formål, men hvis kanonforslag som følge af regerings-

skiftet ikke blev obligatorisk pensum. Flere af 2004-rapportens pointer bygger 

direkte på 1994-rapportens redegørelser, hvorfor en del af dens argumenter for ka-

nons nytte og væsen henviser til denne. Kanonrapportens projekt er altså et andet end 

Fremtidens danskfags, idet Dansk litteraturs kanon giver anvisninger på et konkret 

undervisningsmæssigt indhold, som skal overdrages eleven. 

 Fælles mål – Dansk (Undervisningsministeriet 2003) indeholder oversigter over 

og præciseringer af de generelle faglige mål og delmål for danskfaget på grundskole-

niveau samt en undervisningsvejledning for fagets forskellige grene: litteratur, sprog 

og medielære fra 1. til 10. klasse. Desuden inddrages den tilsvarende Fælles mål – 

Dansk som andetsprog (Undervisningsministeriet 2005). 

                                                 
30 Arbejdsgruppen bestod af: Frans Gregersen (formand), Nikolaj Frydensbjerg Elf (sekretær), Steen 
Lassen, Helle Pia Laursen, Leif Lørring, Finn Hauberg Mortensen, Jette Pagaard Norrild, Ursula 
Andkjær Olsen og Kirsten Voigt. 
31 Se Lützen 2002 for en fremstilling af de stridende diskurser om danskfagets kernefelter. 
32 Kanonudvalget bestod af: Jørn Lund (formand), Johannes Riis, Lene Møller, Jens Raahauge, Joa-
kim Garff, Kirsten Skov, Dorte Heurlin, Morten Hesseldahl, Bodil Fogh, Marianne Zibrandtsen, 
Thomas Bredsdorff, Jens Smærup Sørensen, og Klaus P. Mortensen. 



 64 

 Undervisningsvejledninger for ungdomsuddannelserne definerer fagmål for dansk 

på A-niveau på hhv. gymnasiet, hf, hhx, htx samt gif (Gymnasialt Indslusningskursus 

for Fremmedsprogede). Der knytter sig en specifik vejledning til hver af de fem ud-

dannelsesgrene. De blev alle fornyede som del af den nye gymnasiereform, der blev 

vedtaget i 2003. Vejledningerne karakteriserer de faglige mål og de typiske pædago-

giske udfordringer for faget i hver uddannelsesgren. De indeholder desuden en række 

pædagogiske gode råd i form af paradigmatiske forslag til undervisningsforløb, som 

den enkelte lærer kan finde inspiration og støtte i. Vejledningernes konkrete bag-

grund er de gældende påbud om undervisningsmål, som findes i vejledningernes 

tilsvarende Læreplaner for dansk på A-niveau i ungdomsuddannelserne og gif. Vej-

ledningerne er frit tilgængelige på Undervisningsministeriets hjemmeside og opdate-

res løbende. De her analyserede vejledninger er fra efteråret 2006. I teksten henviser 

jeg til undervisningsvejledningerne som hhv.: hf, hhx, htx, stx og gif og til lærepla-

nerne som Lp-hf, Lp-hhx, Lp-htx, Lp-stx og Lp-gif. 

 Analysen inddrager dog også tekster, som ikke tager udgangspunkt i danskfaget, 

men som kan siges at have relevans for faget og de problemstillinger, som afhand-

lingen angriber. Det drejer sig dels om rapporten Gymnasiernes tiltag for tosprogede 

elever og dennes bilagssamling: Kvalitativ undersøgelse blandt nuværende og fra-

faldne tosprogede elever (Danmarks Evalueringsinstitut 2006). Denne rapport inde-

holder en analyse og diskussion af tosprogethed, som ikke er i specifik danskfaglig 

kontekst, men som ikke desto mindre berører danskfagets pædagogiske fagområder. 

Jeg henviser til teksterne som GTTE og GTTE, bilag. 

 Mine analysestrategiers performative udgangspunkt gør, at jeg alene forholder 

mig til, hvilke subjektiveringsforestillinger materialet tilvejebringer. Jeg har ikke 

eftersøgt materiale, som peger på teksternes parlamentarisk-politiske tilblivelsesbe-

tingelser (fx hvilke ministerielle påbud, der ligger forud for specifikke faglige formu-

leringer og lign.), ligesom jeg ikke lader mine analyser tage udgangspunkt i de 

interne styringshierarkier teksterne imellem (altså det forhold, at nogle af teksterne er 

juridisk styrende for hinanden: Folkeskoleloven er bestemmende for grundlaget i 

læreplanerne, som igen danner grundlag for undervisningsvejledningerne osv.).33 

Snarere læser jeg teksterne på tværs som et katalog over subjektiverende diskurser. 

Jeg gisner derfor ikke om politiske, ministerielle eller forfattermæssige intentioner 

eller dagsordner, men undersøger alene, hvilke generelle subjektiverende logikker 

                                                 
33 Denne type analysestrategier ses fx i Kristjánsdóttir 2006. 
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teksterne er udtryk for, og således, hvad det er for et diskursivt univers, det ministeri-

elle curriculum tilbyder undervisere, lærere og elever, som kommer i kontakt med 

danskfaget. 
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3. Det dannede subjekt – dannelsesforestillinger i 
danskfaget 
 

 

Når man læser de ministerielle danskfaglige tekster, er det uundgåeligt at støde ind i 

begrebet dannelse. Dannelsesbegrebet er interessant for denne afhandling, fordi det 

kan ses som en subjektiverende teknologi, dvs. som del af en praksis, der skaber og 

former subjekter. Det gør det oplagt at undersøge de forbindelser, der måtte være 

mellem dannelsesbegreberne og den måde, materialet konstruerer subjektivitet på.  

 Derfor giver jeg i det følgende et rids af nogle af de traditionelle såvel som nyere 

dannelsesforståelser, som danskfaget er i dialog med. En sådan præcisering af dan-

nelsesbegrebet er relevant for at forstå danskfagets syn på relationen mellem 

subjektet og samfundet og mellem viden, dannelse og magt. Hensigten er ikke at give 

en minutiøs idehistorisk gennemgang af dannelsesbegrebet, ligesom det ikke for-

søges udtømmende at repræsentere det omfattende forskningsfelt, som dannelses-

tænkningen udgør.34 Formålet er i stedet at give en karakteristik over og en diskus-

sion af nogle af de nodalpunkter, som danskfagets dannelsesforståelser organiserer 

sig omkring, og som kan ses som bagtæppe for de eksisterende diskussioner om fa-

gets målsætning.35 

 Kapitlets undersøgelser koncentrerer sig primært om dannelsestænkningens 

episteme, der som nævnt angår konstruktionen af emner og områder, som gøres til-

gængelige for styring. Mit fokus er, hvilke forståelser af danskfaget de faglige og 

pædagogiske diskurser på et videnskabeligt niveau former, og samtidig, hvordan de 

forskellige dannelsesforståelser begrundes i forestillinger om det sociale og dansk-

fagets rolle heri. De væsentligste analysespørgsmål vil i dette kapitel være: 

 

                                                 
34 For en idehistorisk gennemgang af dannelsesbegrebet med fokus på muligheder for det moderne 
selvdannende individ, se Hammershøj 2003. Se tillige Haue 2003 for en historisk gennemgang af 
gymnasieskolens skiftende begreber om almendannelse. Se desuden Hauberg Mortensen 1979 for en 
historisk redegørelse for danskfagets specifikke udformninger af dannelses- og didaktikbegrebet. 
35 Et alternativ til de dannelsesbegreber, som ses i mit materiale, og som refereres i det følgende, er de 
psykologiske dannelsesteorier om menneskets udvikling og socialisering. Herunder kan fx nævnes 
personligheds-, udviklings-, social- og organisationspsykologiske teorier (Køppe 1998). Da disse dog 
ikke i særlig grad synes at optræde i mit materiale, vælger jeg ikke at redegøre for dem. De udgør dog 
et muligt supplement til nogle af de dannelsesforståelser, som henholdsvis danskfaget og denne af-
handlings teoretiske udgangspunkt opererer med. Jørgen Dines Johansen har fx argumenteret for litte-
raturens dannende potentiale med henvisning til menneskets grundlæggende psykologiske udvikling, 
sådan som den psykologiske videnskab opfatter den (Dines Johansen 2003). 
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• Hvilken relation mellem subjektet og det sociale indebærer den givne dannel-

sesteori?  

• Hvilke spørgsmål rejser dannelsesbegrebet til mit øvrige materiale?  

 

Kapitlets projekt er ikke at eftersøge et dannelsesideal, som undslipper magt og sub-

jektivering, men i stedet at forsøge at pege på, hvilke konsekvenser de enkelte 

dannelsesteknologier konkret har, nærmere bestemt hvilke implikationer et givent 

dannelsesbegreb har for, hvordan subjektet kan italesættes. 

 De følgende afsnit indeholder dels en redegørelse for traditionelle og etablerede 

definitioner af dannelse, og dels en karakteristik og diskussion af samtidige diskursi-

ve forhandlinger om dannelsesbegrebets indhold og sigte. Som eksempel på nyere 

dannelsesbegreber, som synes af væsentlig betydning for danskfaget p.t., fokuserer 

jeg på begreberne selvdannelse og kompetencedannelse. Denne opdeling er til dels 

udtryk for min egen systematisering, idet de to begreber ofte krydses og ikke altid 

entydigt kan holdes ude fra hinanden. Jeg forsøger alligevel at benytte dem som to 

akser, som fagets dannelsestænkning kan ses under. Gennem en diskussion af disse 

to dannelsesformer peger jeg på, hvilke spørgsmål de rejser i forhold til materialetek-

sternes italesættelser af subjektivitet. 

 

Dannelse som danskfaglig målsætning 

At dannelse udgør et kernebegreb for uddannelsesområdet og i særdeleshed for 

danskfaget ses såvel i de overordnede retningslinjer for grundskolen og ungdoms-

uddannelsen som i de specifikke ministerielle krav til faget dansk. Af gymnasieloven 

fremgår det, at det ”studieforberedende og almendannende” udgør ligestillede mål 

for gymnasieuddannelsen (Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymna-

sieloven)). Dannelsesperspektivet understreges i læreplanerne for dansk på hf og stx, 

samt i gif, hvor det fremhæves, at danskfagets formål på én gang er dannelsesmæs-

sigt og studieforberedende (Lp-hf, Lp-stx og Lp-gif). I modsætning hertil nævner 

læreplanerne for hhx og htx ikke dannelse, men fremhæver i stedet ”den personlige 

identitetsdannelse” (Lp-hhx og Lp-htx). Formålsparagrafferne for dansk i folke-

skolens Fælles mål – Dansk nævner ikke dannelse, men taler til gengæld om 

elevernes ”udvikling af personlig og kulturel identitet” (Fælles mål – Dansk: 11). 

Der er således tale om beslægtede, men ikke nødvendigvis enslydende, formuleringer 

af begreberne dannelse og identitet de ministerielle tekster imellem. Selvom begrebet 
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dannelse fremstår som væsentligt for danskfaget, er det med andre ord ikke altid ind-

lysende, præcis hvad dannelse henviser til. Her følger derfor en karakteristik af nogle 

af de diskussioner, som det danskfaglige dannelsesbegreb kan ses som del af. 

 

3.1 Material og formal dannelse 

Der er flere måder at skematisere dannelse på. Her har jeg valgt at tage udgangspunkt 

i den pædagogiske teoretiker Wolfgang Klafkis (f. 1927) skelnen mellem to grund-

læggende synspunkter på dannelse, nemlig det materiale og det formale. Klafki 

karakteriserer den materiale og den formale dannelsestænkning som de to underlæg-

gende hovedstrømninger bag de traditionelle dannelsesteoriers tankesæt.36  

 Ifølge Klafki kendetegnes de to strømninger af, hvorvidt fokus er på stoffet, der 

læres, eller eleven, der lærer. Materiale dannelsesteorier koncentrerer sig om objek-

tet, dvs. det indhold, som faget bør formidle, og interesserer sig følgende primært for, 

hvordan det givne stof bedst indlæres. Klafki underopdeler de materiale dannelseste-

orier i de objektivistiske og klassiske teorier. Det objektivistiske syn på material dan-

nelse ser denne som ensbetydende med elevens indoptagelse af objektivt forelæggen-

de kulturindhold, som eleven gøres til opbevaringsboks for (Klafki 1983 [1959]: 39).  

 Blandt de mange problemer, som den materiale objektivistiske teori står over for, 

er det mest indlysende dens mangel på et udvælgelseskriterium. Et sådant tilveje-

bringer den klassiske materiale dannelsesteori til gengæld. Den klassiske materiale 

dannelsesteori ser de klassiske sprog, værker og skikkelser som dem, der indeholder 

den største grad af dannende potentiale. Det er her traditionen, som udgør det ultima-

tivt kulturbærende materiale, og den anses derfor som det naturlige grundlag for 

stofudvælgelsen. Denne tankegang prægede især den nyhumanistiske tradition i 17- 

og 1800-tallet. 

 Den formale dannelsesopfattelse fokuserer derimod på subjektet og på at facilitere 

den enkeltes dannelse som menneske og lærende individ. Fokus er derfor på de fær-

digheder og kvaliteter, som dannelsen skal opøve hos eleven. Også det formale ideal 

                                                 
36 Klafki foreslår selv den kategoriale dannelse som alternativ til de to traditionelle dannelsesformer. 
Hensigten med den kategoriale dannelse er bl.a. (meget kort fortalt), at eleven gennem paradigmatiske 
eksempler får mulighed for at udvikle de kategorier og begreber, som verden ifølge Klafki nødven-
digvis må forstås med (Klafki 1983 [1959]: 53-72). Klafkis kategoriale dannelsesideal er fra mere 
ideologikritisk hold blevet anklaget for at være for lidt kritisk og dermed potentielt konserverende i 
forhold til de sociale kategorier (Nordenbo i Klafki 1983 [1959]: 21-3). Her nøjes jeg imidlertid med 
at benytte de materiale og formale dannelsesbegreber som beskrivelsessprog for de dannelsesfor-
ståelser, som p.t. præger danskfaget, idet disse kan betegnes som centrale for den danske uddannelses-
debat op gennem 1990’erne (jf. Kaspersen 2004: 32). 
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kan inddeles i to; et funktionelt og et metodisk formalt dannelsessyn, som hhv. beto-

ner udviklingen af elevens generelle evner og elevens opøvelse af metodiske faglige 

evner, som kan sætte vedkommende i stand til at beherske et fagområdes arbejds-

metoder: ’at lære at lære’ (ibid.: 45-53). 

 Lidt generaliserende kan man sige, at rapporterne Dansk litteraturs kanon og 

Fremtidens danskfag eksemplificerer hver af de to dannelsesteorier. Fremtidens 

danskfag kan siges at repræsentere et formalt synspunkt på dannelse, hvor det er den 

lærende, som er i centrum. For den formale dannelsesopfattelse er det den enkeltes 

personlige dannelse som tænkende, dømmende og handlende individ, som dannelsen 

skal formidle, herunder skal eleven opøve metodiske færdigheder og dermed evnen 

til at lære. Som jeg vil vende tilbage til, kommer dette i Fremtidens danskfag til ud-

tryk i et fokus på elevens kompetencer. 

 Dansk litteraturs kanon repræsenterer derimod et mere materialt syn på viden. 

Her er dannelse lig – eller i hvert fald afhængig af – det at tilegne sig et bestemt stof, 

hvad der i kanonrapporten som bekendt er ensbetydende med en forfatterskabskanon. 

Her er fokus på et specifikt indhold, som eleven skal erhverve. Som det fremgår ne-

denfor, kan fokuseringen på dannelsens indhold dog også have et formalt sigte, i den 

udstrækning der argumenteres for indholdet gennem dets evne til at udvikle elevens 

personlighed (se nedenfor om humanistisk dannelse).  

 Både den materiale og den formale dannelsestænkning har således udviklingen af 

elevens personlighed i centrum, men for den materiale dannelsesteori er dannelsens 

mål dog stadig primært at danne eleven gennem at forlene denne med en bestemt 

faktuel viden. For nyhumanismen består denne viden primært i klassiske værker og 

tænkere. For det nationale dannelsesbegreb er det kulturudtryk, som betegnes som 

særligt nationsbærende, der udgør kernestoffet. En naturvidenskabelig tradition vil 

derimod se det rette dannelsesmateriale som lig summen af ’videnskabelige sandhe-

der’ (som jeg skal vende tilbage til, er dette dog ikke nødvendigvis en udtømmende 

karakteristik af nyere naturvidenskabelig tænkning). Til hver af de givne retninger 

hører således et specifikt faktuelt stof, som udgør dannelsens indhold. 

 

3.2 Literacy og den sociale omfordeling af kulturel kapital 

Man kan til en vis grad opfatte et uddannelsesmæssigt fokus på den materiale dannel-

ses som udtryk for en kulturkonservativ tendens, der idealiserer specifikke kulturelle 

udtryk. Men man kan også omvendt forsvare det materiale dannelsessyn ud fra det, 
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man kunne kalde et mere socialt orienteret synspunkt. Man kan fokusere på dannel-

sens stof ud fra den betragtning, at stoffet består af de vidensområder, som er 

kulturelt værdifulde, fordi de med et bourdieusk begreb repræsenterer kulturel kapi-

tal. Dette er en opfattelse, som bl.a. kan findes i den amerikanske litteraturkritiker 

E.D. Hirsch’ bestseller Cultural Literacy: What Every American Needs To Know 

(1988). Selvom danskfagets sociale og kulturelle kontekst er en anden end den ame-

rikanske, i hvilken bogen er skrevet, kan den alligevel ses som forholdsvist repræsen-

tativ for den type materialt syn på dannelse, som også findes i den danske faglige og 

politiske debat om skolens formål. 

 I Cultural Literacy anklager Hirsch den gennemsnitlige amerikanske skoleelevs 

kulturelle almenviden for at være i rystende grad mangelfuld, hvad der for Hirsch 

kan ses som tegn på, at det amerikanske uddannelsessystem spiller fallit som ligheds-

skabende og demokratibefordrende instans. Den manglende almenviden er problema-

tisk, fordi adgang til det amerikanske kulturelle fællesskab forudsætter et vist mål af 

kulturel literacy. Literacy kan defineres som evnen til at anvende og afkode kulturel-

le symboler (fx sproglige tegn), hvorfor et højt niveau af literacy er betingelsen for 

effektiv kommunikation i ethvert samfund. Hirsch’ standpunkt er, at afkodning og 

kommunikation kun kan ske, hvis de kommunikerende individer besidder et vist mål 

af grundlæggende kulturel almenviden. Hirsch reducerer ikke lærdom til udenads-

lære, men han fastholder alligevel, at et vist mål af indlærte data – ”large amounts of 

specific information” (Hirsch 1988: 2) – er forudsætningen for, at individet kan er-

hverve sig ny viden og dermed socialt nødvendige kommunikations- og afkodnings-

evner. Evnen til at sætte viden i anvendelse kræver ifølge Hirsch et lager af almen 

kulturel kundskab, som eleven må tilegne sig som nødvendigt grundlag for vedvaren-

de at indhente ny viden og dermed for at kunne kommunikere effektivt med andre. 

Han påpeger, at en grundlæggende almenviden inden for humaniora, naturvidenskab 

og populærkultur udgør en del af den almindelige borgers nødvendige forudsætning 

for at kunne iværksætte kulturel literacy overhovedet. Hirsch’ holdning er således 

radikalt indholdsorienteret og dermed på sin vis i overensstemmelse med et objekti-

vistisk materialt dannelsessyn. 

 Hirsch kan altså næppe anklages for at hypostasere eller idealisere dannelsens 

kulturelle indhold, sådan som Klafki påpeger, at det materiale dannelsesideal ofte gør 

(Klafki 1983 [1959]: 39). Hirsch betragter den kulturelle paratvidens værdi som i sig 

selv relativ og fastholder, at dens værdi alene består i, at den udgør det nødvendige 
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udgangspunkt for fælles kulturel kommunikation. Dermed er den ifølge Hirsch selve 

demokratiets og den økonomiske velstands forudsætning: ”Ultimately our aim should 

be to attain universal literacy at a very high level, to achieve not only greater econo-

mic prosperity, but also greater social justice and more effective democracy” (Hirsch 

1988: 2).  

 Som effektivt kommunikationsgrundlag må de nationale curricula nødvendigvis 

besidde et vist mål af tidslig stabilitet, mener Hirsch: ”the goals of political libera-

lism require educational conservatism” (Hirsch 1988: xii). Af samme grund er Hirsch 

fortaler for en konsekvent hierarkisk sprogpolitik, som sætter det engelske sprog i 

højsædet. Hans pointe er, at den hæderkronede amerikanske kulturelle pluralisme af 

demokratiske og praktiske grunde forudsætter et fælles sprog. Selvom engelsk ikke 

intrinsisk er et bedre sprog end andre, så er det de facto det sprog, som har forrang i 

USA, hvorfor det er nødvendigt, at alle landets interne kulturer er i stand til at kom-

munikere på dette fælles sprog. Multikulturalisme forudsætter ifølge Hirsch 

monolingualisme (ibid.: 93-6). 

 Hirsch’ ønske om opprioritering af almen viden udgør altså ikke i nogen direkte 

forstand et forsøg på at idealisere borgerlig, boglig dannelse og engelsksproget kul-

tur, men kan i stedet ses som et forsvar for effektivisering af social omfordeling 

gennem uddannelse. Baggrunden er Hirsch’ frygt for, at den sociale ulighed vil fort-

sætte med at nedarves, fordi den kulturelle kapital kun cirkuleres mellem de 

privilegerede, som allerede har tilgang til den. Som sådan er der tale om et omforde-

lingsprojekt, der søger at cirkulere social kapital på tværs af klasser: ”we have a duty 

to those who lack cultural literacy to determine and disclose its contents” (Hirsch 

1988: 26). 

 Dette projekt er på mange måder i overensstemmelse med den forståelse af dansk-

faget, som findes i en stor del af mit materiale. Deres umiddelbare forskelligheder til 

trods er de ministerielle tekster således forenede i et demokratisk socialt projekt, som 

går ud på at gøre den kulturelle literacy – evnen til at læse, tolke og anvende kultu-

rens betydende tegn – tilgængelig for flest mulige indbyggere i det danske samfund. 

Teksternes udgangspunkt er grundlæggende det, at danskfagets indhold (hvad enten 

dette ses som obligatoriske kanoner eller faglige kompetencer) udgør en social ad-

gangsbillet til det danske fællesskab. Dette uanset om fællesskabet betragtes som 

essentielt eller forestillet. Dansk litteraturs kanon inddrager fx kanonlisten i et sådant 

demokratisk projekt, idet det fremhæves, at alle bør gives lige muligheder for tilgang 
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til den kanoniske litteratur. De kanoniske forfatterskaber repræsenterer: ”læsemulig-

heder, som bør stå til fri disposition for alle i det danske samfund” (Dansk litteraturs 

kanon: 14 og 70). Målet er således at distribuere litteraturen og dens læsemuligheder 

til alle borgere og ikke kun til enkelte privilegerede. Her er Dansk litteraturs kanon 

2004 på linje med Dansk litteraturs kanon 1994, i hvilken det også understreges, at 

sigtet med en kanon er at hjælpe de børn og unge, som i modsat fald udelukkes fra at 

stifte bekendtskab med kanon og på den måde ekskluderes fra kulturfællesskabet: 

”En kanons formål er nemlig ikke at repræsentere så mange forfatteres og gruppers 

kulturudtryk som muligt, men at tilbyde så mange nulevende elever som muligt at 

deltage i de værker [sic]37 der tilsammen udgør en kanon” (Dansk litteraturs kanon 

1994: 33). 1994-rapporten understreger således det at give alle adgang til fælles-

skabet gennem kendskab til kanon som del af en demokratisk bestræbelse.  

 Folkeskolens Fælles mål for faget dansk lægger op til en lignende forståelse af 

kulturel viden som en kapital, som det er elevernes demokratiske ret at få adgang til: 

”Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfælles-

skab” (Fælles mål – Dansk: 11, stk. 3), og det fremhæves i folkeskolens Dansk som 

andetsprog, at undervisningens formål er at ”bidrage til, at eleven udvikler forudsæt-

ningen for en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole, uddannelse og samfund” (Fælles 

mål – Dansk som andetsprog: 11, stk. 2). 

 På samme måde fremhæver Fremtidens danskfag det som danskfagets pligt at 

bidrage til, at alle borgere får del i den ”semiotiske literacy”, som er forudsætningen 

for at kunne indgå i det demokratiske samfund (Fremtidens danskfag: 31-2). Også 

her betegnes omfordelingen af kulturel kapital som del af et demokratisk ligheds-

skabende projekt, som danskfaget bærer et særligt ansvar for: 

 
Kulturkompetencerne tjener også det videre formål at åbne muligheder for at eleverne enkeltvis og 
sammen kan deltage i og være med til at udbygge et demokratisk samfund […] Det må tilsvarende 
stå klart at hvis danskfaget svigter denne opgave, svigter det ikke bare fagligt, det svigter også i 
særlig forstand de elever som ikke andetstedsfra kan hente viden om kulturkompetencerne (Frem-
tidens danskfag: 23/89) 

 

Der synes med andre ord at være enighed om danskfagets forpligtelse til at fungere 

som et af de instrumenter, som skal bryde de negative virkninger af elevernes sociale 

arv. 

                                                 
37 Der menes formentlig, at eleverne skal deltage i læsningen af værkerne og/eller det kulturelle fæl-
lesskab, som kanon menes at formidle – ikke i værkerne selv. 
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 De ministerielle tekster er altså generelt på linje med Hirsch’ demokratiske be-

stræbelser. På samme måde, som det gælder for Hirsch’ projekt, har teksterne således 

en praktisk tilgang til problemet med adgang til literacy. Hirsch fremstår som nævnt 

heller ikke som kulturel idealist, så meget som han er pragmatiker. Han anerkender, 

at de nødvendige byggesten i den kulturelle literacy opstår gennem tilfældigheder 

snarere end pga. disse byggestens indre kulturelle værdi (Hirsch 1988: 26). At en be-

stemt sproglig og kulturel baggrundsviden er nødvendig for at kunne klare sig i det 

moderne amerikanske demokrati indebærer ikke så meget, at denne baggrundsviden i 

sig selv er bedre eller sandere end andre, men helt basalt at den rent praktisk fungerer 

som den nødvendige betingelse for at kunne opnå demokratisk medborgerskab: ”As 

the universal second culture, literate culture has become the common currency for 

social and economic exchange in our democracy, and the only available ticket to full 

citizenship” (Hirsch 1988: 22). Dertil kommer, at Hirsch øjensynligt ikke kun mener, 

at literacy udgør den nødvendige, men tillige den tilstrækkelige betingelse for at opnå 

demokratisk medborgerskab: ”Getting one’s membership card is not tied to class or 

race. Membership is automatic if one learns the background information and the lin-

guistic conventions that are needed to read, write and speak effectively” (ibid.). 

Hirsch ser således en styrkelse af det nationale literacy-niveau som den vigtigste brik 

i kampen for et radikalt lighedsskabende demokrati: ”Literate culture is the most 

democratic culture in our land: it excludes nobody it cuts across generations and so-

cial groups and classes […]” (Hirsch 1988: 21).  

 

Forhindringer for omfordelingen af kulturel kapital  

Hirsch mener således ikke blot, at baggrundsinformation i form af almenviden med-

fører literacy, men også at literacy i sig selv udgør et lighedsskabende og, antydes 

det, konfliktreducerende instrument: ”cultural conservatism […] enables grand-

parents to communicate with grandchildren, southerners with midwesterners, whites 

with blacks, Asians with Hispanics, and Republicans with Democrats – no matter 

where they were educated” (Hirsch 1988: xii). Hirsch’ literacy-begreb forudsætter 

dermed en form for harmoniserende diskursiv neutralitet. Idealet synes at være, at 

hvis blot alle medborgere kommunikerer i en fælles kulturel diskurs, så kan alle kul-

turens konflikter indeholdes i og løses via denne diskurs, uden at den i sig selv 

præges af eller viderefører kulturens interne magtforhold. Kommunikation og demo-

kratisk medborgerskab indgår øjensynligt i en selvindlysende konfliktløs symbiose.  
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 Som det vil fremgå af analysekapitlerne, er monolingualisme og et fælles grund-

lag af literacy dog ikke nødvendigvis i sig selv en garanti for et kommunikativt lige-

værdigt forhold mellem samfundets forskellige grupper og deres muligheder for at 

betjene sig af de kulturelle tegn. Man behøver her ikke kun tænke på materielle for-

hold, som betinger ulige adgang til kommunikationsmidlerne, men også på sådan 

noget som allerede eksisterende magtstrukturer mellem samfundets grupper, som på-

virker opfattelser af, hvad der kan siges af hvem og med hvilken effekt for receptio-

nen af det sagte. Dette vender jeg tilbage til analysens kapitel 5, som behandler 

spørgsmålet om monolingualisme og den minoriseredes talemuligheder i en hegemo-

nisk diskurs.  

 Hvor Hirsch synes at betragte den almene kulturelle viden som en neutral størrel-

se, som selv er uden andel i andre sociale strukturer – information omtales fx som 

noget, der kan ’lægges i bunke’ (Hirsch 1988: xv) – så er der omvendt en lang tradi-

tion for at kritisere den indholdsmæssige side af skolernes læseplaner for i sig selv at 

reproducere magtstrukturer. En indvending har således været, at de dyder og tanke-

gange, som den borgerlige dannelses kanoner traditionelt formidlede, havde til 

hensigt at reproducere borgerskabets samfundsmæssige status og magt. Når Hirsch 

agiterer for, at social lighed og omfordeling bedst opnås gennem øget oplysning og 

indsamling af kulturel viden, så vil en traditionelt ideologikritisk indvending være, at 

det, som udgør den kulturelt værdsatte viden, altid på én gang er adgangsbillet til det 

givne samfunds goder, men samtidig også kan ses som medproducent af den ideolo-

gi, som understøtter det givne samfunds magtstrukturer.38 

 Hirsch besvarer selv denne indvending med en henvisning til, at modstand sagtens 

kan indeholdes i den konservative kanons diskurs. Han påpeger, at selv revolutionæ-

re grupper må forudsætte et vist mål af literacy for at kunne kommunikere med sine 

modtagere (ibid.: 22). Denne indvending modsiger således fortalere for, at kanoner i 

enhver form bør afvises. Nærværende afhandling vil da heller ikke argumentere imod 

kanoner, men modsat Hirsch vil den fastholde, at det er relevant at betænke, at op-

lysning og øget tilgang til information ikke nødvendigvis i sig selv medfører radikal 

magt- og ressourcemæssig omfordeling eller ligestilling mellem uligestillede grup-

per.  

                                                 
38 Dette er fx på flere måder præmissen for Gyldendals Dansk litteraturhistorie (1983-85), som over-
vejende foretager en ideologikritisk læsning af litteraturhistorien og herigennem søger at underminere 
den kanoniske litteraturhistories status som ideologisk neutral. Som kritik påpeger værket de ’værdi-
frie’ forfatterskaber som bærere af forskellige typer (ofte samfundsbevarende) ideologi.  
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Reproduktion 

Som nævnt antyder Bourdieus analyser af de sociale reproduktionssystematikker, at 

lige adgang til uddannelse ikke nødvendigvis sikrer en omfordeling af kulturel kapi-

tal. Bourdieu påpeger således, at langt flere elementer end tilgangen til mængden af 

information gennem generaliseringen af et curriculum spiller en væsentlig rolle for, 

hvorvidt sociale hierarkier reproduceres. Selvom idealet er, at udannelsessystemet 

skal sikre alle borgere det samme uddannelsesniveau og dermed den samme mulig-

hed for adgang til samfundets dominerende positioner, tjener skolen reelt den mod-

satte funktion. Bourdieu ser skolesystemet som en særlig differentieringsmaskine, 

som belønner elever fra allerede kulturelt kapitalstærke familier og dermed medvir-

ker til at opretholde den sociale reproduktion. Skolen:  

 
opretholder den allerede eksisterende orden, dvs. afstanden mellem elever der er udstyret med for-
skellige mængder af kulturel kapital […] Mere præcist adskiller uddannelsessystemet igennem en 
række selektionshandlinger de agenter der besidder en nedarvet kulturel kapital, fra dem der ikke 
gør det (Bourdieu 1997 [1994]: 39) 

 

Bourdieu påpeger et afgørende strukturelt sammenfald mellem adgangen til kulturel 

kapital, adgangen til økonomisk kapital og til det, som traditionelt betragtes som 

samfundets magtpositioner: ”Eftersom forskellene i indlæringsmæssige evner ikke 

kan adskilles fra sociale forskelle baseret på den nedarvede kapital, har uddannelses-

systemet en tendens til at opretholde de allerede eksisterende sociale forskelle” 

(ibid.). 

 Netop ved ikke umiddelbart at skelne eller gøre forskel på eleverne ud fra deres 

sociale baggrund giver skolen de privilegerede elever en klar fordel. Bourdieu under-

søger, hvordan en politik om ”lighed gennem uddannelse”, som ikke medreflekterer 

allerede eksisterende sociale strukturer, ikke blot fejler sit projekt, men oven i købet 

er en del af årsagen til reproduktion af social arv. Det er således ikke blot på trods, 

men netop i kraft af skolens dogme om at behandle alle elever ens, at den tillader de 

privilegerede elever at videreføre deres kulturelle kapitalprivilegier i uddannelsen. 

Det er således i høj grad en konsensus om skolesystemet som neutralt og ’ens for 

alle’, der gør det vanskeligt at se, at skolesystemet systematisk forfordeler bestemte 

elevgrupper. Bourdieus pointe er altså ikke så meget, at nogle elever diskrimineres, 

som at nogle privilegeres på bekostning af andre. Dette sker gennem undervisnings- 

og eksamenspraksisser, som i det ydre fremstår som neutrale: Skolen bedømmer fak-

tisk alle elever over samme læst, men netop derfor er den medvirkende til at give 
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nogle elever særlige fordele, i og med at de grundet deres sociale baggrund er ind-

øvet i de former, tænkemåder og den kultur, som skolen forudsætter. Dette kan fx ske 

gennem curriculas tendens til at forudsætte et elevsubjekt, som allerede besidder spe-

cifikke former for kulturel kapital. 

 Reproduktionen. Bidrag til en teori om undervisningssystemet (Bourdieu og Pas-

seron 2006 [1970]) er forholdsvist kompromisløs og til dels noget programmatisk i 

kritikken af skolesystemet: I et samfund, der påberåber sig demokratiske dyder, kan 

man ikke åbenlyst forskelsbehandle tilgangen til magten og medvirke til magtmæssig 

reproduktion. Uddannelsessystemet kan til gengæld mere umærkeligt varetage denne 

funktion (ibid.: 210-1). Det, som gør skolen særlig effektiv til at forestå den ’sociale 

arvefølge’, er, at den er så god til at skjule, at det er det, den gør. Det er således hver-

ken skolen, som alene er skyld i klassereproduktionen, eller omvendt klassesystemet, 

som infiltrerer det ellers neutrale skolesystem (ibid.: 215). De to er dele af samme 

reproducerende funktion. Skolesystemets diskrete systematik er, at den ”indrømmer 

de privilegerede det privilegium ikke at fremstå som privilegerede” (ibid.: 258). 

 Bourdieu og Passerons analyser tager som nævnt udgangspunkt i det franske sko-

lesystem anno 1960’erne, og deres analyser kan derfor selvsagt ikke uden videre 

overføres på danske forhold anno 2003-6. Men der er alligevel visse strukturelle ka-

rakteristika, som man kan tage ved lære af. Det gælder ikke mindst pointen om, at 

skolesystemet risikerer at fungere som socialt reproducerende gennem konsensussen 

om dets neutralitet. Hvorvidt Bourdieus analyse af det franske skolesystem i 

1970’erne og 1990’erne kan overføres til danske ditto, er det ikke denne afhandlings 

hensigt at afgøre – man kan fx kritisk spørge, om det er selvgivet, at uddannelse og 

medfølgende titler vedbliver at være den afgørende adgang til samfundets økono-

miske kapital, sådan som Bourdieu synes at forudsætte? Afhandlingen vil dog tage 

det udgangspunkt, at selvom der gives andre adgange til økonomisk kapital end kul-

turel ditto, så spiller den kulturelle kapital, som uddannelsessystemet formidler, 

stadig en betydningsfuld rolle i forhold til, hvorvidt eleverne senere opnår adgang til 

økonomisk kapital. Dette er et udgangspunkt, som mit materiale i høj grad synes at 

dele, men det er selvsagt ikke at betragte som nogen eviggyldig eller uforanderlig 

sandhed. 

 Reproduktionens perspektiver kan først og fremmest fungere som indvendinger 

mod et naivt kanonorienteret syn på social omfordeling som noget, der kan opnås 

gennem simpel material dannelse af eleven: Altså ved at tilvejebringe at eleven tileg-
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ner sig en bestemt faktuel viden. Bourdieus undersøgelser kan også ses som en kritik 

af Hirsch’ tiltro til skolesystemets rolle i forhold til formidlingen af literacy. I den 

udstrækning literacy ses som element i den kulturelle kapital, synes Bourdieus un-

dersøgelser at pege på, at denne ikke er noget, som primært erhverves i skolen. 

Kulturel kapital erhverves i høj grad via den kulturelle baggrund (specifikt familien), 

hvorefter den genkendes og belønnes af skolesystemet. At gøre erhvervelsen af lite-

racy til skolens hovedformål uden samtidig at udsætte dette begreb for kritisk analyse 

kan altså risikere at forstærke snarere end at udviske sociale forskelle. 

 Et positivt træk ved det materiale syn på dannelse, som ses hos eksempelvis 

Hirsch, er dog, at det i udgangspunktet forsøger at etablere en neutral relation mellem 

individet og viden. Det materiale ideal stiller ikke i udgangspunktet krav til, at den, 

som tilegner sig den givne viden, besidder en bestemt stand, race eller køn. Sådan 

som det materiale dannelsessyn fremstår hos Hirsch, er det væsentlige ikke, hvem 

der ved dét, der vides, blot der er tale om kulturelt betydningsfuld, dvs. literacy-

befordrende, viden.  

 Det oplagte spørgsmål at stille til det materiale ideal vil dog selvsagt være, om 

denne idealiserede neutralitet gennemføres i praksis. Er der fx forskel på, hvem der 

fremstilles som oplagte ’mesterfortolkere’ af de kanoniserede forfatterskaber i Dansk 

litteraturs kanon? Dette vender jeg tilbage til i afhandlingens analysedel. 

 

3.3 Humanistisk dannelse: Almendannelse  

Hvor den materiale dannelsesteori, som er diskuteret i det foregående, altså fokuserer 

på det stof, der skal indlæres, sætter det formale syn på dannelse det lærende individ i 

centrum. Dette er i høj grad kendetegnende for det nyhumanistiske dannelsesideal. 

Nyhumanismen er knyttet til den tyske idealismes opståen i anden halvdel af 1700-

tallet og dennes interesse for antik græsk kultur som ideal for den menneskelige dan-

nelse. For nyhumanisten er det individets udvikling af det almenmenneskelige, som 

er dannelsens mål. Den enkeltes individualitet og det særligt menneskelige, som alle 

individer forestilles potentielt at besidde, går altså ideelt set op i hinanden. Målet er, 

”at individet på én og samme tid udfolder sin særlige personlighed og dannes som 

alment individ” (Hammershøj 2003: 56). Almendannelse består med andre ord i at 

bringe sin indre potentielle menneskelighed til aktualitet.  

 Det er væsentligt, at der er tale om et universelt og generelt potentiale for det 

menneskelige, hvilket for de tyske dannelsesidealister (blandt andre Kant, Harder, 
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Schlegel og Hegel) er nært sammenhængende med deres opfattelser af historien og 

menneskeheden som universelle størrelser (ibid.). Den individuelle dannelse er altså 

kun individuel i den forstand, at den bringer individet nærmere den almenmenneske-

lige, universelle humanitet. Således søges det individuelle og det almene forenet i 

den menneskelige fornuft, ligesom individet og samfundets modsætninger forsones i 

deres fælles andel i humaniteten.  

 Almendannelse har rødder i oplysningstidens fornuftstro, ikke mindst som den 

repræsenteres af Immanuel Kant (1724-1804) og hans forsvar for menneskets natur-

lige fornuft som dets mest betydningsfulde ledesnor. Oplysningsfilosofien betegner 

et syn på mennesket som rationelt og på videnskaben som potentielt eksakt. Fornuf-

ten er i aristotelisk forstand et potentiale, en indre naturlig ”kim” (Kant 1987 [1783]), 

som individet personligt og befolkningen som helhed gennem oplysning og gennem 

sit eget modige opgør med overleverede dogmatikker kan bringe til aktualitet. Men-

nesket bør, mener Kant, underlægge alle spørgsmål den personlige fornufts herre-

dømme: Enhver sandhed og moral kan og bør efterprøves ved at lade den underkaste 

fornuftens granskning. Den enkelte må sættes i stand til at bruge den indre fornuft, 

han som menneske pr. definition besidder, til at foretage egne vurderinger og træffe 

egne beslutninger i stedet for at lade sig lede af de religiøse og politiske formyndere, 

som misbruger de svages manglende dømmekraft og holder befolkningen i ufornuft.  

 Det er med andre ord ikke mangler i menneskets iboende evne, men snarere lige 

dele egen bekvemmelighed og magthaveres manipulation, som betinger individets 

modvilje mod at bruge fornuften og derfor holder det i selvforskyldt umyndighed: 

”At skridtet ind i myndigheden af langt den største del af menneskene (herunder hele 

det smukke køn) ud over at være besværligt også anses for meget farligt: dét sørger 

netop de formyndere for, som allernådigst har påtaget sig særopsynet med dem” 

(ibid.: 71). For oplysningstanken er autonomi og myndighed altså det afgørende mål 

for individet, og midlet til det er opøvelsen af den kritiske fornuftige tanke. Det er på 

baggrund af viden om videnskabelige fakta, at det autonome subjekt skal foretage 

sine autoritative fornuftsdomme. Om end det udgør en vigtig forudsætning, så er det 

materiale indhold altså kun en del af dannelsens projekt. Den klassiske materiale 

dannelsestanke spiller dog også en central rolle for nyhumanismen, der som nævnt 

ser de klassiske værker, personligheder og sprog som kongsvejen til udviklingen af 

det højt åndeligt dannede menneske. Der er altså også et materialt aspekt i nyhuma-
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nismens dannelsesideal, som man dog stadig kan kategorisere alt efter, hvorvidt det 

fokuserer på og argumenterer via materialet eller eleven. 

 Selvom det ikke findes i ren form, så er der spor af det almenmenneskelige dan-

nelsesideal flere steder i materialeteksterne. Det almene dannelsesideal synes i høj 

grad at knytte sig til den litterære del af faget.39 Det er genkommende, at det er i for-

bindelse med skønlitteratur, der tales om det almenmenneskelige, det eksistentielle 

osv. I undervisningsvejledningen for stx siges det fx, at: ”I arbejdet med det litterære 

stofområde skal eleverne opnå indsigt i litteratur som formidling af almenmenneske-

lige erfaringer om eksistentielle forhold” (stx: 12). Kanonrapporten taler ligeledes 

om de kanoniske teksters ”evne til at tale til mennesker på tværs af tid og rum” 

(Dansk litteraturs kanon: 14), ligesom der opfordres til, at læsningen sigter på at dis-

kutere relationen mellem ”det almenmenneskelige” og ”det kulturbestemte” (ibid.: 

33). I forbindelse med næsten samtlige af rapportens kanoniserede forfattere nævnes 

disses skildringer af menneskets almene vilkår som nogle af forfatterskabets mest 

betydningsfulde træk. Det er således som bud på, hvad der udgør det fundamentalt 

menneskelige, at forfatterskaberne bliver kanoniserbare samtidig med, at det om-

vendt er forfatternes skildring af det almenmenneskelige, der fremstår som et 

væsentligt argument for i det hele taget at læse skønlitteratur i danskfaget. 

 I Fremtidens danskfag kommer almendannelsens idealer bl.a. til udtryk i rappor-

tens brug af Pil Dahlerups definition af litteratur som ”eksistentielle problemstil-

linger udtrykt i et fiktivt univers og i et kunstnerisk udarbejdet sprog” (citeret efter 

Fremtidens danskfag: 65). Det defineres ikke nærmere, hvad det eksistentielle inde-

bærer (om end de eksistentielle skildringer, som anses for at være brugbare, 

karakteriseres som ”sanddru”, ibid.: 64). Den eksistentielle forankring fastholdes dog 

som forudsætning både for litteraturens indhold og for tolkningen af den: ”Teksten er 

altså eksistentielt forankret fordi den handler om eksistens, men også fordi læsningen 

fordrer en investering af eksistentiel karakter for at give noget igen” (ibid.: 63-4). 

Hvor Fremtidens danskfag eksplicit diskuterer kriteriet for teksters fiktive og kunst-

neriske karakter, debatterer rapporten dog ikke spørgsmålet om, hvad der udgør det 

eksistentielle. 

 

                                                 
39 At litteraturen forbindes med et nyhumanistisk almendannende ideal kan muligvis skyldes, at det, 
som det også bemærkes i Fremtidens danskfag, synes at være hermeneutikken (som nyhumanismen 
deler filosofiske grundforudsætninger med), som udgør den dominerende analysetradition i dansk-
fagets litteraturlæsning (Fremtidens danskfag: 50 og 117).  



 81 

Det almene og samfundsborgeren  

At der kan spores en klar sammenhæng mellem almendannelse og samfundshensyn 

er næppe overraskende. I sin historiske gennemgang af danskfagets didaktiske tradi-

tion og relation til begrebet almendannelse opridser Finn Hauberg Mortensen, 

hvordan dannelsesbegrebet, som det tog form i den offentlige debat omkring 1850, 

forventedes at indebære aspekter som etik (at være et godt menneske: ”dyd, flid, 

sandhedskærlighed og uegennyttighed”), æstetik (smag og sans for det skønne), utili-

tarisme (en borger, som er til nytte for staten) og det formelle (at udvikle ræsonne-

ment, abstraktionsevne og kritisk sans) (Hauberg Mortensen 1979: 131-2). Også her 

fremgår det, at ”det almene” ikke (som en populær misforståelse lyder) består i al-

menviden: ”I adjektivet almen eller almindelig ligger, at der heller ikke er tale om 

fagspecifikke kvalifikationer, men om en udvikling af mennesket (dvs. manden) både 

som familieoverhoved og statsborger” (ibid.: 163). Der er altså tale om en udvikling 

af hele individet til menneske med det klare sigte, at det skal fungere som samfunds-

nyttig borger.40  

 At samfundsform og dannelsesideal spejler sig i hinanden er i og for sig ikke no-

get, som uddannelsespolitikken er gået væk fra. Som det vil blive uddybet nedenfor, 

er det at danne elever og studerende til at kunne ”indgå som borger i et demokratisk 

samfund” (htx: 4) en forpligtelse, som danskfaget i særlig grad tager på sig. Dette 

ofte med udgangspunkt i de sproglige og argumentatoriske aspekter, som gen-

kommende formuleres som danskfagets kernekompetence.  

 Almendannelsens ideal for individets udvikling kan dog også forstås i foucaul-

diansk forstand som en styringsmekanisme, gennem hvilken samfundets (statens) 

krav installeres i subjektet som idealer for dets egen fuldbyrdelse som individ. ’Det 

hele menneske’ og ’den pligtopfyldende samfundsborger’ går således hånd i hånd. 

Den kantianske oplysningstanke forudsætter, at øget individualisering sker gennem 

at tage del i menneskehedens almene fornuft.  

 Som Foucault bemærker, optræder der hos Kant en for oplysningstanken beteg-

nende reciprok relation mellem individ og menneskehed, idet det øjensynligt er 

meningen, at det enkelte menneske skal opnå autonomi ved individuelt at forpligte 

                                                 
40 I sin historiske gennemgang af begrebet almendannelse i det almene gymnasium påpeger Harry 
Haue, at det er meningsfuldt at skelne mellem almendannelse og dannelse. Det anses traditionelt som 
(gymnasie)skolens opgave at formidle almendannelsen, mens det betragtes som individets egen op-
gave at tilegne sig dannelse (Haue 2003: 25). Som Hauberg Mortensen bemærker, kan begge begreber 
dog ses som del af ”samfundets kulturelt formidlede magtstruktur” (Hauberg Mortensen 2003: 212). 
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sig til at tage fornuftens opgave på sig. Samtidig forventes det, at mennesket som art 

ved at løfte denne opgave deltager i hele menneskehedens naturlige historiske udvik-

ling, hvorved menneskeheden kollektivt udfører en fælles og samtidig individualise-

rende bevægelse mod fornuften. Den enkeltes personlige underlæggen sig fornuftens 

herredømme skal således simultant føre til menneskehedens samlede bevægelse mod 

fornuften: ”Mennesker er på en gang begyndelsesgrund og bærer for den samme pro-

ces. De kan være aktører i processen i den udstrækning, de deltager i den, og 

processen foregår i den udstrækning, at mennesker beslutter sig for at være dens fri-

villige aktører” (Foucault: 1987 [1984]: 92).  

 Hvad Foucault påpeger er således, at Kant her italesætter mennesket som et på én 

gang autonomt individ og som en ren effekt af menneskets naturlige historiske ud-

vikling af fornuften. Foucault benytter bl.a. denne betragtning til at karakterisere 

Kants historiesyn som et brud med tidligere tiders, men kritikken kan også indirekte 

ses som del af Foucaults mere generelle udfordring af det traditionelle emancipato-

riske ideal, som oplysningsfilosofien normalt forbinder sig selv med. Den kantianske 

oplysningsfilosofis ideal om individets autonomi og den emanciperede fornuft kan 

nemlig forstås som led i biomagtens strategi, der på én gang sigter på den enkelte og 

på hele befolkningen. En foucauldiansk optik vil se det almenmenneskelige, ikke 

som et indre potentiale, som kan bringes til aktualitet, men som en forståelsesramme, 

som den enkelte med institutionernes hjælp inkorporerer i sig selv for at blive gen-

kendelig som et samfundsnyttigt individ. Når individet underlægger sig selv 

fornuften, gives det på én gang adgang til en status som frit agerende subjekt, samti-

dig med at det undertvinges institutionernes magt.  

 Dette udgør dog ikke en kritik af socialisering som sådan, så meget som det er en 

påpegning af, at selve forståelsen af, hvad mennesket betegner, betinges af institu-

tionernes socialiserende diskurser. De moderne subjektiveringsformer må derfor un-

dersøges i sammenhæng med oplysningen forstået som et sæt af tankegange og må-

der at formulere spørgsmål på såvel som en række politiske socioøkonomiske, insti-

tutionelle og kulturelle begivenheder (ibid.: 98). Foucault er altså hverken ’for’ eller 

’imod’ oplysningen. Derimod ser han det som en nødvendig forudsætning for analy-

sen af nutiden, at vi forstår os selv som ”væsner, der i et vist omfang er historisk 

determinerede af oplysningen” (ibid.), og at oplysningen forstås som et væsentligt 

indslag i den række af ”hændelser, som har ført os til at konstituere os selv og identi-

ficere os selv som subjekter for det, vi gør, tænker og siger” (ibid.: 100). 
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Borgerlig og national dannelse 

Det er selvfølgelig ikke nogen overraskelse, at socialisering i form af dannelseside-

aler sigter på at forme bestemte typer af samfundssubjekter, og at idealerne dermed 

kan karakteriseres som del af en diskurs om det gode samfund og de rette magtforde-

linger i dette. Almendannelsens fremkomst var således sammenfaldende med det 

borgerlige samfunds fremkomst og sigtede på at gøre alle (dvs. frie mænd) til lige-

stillede borgere. Hammershøj betegner dette som udtryk for ”borgerskabets klasse-

kamp” og påpeger, at den borgerlige dannelsesforståelse i første omgang gik ud på at 

distancere sig fra adelen, hvis privilegier man søgte at erobre, og i anden omgang på 

at afgrænse sig fra samfundets lavere klasser (Hammershøj 2003: 71-5). Hvor den 

borgerlige dannelse altså præsenterede sig selv som almenmenneskelig og generel, 

vil dens kritikere sige, at den snarere bestod i almen udbredelse af de normer og vær-

dier, som borgerskabet besad, og som understøttede netop deres magtinteresser. 

 Den nationale dannelse kan ligeledes ses som del af det borgerlige dannelses-

projekt, der fra nationalstatens opkomst så at sige får en national ’overbygning’. Den 

nationale dannelse kombinerer på sin vis det humanistiske dannelsesideal om en al-

menmenneskelig personlighed med konstruktionen af nationalstaten. Det specifikt 

nationale forstås her som en grundlæggende del af den almenmenneskelige person-

lighed, hvorfor udviklingen af det menneskelige ses som sammenfaldende med 

udviklingen af det nationsspecifikke. Den ånd, som skal vækkes i den enkelte, er 

altså for den nationale dannelse en fædrelandets ånd. Den nationale dannelsestanke, 

som indebærer et syn på dansk litteratur og sprog som udtryk for nationen og dermed 

som middel til at danne borgeren og eleven, er en tanke, som opdyrkes og udbredes 

op gennem hele 1800-tallet.  

 Man kan sige, at selve danskfagets fødsel hænger sammen med denne dannelses-

forståelse: Faget konstrueres til at varetage den nationale dannelse af individer til 

danskere gennem treenigheden: dansk sprog, litteratur og nationalhistorie. Det var 

især Vilhelm Andersen (1864-1953), som blev den centrale figur bag udformningen 

af det nationale danskfag i nyhumanistisk nationalt tilsnit, og som argumenterede for 

et grundlæggende sammenfald mellem folk, nation, sprog, litteratur og kultur (sådan 

som det også gælder tyske idealister som Herder og Humboldt). Det er disse tanker, 

som udgør den toneangivende baggrund for danskfagets dannelsesbegreb og metode 

fra og med begyndelsen af 1900 og i store træk frem til 1960’erne (Hauberg Morten-

sen 1979: 166-242). Når danskfaget skal varetage sin humanistiske formgivende 
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opgave, så er denne form altså ifølge Andersen grundlæggende national, ligesom 

danskfaget er selvskrevet som dannelsesprojektets hovedsæde. Danskfaget er ”det 

fag, der inden for vort sprogs og vor stammes grænser er bedst egnet til at løse en-

hver humanistisk skoles vigtigste opgave: at forme mennesker” (Andersen 1970 

[1912]: 113). 

 

Kritikker af og forsvar for nationen 

Forestillingen om et naturligt sammenfald mellem danskfaget, individets dannelse og 

den nationale har dog for længst været genstand for et opgør inden for danskfagets 

pædagogiske og faglige arena. Ifølge Peter Heller Lützen endda i en sådan grad, at 

denaturaliseringen af relationen mellem nation, danskfag og dannelse nu udgør en 

almengyldig danskfaglig sandhed (Lützen 2002). Lützen mener endog, at bestræ-

belsen på at renationalisere danskfaget altovervejende er baseret på partipolitiske 

interesser i at involvere nationen i uddannelsesprojektet, men at dette projekt i lang 

tid ikke har haft synderligt fodfæste blandt danskfagets formidlere og forskere. Som 

det vil fremgå, gør de ministerielle tekster da også op med den traditionelle nationalt 

farvede dannelsestanke. Selv hvor kanonrapporten (som må betragtes som den af de 

nyere ministerielle tekster, som i højest grad forudsætter eksistensen af en danskhed) 

hævder en form for sammenfald mellem kanon, danskhed og danskfaget, betragtes 

overlapningen ikke som selvgivet, men er genstand for eksplicit argumentation.41 

 Der er da også en række gode grunde til at forkaste national dannelse som ideal: 

For det første er nationalstaten på flere måder blevet afessentialiseret. Det er blevet 

sværere naivt at tro på forestillingen om Nationen som et selvgivet faktum. Ikke kun 

pga. globaliseringen, internationaliseringen og indvandringen (som rapporterne og 

vejledningerne ganske ofte, men dog noget upræcist henviser til), men måske lige så 

meget pga. kategoriens egen indre kollaps. National dannelse er blevet et noget pro-

blematisk projekt efter dekonstruktionen af nationen som naturlig selvidentisk 

entitet. Befolkningerne inden for de nationale stater har, trods alle nationaldannende 

forsøg, ikke vist sig at dele identiteter, interesser og mål.  

 Forsvaret for nationalstaten kan antage en ren nationalistisk form. En sådan inde-

holder typisk en vurdering af (det der opfattes som) nationens borgere, kultur og 

skikke som mereværdige i forhold til andre nationaliteters, både inden og uden for 

nationens grænser. Denne argumentationstype bygger typisk på en national essentia-

                                                 
41 Modsat Dansk litteraturs kanon 1994, i hvilken forbindelsen fremstår mere underforstået. 
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lisme, som fungerer via lige dele idealisering af ’det eget’ og dæmonisering af ’det 

fremmede’. Man kan imidlertid også argumentere for nationalstaten ud fra andre, 

mere pragmatiske logikker. Således leverer Terry Eagleton i After Theory (2003), 

hvad man kunne kalde et mere kapitalismekritisk argument for den nationalstat, som 

den postkoloniale tradition igennem en årrække har anklaget og dekonstrueret.  

 Eagleton påpeger, at det var den revolutionære nationalismes mobiliserende kraft, 

som skabte baggrund for, at en postkolonial æra overhovedet kunne indtræffe. Den 

nationsetablerende virksomhed har været et vigtigt revolutionært våben, idet italesæt-

telsen af kolonierne som nationer med selvstændige borgere og egne rettigheder 

historisk set har fungeret som en revolutionær faktor for de koloniserede lande. 

Eagleton indrømmer, at ekskoloniernes revolutionære nationalisme også har tjent til 

at skjule de interne klassemodsætninger i de nye nationer, men han påpeger, at kolo-

niernes etablering af en nationalistisk diskurs samtidig skabte mulighed for en intern 

mobilisering, sådan at en anden og betydningsfuld modsætning – modsætningen mel-

lem kolonimagt og koloniseret – kunne blive genstand for et opgør (Eagleton 2003: 

10-2). I forlængelse heraf påpeger Eagleton, at analysen af kolonialisme ikke bør 

fungere som en erstatning for, men snarere som en udvidelse af en klasseanalyse.  

 Eagleton mener med andre ord, at ’nationen’ ikke kan betragtes som intrinsisk set 

et onde. Nærværende afhandling ønsker da heller ikke at gøre nationalstaten til gen-

stand for en sådan moralsk vurdering, som Eagleton indirekte hævder, at postkolonial 

teori foretager. Hvor Eagleton altså synes at forbinde nationalstatskritik med en af-

visning af nationalstaten som social ramme overhovedet, så placerer denne 

afhandling sig i den postkoloniale tradition, som bl.a. Said, Bhabha og Spivak står 

for, som forbinder kritik med analyse og dekonstruktion af nationalessentialistiske 

tankegange.42 Det er altså ikke nationalstaten, så meget som det er naturaliseringen af 

den, som kritiseres. Ligeledes skal kritik af nationalstaten ikke nødvendigvis ses som 

ensbetydende med en afvisning af den i enhver form, men som en måde, hvorpå dens 

virkemåder og interne magtstrukturer kan forstås. 

 Når nationalstaten som fænomen udsættes for analyse og magtkritik, er det bl.a. 

ud fra den betragtning, at nationalstaten historisk set på den ene side har tjent som 

revolutionært våben mod undertrykkelse, men på den anden side også har fungeret 

som argument for etniske udrensninger såvel som instrument for intern undertryk-

                                                 
42 Et væsentligt element i dekonstruktionen af nationen er bl.a. kritikken af naturaliseringen af natio-
nalt medborgerskab som eneste gyldige udgangspunkt for individuelle rettigheder. 



 86 

kelse gennem usynliggørelse af nationens indre modsætninger. Nationalstaten kan 

således næppe betragtes som på forhånd ond eller god, men må i stedet ses som et 

grundlæggende kontekstafhængigt fænomen, der derfor må analyseres som et sådant. 

Den kontekst, som denne afhandlings omdrejningspunkt befinder sig i (danskfaget i 

begyndelsen af 2000-tallet), må fx siges at være meget langt fra de tidligere koloniers 

opgør med kolonimagten (historisk set tilhører den danske nationalstat snarere grup-

pen af koloniserende nationer). Jeg argumenterer altså ikke for et opgør med 

nationen i enhver form, eller i det hele taget for nogen form for værditilskrivning af 

nationalstaten. I stedet kan denne afhandlings analyser ses som en undersøgelse af de 

diskursive former, som nationen tager, og de konsekvenser, som en bestemt italesæt-

telse af det nationale får for subjektiveringens mulighedsrum. Spørgsmålet er såle-

des, hvad der er de diskursive konsekvenser af naturaliserende såvel som pragma-

tiske italesættelser af nationen som ramme for danskfaget. 

 Skepsissen over for den nationale dannelse som ideal angår selvsagt også dens 

iboende potentiale for nationalisme. Et danskfag, som har danskheden som mål, har 

stor sandsynlighed for at skabe etniske hierarkier i skolen og i nationen. De fleste af 

de ministerielle tekster, som udgør denne afhandlings materiale, er da også enige om 

at problematisere national dannelse som ideal og at erstatte det med andre dannelses-

idealer. Selv hvor de ministerielle tekster forudsætter nationen som et historisk 

fænomen, er der ingen, som synes at søge en decideret revitalisering af danskheden. 

Selvom kanonrapporten i højere grad opererer med Danmark og dansk historie som 

forudsatte størrelser, så forfægter den fx ikke i nogen direkte form, at den nationale 

danskhed (pr. definition) bør udgøre elevens dannelsesmål. Rapporten fastholder 

dog, at der gives et særligt historisk og kulturelt defineret dansk vi. I modsætning 

hertil vender Fremtidens danskfag sig helt bort fra at betragte danskhed som essens 

og identitet og vil i stedet begrænse sig til at undersøge danskhed i form af konstruk-

tion. Man kan således godt fastholde nationen som centrum for danskfaget, uden at 

det indebærer, at dannelsesbegrebet er nationalt. Man kan fx, som Lützen foreslår, 

beskæftige sig med Danmark og danskhed med det mål at dekonstruere dem og der-

med undersøge nationalitet som fænomen snarere end at gøre den til dannelsens mål: 

”danskfagets mål er at undergrave danskheden” (Lützen 2002: 7).  

 Som Carl Steen Pedersen påpeger, kan der dog stadig ses tydelige tegn på, at det 

nationale dannelsesideal overlever i danskfaget. Det ses fx i læreplaner for faget 
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dansk i gymnasiet i form af, at diskursen om det historiske og litterære kernestof for-

binder dannelse med viden om dansk litteratur, sprog og kultur (C.S. Pedersen 2006).  

 

3.4 Senmoderne dannelse: Personlig selvdannelse og narrativ selvkonstruktion 

De traditionelle dannelsesidealer, som jeg har gennemgået i det forrige, har historisk 

dannet baggrund for de ministerielle formuleringer af danskfagets sigte og dets frem-

stillinger af genkendelig elevsubjektivitet. Imidlertid er de selvsagt også blevet udsat 

for kritik. Således har kritikere påpeget, at begreber som almendannelse og national-

dannelse og fænomener som obligatoriske kanoner bør opfattes som decideret 

utidssvarende. Henningsen og Sørensen bemærker, at det senmoderne vilkår – sam-

fundets omskiftelige karakter, den øgede individualisering, det flerkulturelle samfund 

m.m. – gør, at individets dannelse ikke længere kan have faste og entydige mål, så-

dan som man fx kunne forvente i skolereformer i begyndelsen af 1900-tallet. I stedet 

bør dannelse angå evnen til at kunne navigere i informationssamfundet, hvor dannel-

sens mål pr. definition er ukendt: ”Mennesket kan ikke få dannelse, men må erhverve 

sig dannelse, og dannelsen bliver en livslang proces, hvis fundament lægges i sko-

len” (Henningsen og Sørensen 1995: 62). 

 At de traditionelle dannelsesidealer har været genstand for kritik betyder dog ikke, 

at de er forsvundne. Som C.S. Pedersen påpeger, synes gymnasiereformen for dansk-

faget 2003 at præges af en vis uklarhed i forhold til, hvilke dannelsesbegreber der er i 

fokus og med hvilket formål. Læreplanerne for dansk på hhx, htx og stx er således 

både indbyrdes og internt i splid med, hvilken af de tre dannelsestyper, der henvises 

til og hvorfor. Kanoner, national identitet og udvikling af almenmenneskelige kvali-

teter står side om side med begreber som personlig dannelse, demokratisk dannelse 

og kompetencer. Pedersen anklager endog betænkningerne for at gøre almendannelse 

lig med almengørelse af en specifik smagshorisont, som får reformen til at trække 

bagud mod ældre, borgerlige dannelsesidealer, som ophøjer pensumkundskab og ikke 

vidensproduktion til danskfagets projekt (C.S. Pedersen 2006). Hammershøj kalder 

ligeledes reformens dannelsesbegreb for utidssvarende og uklart: ”Man sammenblan-

der dannelse, kompetenceudvikling og identitet og lader almendannelse være upræ-

cist defineret som ’noget med’ samspil og sammenhæng” (Hammershøj 2005a: 239). 

 Også i undervisningsvejledningerne optræder dannelsesbegrebet noget mudret. 

Indimellem tales der om dannelse, hvor der synes at menes almen viden eller speci-

fikke evner og færdigheder:  
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Fagets to overordnede formål, det dannelsesmæssige og det studieforberedende, nås ved, at ele-
verne dels opnår litterært overblik over først og fremmest dansk litteratur, kendskab til centrale 
danske litterære værker samt færdighed i at afdække betydning og etablere fortolkning, dels opnår 
færdighed i at give faglig viden og indsigt mundtligt og skriftligt udtryk (gif: 3, hf: 3, stx: 4) 

 

Som Pedersen og Hammershøj påpeger, er gymnasiereformens dannelsesbegreb 

(som det fx ses i flere af undervisningsvejledningerne) dels noget inkonsekvent, dels 

indeholder den skjult mere traditionelle tankegange.  

 Ikke desto mindre er det dog tydeligt, at undervisningsvejledningerne også gør et 

aktivt forsøg på at iværksætte en diskurs, som i højere grad end et traditionelt huma-

nistisk almendannelsesideal accentuerer det individuelle og personlige i dannelses-

processen. Dannelse omtales i betænkninger og læreplaner genkommende som egen, 

individuel og personlig. Der er altså kommet fokus på dannelsens mål som individuel 

dannelse af en egen identitet og ikke som dannelse ud fra og til en almenmenneskelig 

humanitet. Snarere ses dannelsen som pr. definition individuel, hvorfor spørgsmålet 

til dannelsesprojektet bliver (som det jo egentlig altid har været tilfældet), hvordan 

man får den individuelle personlighed til at mødes med fællesskabet. Danskfaget ses 

på én gang som individualiserende og socialiserende – og dets opgave som bestående 

i at få disse to aspekter til at gå i spænd. For litteraturundervisningen ses de to opga-

ver fx i det skisma, som består i, hvorvidt dannelsen bør have et individuelt eller 

socialt mål: 

 
Der spørges i den forbindelse om litteraturformidlingen skal tjene et personligt identitets- og dan-
nelsesprojekt eller et kollektivt dannelsesprojekt?[…] I forlængelse af hvad vi tidligere har sagt (se 
under Udgangspunkter, særligt afsnittet om litteratur), vil arbejdsgruppen insistere på et både-og, 
men måske nok med en fremhævelse af det kollektive aspekt som i mange år har været under-
spillet, men nu har fået ny betydning og rummer mange potentielle diskussioner i kraft af den 
stigende andel af tosprogede nydanskere i grundskolen (Fremtidens danskfag: 171-2) 

 

Et af dannelsens centrale problemer er altså (ligesom det var for Kant) spørgsmålet 

om, hvordan det individuelle kan mødes med det kollektive. Som det fremgår, itale-

sættes især nationalitetsspørgsmålet og minoritetssproglige elever som elementer, der 

nødvendiggør og aktualiserer debatten om det individuelle versus det almene. Dette 

er et perspektiv, som jeg vender tilbage til i kapitel 5 og 7.  

 Selvom der ses spor af både idealet for almendannelse, national dannelse og ka-

nontraditionen i de ministerielle rapporter, læreplaner og undervisningsvejledninger 

for faget dansk, så synes der altså også at være dannelsesbegreber i spil, som i højere 
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grad fokuserer på det individuelle og personlige. Dette ses i de ministerielle rapporter 

og betænkninger, men kan også aflæses af de seneste års temanumre og artikler i 

bl.a. Dansklærerforeningens tidsskrift Dansk Noter og Undervisningsministeriets 

tidsskrift Undervisning. I det følgende lægges der vægt på to nye dannelsesbegreber, 

som synes centrale inden for de nyere diskussioner om didaktik og dansk. Det drejer 

sig om begreberne selvdannelse og kompetence. De kan, som det vil fremgå, på visse 

måder siges at placere sig inden for både det formale og det materiale syn på dannel-

se, ligesom de ofte lader til at krydses og inspireres af hinanden. Først og fremmest 

kan de to begreber dog ses som en måde at gentænke dannelsesbegrebet og under-

visningsmålene for danskfaget på. 

 

Det socialanalytiske selvdannelsesbegreb 

Selvom de ministerielle tekster fastholder det som sin målsætning, at individet skal 

dannes til en social kontekst (mere specifikt til demokratisk borger), så er der i højere 

grad tale om et dannelsesideal, som kun mere sekundært sigter på almenhed, mens 

det mere primært tager udgangspunkt i individets dannelse af individualitet. Dette 

ideal om dannelse som dannelse til en individuel særlighed kan fx tage form af det, 

som nogle dannelsesforskere benævner selvdannelse. En dannelsesform, som for-

ventes at modsvare det, som ses som det almenmenneskelige vilkår i det senmoderne 

samfund.  

 En af de centrale repræsentanter for udviklingen af begrebet selvdannelse er i 

dansk sammenhæng Lars-Henrik Schmidt. Schmidt karakteriserer selvdannelse som 

det senmoderne samfunds herskende dannelsesforestilling (Schmidt 1999: 15). I for-

længelse af Schmidt og med inspiration fra blandt andre Foucault konkretiserer Lars 

Geer Hammershøj selvdannelsesbegrebet i forhold til forskellige typer ungdoms-

kultur (Hammershøj 2003), men også mere specifikt i forhold til dannelsesidealerne i 

den nye gymnasiereform (Hammershøj 2005a og 2005b). I det følgende læner jeg 

mig derfor op ad Hammershøjs udlægning og konkretisering af selvdannelses-

begrebet. 

 I afhandlingen Socialitet og selvdannelse. Forsøg på en konstruktivistisk oriente-

ret socialanalytisk samtidsdiagnose (2003) foretager Hammershøj en række såkaldte 

socialanalytiske undersøgelser (dog ikke primært fra uddannelsesmæssige sammen-

hænge) af, hvordan det senmoderne menneske kan siges at indgå i konkrete dannel-

sesforløb. Inspireret af Lars-Henrik Schmidt opererer Hammershøj med en fusion af 
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det humanistiske begreb om almendannelse og Foucaults begreb om selvomsorg 

(forstået som ”en æstetisk selvpraksis på senmoderne vilkår”, Hammershøj 2003: 

89), som resulterer i neologismen selvdannelse: ”i senmoderniteten forekommer 

dannelse i emfatisk grad at foregå på individets præmisser, hvorfor der kan siges at 

være tale om selvdannelse” (Hammershøj 2003: 8). Selvdannelse defineres som en 

forlængelse af den nyhumanistiske dannelsestraditions fokus på personlighedsdan-

nelse. For nutidens menneske sker personlighedsdannelse dog ikke ud fra begrebet 

om det almenmenneskelige, men i stedet på præmisser, hvor individet er ”radikalt 

individualiseret” og forlanger at være ”kunstnere for deres liv” (Hammershøj 2005a: 

243). Hammershøj vender det moderne dannelsesprojekt på hovedet: For det senmo-

derne menneske gælder det ikke om at overskride det specielle og individuelle for at 

få del i den almene humanitet, men om at overskride det almene for at blive speciel 

og individuel (ibid.).  

 Med Giddens betegner Hammershøj samfundet som senmoderne og påpeger, at 

idealet om en almen dannelse i og til et homogent fællesskab ikke kan opretholdes 

efter det selvberoende, universelle subjekts død og fællesskabets afhomogenisering. 

Men det betyder ikke, at dannelse ikke sigter på socialitet. Den gør det blot på andre 

præmisser end tidligere. Selvdannelse benyttes således som betegnelse for ”enheden 

af selvrealisering og selvsocialisering” (Hammershøj 2003: 8). Dannelsens projekt er 

for det moderne individ et personligt kreativt projekt, men det er ikke uafhængigt af 

den sociale kontekst. Snarere er det netop som en konsekvens af individets indfældet-

hed i det sociale, at dannelse bliver nødvendig: ”I et dannelsesperspektiv kan person-

lighedens dannelse og fællesskabsdannelse ikke skilles, hvilket betyder, at selv det 

mest egensindige forsøg på at selvrealisere sig og blive ’kunstner for sit livsværk’ er 

henvist til at gå vejen om det sociale” (Hammershøj 2005a: 242). 

 Hammershøj hævder, at individet i dag kendetegnes af en søgen efter dannelse til 

individualitet, som søges etableret ud fra generelle forestillinger om ’det interessante’ 

og iværksættes gennem en række ”smagsafgørelser” som selvdannelsens modelleren-

de værktøj. Selvom noget af inspirationen hentes fra hhv. Giddens senmodernitets-

karakteristik og Foucaults begreb om selvomsorg, så træder en fænomenologisk/eksi-

stentialistisk tradition også frem. Smagsafgørelsen karakteriseres fx som en situation: 

”selvet er en smagshændelse” (Hammershøj 2003: 201). Dannelse ses således som 

sigtende på det individuelle og som formet gennem en personlig æstetisk praksis, 
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som dog altid sker i en social kontekst og ud fra navigationsprincipper om ’smagen’ 

og ’det interessante’. 

 Hammershøj beskæftiger sig ikke specifikt med danskfaget. Faktisk agiterer han 

for at omstrukturere fremtidens gymnasium og udskifte de eksisterende fag med en 

række nye, som mere effektivt møder det senmoderne individs selvdannelsesbehov 

(Hammershøj 2005a).43 Hammershøjs og Schmidts karakteristikker af selvdannelse 

sigter således ikke på danskfaget som dannelsesinstitution. Når jeg alligevel anven-

der selvdannelsesbegrebet her, er det, fordi det som analyse af et samtidsfænomen 

udmærket karakteriserer et nutidigt tankesæt om, hvad individuel dannelse kan bestå 

i. Det er bl.a. et sådant tankesæt, som læreplanerne og undervisningsvejledningerne 

for danskfaget potentielt peger imod, når de henviser til dannelse som noget indivi-

duelt og personligt.44  

 

Selvrefleksiv dannelse 

Et eksempel på en type dannelsestænkning, som både forudsætter det senmoderne 

samfunds krav om individualitet og samtidig fastholder danskfaget som scene for 

sådan en dannelse, findes i Klaus P. Mortensens artikel ”Dannelse på dansk” (1998). 

Artiklen synes allerede at have fået næsten kanonisk status og nævnes ofte som et af 

de væsentligere bud på et argument for danskfaget og dets rolle som dannelsesfag i 

fremtiden. Man fornemmer desuden dele af artiklens retorik og tankegange spille ind 

i Dansk litteraturs kanon (som Mortensen også er medforfatter på). Også de litterære 

dele af Fremtidens danskfag fungerer (som det vil fremgå nedenfor) på flere måder 

samstemmende med Mortensens ideer. Hans forslag til et moderne dannelsesbegreb 

synes således at have vundet genklang inden for danskfaget. Dette måske ikke 

                                                 
43 Se Hammershøj 2005a for et interessant bud på en række nye fag, som fundamentalt gør op med 
den hidtidige faginddeling og i stedet inddeler fagene efter akser defineret ud fra, hvorvidt fagets sigte 
er det fortidige, fremtidige, individuelle eller almene. Selvom man kan diskutere det syn på viden og 
ontologi, som ligger i forslaget, så udgør det et radikalt og inspirerende bud på en nytænkning af de 
traditionelle gymnasiale fag. 
44 Jeg hævder således på ingen måde, at betænkningerne er direkte inspirerede af Schmidt eller Ham-
mershøj (der som nævnt har kritiseret reformens dannelsesideal for at være utidssvarende), men at 
selvdannelsesbegrebet kunne udgøre et af de begreber, som det ville være oplagt at benytte i tolkning-
en af betænkningernes formulering af dannelse som personlig. C.S. Pedersen betegner eksempelvis 
Hammershøjs selvdannelsesbegreb som den indlysende arvtager for danskfagets dannelsesforståelse 
(C.S. Pedersen 2006). 
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mindst, fordi dannelse og danskfag i Mortensens version fremstår som uomgænge-

lige argumenter for hinanden.45 

 I ”Dannelse på dansk” peger Mortensen på, hvordan en opdateret version af dan-

nelsesbegrebet i kombination med en videreudvikling af det nuværende danskfags 

litterære kernekompetencer bør kunne spille en betydningsfuld rolle for elevens per-

sonlige selvdannelsesprojekt. Udgangspunktet findes i Mortensens karakteristik af 

narration som centrum for det senmoderne individs dannelsesprojekt. Det narrative 

eksistensvilkår ses som det grundlag, som etablerer en selvskreven forbindelse mel-

lem dannelse og danskfagets litterære kerneydelse.  

 Mortensen understreger, at dannelse ikke bør betragtes som et indhold, og formu-

lerer i stedet dannelse som ”et bevidsthedsmæssigt og kritisk beredskab” (Mortensen 

1998: 37). Også Mortensen tager udgangspunkt i Giddens’ analyse af det senmoder-

ne samfund og afviser de store fortællingers forklarings- og dannelseskraft. Ligesom 

hos Hammershøj ses dannelsens mål i det senmoderne samfund som lig med den 

enkeltes dannelse af individualitet. Dannelse bliver således også her et projekt, som 

omhandler individuel identitetsdannelse. Det senmoderne menneskes grundvilkår 

består i, at såvel verden som mennesket selv er fragmenteret og decentreret.  

 Det dannede menneskes særtræk er, at det formår at navigere i en sådan verden, 

ikke gennem genrejsningen af en indre personlig enhed eller en almen humanitet, 

men ved aktivt at konstruere sammenhæng gennem en vedvarende selvfortælling. 

Den enkelte må således foretage en narrativ konstruktion af selvet gennem en reflek-

siv organisering af foreliggende multiple fortællemuligheder og en efterfølgende 

retrospektiv narrativ konstruktion af personlig enhed. Selvets identitet ses altså som 

noget, der tilbageskuende foretages som en konstruktion, der i udgangspunktet er 

ubevidst, men som det må tilstræbes at gøre til genstand for en bevidst refleksion. 

Sammenhængen etableres først i selve den narrative (re)konstruktion (Mortensen 

1998: 43 og Giddens 1996 [1991]: 7).46 Fortællingen om personlighedens sammen-

hængende enhed er en konstruktion, men ikke en konstruktion oven på en mere reel 

virkelighed. Den enkeltes reelle selv må forstås som lig med narrationen. Heri ligner 

Mortensens hermeneutiske dannelsesprojekt og poststrukturalismen til en vis grad 

                                                 
45 Mortensen giver eksempler på anvendelsen af narrativ selvkonstruktion som prisme for litteratur-
historieskrivningen i sin indledning til Litteraturhistorier (Levy, Mortensen mfl. 2004). Se også det 
metodiske efterskrift i Mortensen 1993. 
46 For et psykologisk orienteret syn på det narrative selv, herunder en redegørelse for narrationsbegre-
bets indflydelse på den nyere psykologis begrebsliggørelser af selvet som (selv)konstruktion, se 
Køppe 1998.  
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hinanden, idet begge opererer med diskursive hhv. narrative konstruktioner som reel-

le i betydningen virkelighedskonstituerende. 

 Mortensen foreslår derfor at formulere dannelse som ”en identitetsformende 

(selv)virksomhed” (Mortensen 1998: 40), hvad der accentuerer et individuelt hand-

lingsaspekt som ideal. Det understreges, at dannelsens succeskriterium ikke blot er, 

at det dannende individ evner at foretage en narrativ konstruktion af sig selv, men 

også, at det bevidst og selvkritisk formår at overskride denne konstruktion. Det dan-

nede subjekt formår således at reflektere over såvel narrationsprocessen som dens 

kulturelle tilblivelsesbetingelser: ”En sådan moderne dannelse er forpligtet på at sæt-

te den enkelte i stand til at gå i vidende kritisk dialog med sine egne forudsætninger, 

ikke mindst i mødet med det fortidige og nutidige kulturudtryk, som man ikke umid-

delbart forstår” (ibid.: 66). Også her kan der med andre ord ses et vist forståelses-

fællesskab med den kritiske tradition, som også poststrukturalismen/dekonstruk-

tionen kan ses som del af. Ligeledes fremgår det, at det på eksistentialistisk vis er 

subjektets transcendens (og herigennem autonomi), som er dannelsens mål (Morten-

sen 2003: 139-40). Individets evne til bevidst selvoverskridelse indeholder et 

produktivt potentiale for, at det kan begribe og beherske sig selv og sin omverden. 

Danskfagets opgave er således at medvirke til, at eleven opnår et bevidst, selv-

refleksivt forhold til dannelsen: ”Fagets rolle i den forbindelse er at yde sit bidrag til 

at udvikle elevernes forudsætninger for at kunne forholde sig bevidst til dannelses-

processer i både deres eget og samfundets liv” (Mortensen 1998: 66). Det bliver 

narrationens løsrivelse fra De Store Fortællinger,47 samt evnen til kritisk at reflektere 

over den lille selvfortælling, som bliver tegn på (sen)moderniteten og omvendt.  

 Både Mortensen og Hammershøj benytter altså Giddens’ begreb om refleksivitet i 

deres karakteristik af det senmoderne selvskabende menneske (Hammershøj 2003: 

104-7). Hvor refleksivitet for Mortensen udgør individets mulighed for agens og 

kontrol, betegner Hammershøj dog mere forsigtigt/pessimistisk refleksiviteten som 

noget, der tillige må ses som det senmoderne samfunds subjektiverende og dermed 

undertrykkende krav til individet om at konstruere sammenhæng i selvfortællingen. 

Derimod benytter han mere positivt begrebet selvforholden om individets ”forholden 

sig til sin egen smagsudøvende grænsesætten” (ibid. 2003: 224). Selvrefleksion bli-

ver dog i begge tilfælde betingelse – og hos Mortensen tillige målet – for det 

moderne menneskes narrative hhv. smagsudøvende selvdannelse. Hermed forlenes 

                                                 
47 Jf. Lyotard 1982 [1979]. 
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den vellykkede dannelsesproces således med et kritisk aspekt, som synes at række 

tilbage til Kants ”sapere aude”.48  

 Mortensens narrative selvkonstruktion kan ligesom Hammershøjs selvdannelse på 

én gang ses som en videreførelse af og som et brud med den traditionelle almendan-

nelse, hvis sigte var at udvikle den universelle menneskeligheds kim fra potentiale til 

aktualitet. Selvom dannelsen er blevet individuel og uden fælles mål, og selvom de 

fortællinger, som den narrative selvdannelse resulterer i, er forskelligartede, proces-

suelle og uafsluttede, så er de alligevel ens i den forstand, at alle individer forventes 

at iværksætte selvfortællinger. Hvad der hed den almene menneskelighed hos Kant, 

synes til en vis grad at være blevet til det generelle incitament til selvfortælling. Et 

incitament, som Mortensen i indledningen til værket Litteraturhistorier formulerer 

som universelt: ”Mennesket er et historiefortællende væsen […] Hvad der gælder det 

enkelte menneske gælder også de menneskelige kulturer vi kender til. Behovet for 

fortællinger er kollektivt fordi også samfund har en mere eller mindre udtalt iden-

titet” (Levy, Mortensen mfl. 2004 [1994]: 12). Bruddet med De Store Fortællingers 

universalitet er dermed indeholdt i en universalisering af de små fortællingers nød-

vendighed. 

 Ifølge Mortensen er danskfagets kernekompetence, den litterære tekst, særlig vel-

egnet både som del af og eksempel på dannelsens praksis, fordi den – lige som det 

senmoderne menneske – ideelt er en narration, som forholder sig refleksivt til sig 

selv. Den skønlitterære tekst peger uvilkårligt på sin egen karakter af fortælling og 

overskrider dermed sig selv, hvorfor den på én gang udgør et eksempel på narrativ 

selvdannelse, leverer stof til elevens selvdannelsesproces og er et historisk udtryk for 

elevens kulturelle forudsætninger for selvdannelsen. På denne måde går dannelse og 

danskfag op i en højere enhed, idet litteraturen, elevens dannelse og litteratur-

undervisningen fundamentalt deler samme hermeneutiske selvrefleksive og selv-

overskridende natur. 

 Som Lützen påpeger, bliver det ikke i Mortensens artikel helt overbevisende gyl-

diggjort, hvorfor grundlaget for elevens narrative selvdannelse nødvendigvis må 

illustreres via (skøn)litteratur, og ej heller hvorfor litteraturen nødvendigvis må være 

dansk (Lützen 2002: 52-5). Mortensen lægger selv op til, at de danske skoleelevers 

selvforståelse ”nu engang for de fleste elevers vedkommende [er] betinget af den 

kultur, der er skabt på det danske sprog” (Mortensen 1998: 66). Selvom man kan 

                                                 
48 ”Vov at vide” (Kant 1987 [1783]). 
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hævde, at denne beskrivelse mildest talt er ekskluderende for de elever, som ikke 

måtte tilhøre den heldige kategori af ”de fleste”, så må man forsvare Mortensens 

synspunkt med, at kendskabet til den lokalt danske kultur (i den udstrækning man 

mener, at det er muligt at karakterisere en sådan) netop formuleres som noget, der 

skal danne afsæt for en kritisk refleksion. Det synes med andre ord at være muligt at 

benytte kendskabet også som baggrund for en kritisk (magt)analyse. Om og i givet 

fald hvordan en sådan kritisk analyse i praksis indgår i de ministerielle tekster om 

danskfaget vil bl.a. blive genstand for mine undersøgelser i analysekapitlerne. 

 

Identitet og dannelse i danskfaget 

For Mortensen udgøres det senmoderne menneskes eksistentiale af evnen til at gøre 

de umærkelige og ubevidste redigeringer i selvfortællingen til genstand for bevidst 

refleksion (Mortensen 1998: 52). Inspireret af blandt andre Hegel og Gadamer peges 

der på den hermeneutiske cirkel som mål og forudsætning for dannelsens selvreflek-

sive proces: Forforståelsen udfordres af det for forståelsen fremmede, hvilket 

medfører en forståelseskrise, som igen bevirker et forståelsesomslag, som senere kan 

mødes af en ny krise og så fremdeles. Mortensen karakteriserer dette som en spiral-

bevægelse (ibid. 40) og tilføjer således Gadamers hermeneutiske cirkel et tidsligt og 

fremadskridende perspektiv, i hvilken forståelse løbende kvalificeres og bringes på et 

højere niveau end før. Det karakteristiske ved mødet med den litterære teksts narra-

tivitet er, at den i princippet mimer dannelsens forløb, idet denne ligeledes sker i en 

fortløbende proces af vedvarende fremmedgørelse, selvoverskridelse og integration 

af det fremmede i selvet. Da det er forståelseskrisen, som betinger en selvrefleksiv 

kvalificering af erkendelsen, er den personlige identitetsdannelse ”uløseligt tilknyttet 

menneskets refleksionsevne og dermed knyttet til selvbetragtning og selvover-

skridelse i mødet med det fremmede” (ibid.: 40).  

 Dette er en type formuleringer, som går igen i rapporten fra kanonudvalget:  

 
Alene i kraft af, at man i mødet med fortidige, anderledes tekster bliver konfronteret med det 
fremmedartede, ikke umiddelbart forståelige, som kræver, at man træder ud af den selvspejlende 
læsning, er litteraturundervisningen – ideelt set – en indøvelse i indlevelse og overskridende for-
ståelse (Dansk litteraturs kanon: 13-4) 

 

Forståelsen af dannelse som narrativ selvkonstruktion og af den litterære klassiker 

som scenen for denne går altså forholdsvis direkte igen i de tekster, som er del af den 
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institutionelle ramme for danskfaget. Lignende formuleringer ses i Fremtidens 

danskfag:  

 
Den særlige historiske fremmedhed som man kan finde i tekster der er skrevet på en tidligere form 
for dansk og affattet med forudsætning i en anden tid og et andet livssyn end det der omgiver os, 
den særlige følelse af at vi skulle kunne forstå det, men at vi alligevel ikke umiddelbart kan, den 
undren kan være indgangen til en bevidsthedsudvidelse med voldsomme konsekvenser (Fremti-
dens danskfag: 85) 

 

Især i forbindelse med litteraturundervisningen synes danskfaget altså i væsentlig 

grad inspireret af den hermeneutiske forståelse af (selv)erkendelse via selvover-

skridelse som mål for dannelsen. 

 Som det fremgår, benytter både Hammershøj og Mortensen Giddens’ sociologiske 

identitetsteori som inspiration for en dannelsesteori. Identitet og dannelse bliver såle-

des nært sammenknyttede begreber i de senmoderne dannelsesteorier: En tendens, 

som også går igen i de ministerielle tekster (fx læreplanerne for gymnasieskolen), 

hvor dannelse og identitetsdannelse ofte nævnes i forlængelse af hinanden.  

 I det hele taget vise materialet et omfattende fokus på personlig identitet. Det be-

skrives som én af uddannelsesinstitutionernes (og især danskfagets) centrale opgaver 

at facilitere den personlige identitetsdannelse: Fremtidens danskfag taler fx om ele-

vens ”identitetsdannelsesproces” (Fremtidens danskfag: 38) og om, at danskfaget 

skal ”stille redskaber til rådighed for individers alsidige dannelse” (ibid.: 19) og 

medvirke til ”dannelsen af personligheden i kraft af at den lærende får øgede mulig-

heder og større indsigt i sig selv og andre” (ibid.: 37). I læreplanerne for gymnasie-

skolen peges der ligeledes på, at danskfaget bidrager til ”udviklingen af elevernes 

selv- og omverdensforståelse og udgør et vigtigt grundlag for den personlige identi-

tetsdannelse og dermed for individuel og social udfoldelse” (Lp-stx: stk. 1.2). Dansk 

ses som havende: ”Et personligheds- og identitetsudviklende formål, som først og 

fremmest gælder den enkelte elev, ikke blot for skolen, men for livet” (hhx: 4). Un-

dervisningsvejledningen for folkeskolens Fælles mål – Dansk definerer dannelse som 

et processuelt forløb, som tager udgangspunkt i elevernes ”arbejde med deres kultu-

relle og samfundsmæssige baggrund og fremtidsperspektiver” og udmønter sig i 

”personligt funderede værdiforestillinger. Dermed skaber de sig mulighed for selv at 

tage stilling, træffe etisk funderede valg og handle i skolen og ikke mindst i samfun-

det” (Fælles mål – Dansk: 109). Individets personlige identitetsdannelse formuleres 

altså genkommende som del af danskfagets dannelsesmæssige målsætning. 
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Naturalistiske slutninger 

Såvel Hammershøjs som Mortensens forhold til det, de ser som betingelserne for 

(selv)dannelse i det senmoderne samfund, kan karakteriseres som pragmatisk. Deres 

tilgang kan til en vis grad sammenføjes i spørgsmålet: Hvis Giddens’ beskrivelse af 

det senmoderne samfund og menneske forudsættes at være rammende, hvordan kan 

en undervisningsinstitution (som fx danskfaget) så tilvejebringe de bedste betingelser 

for dette menneskes selvdannelse? Beskrivelsen af det senmoderne menneskes iden-

titetsdannende proces som et ufravigeligt grundvilkår fører med andre ord direkte 

over i en foreskrivende undersøgelse af, hvordan man igennem en særlig vinkling af 

dannelsesbegrebet kan imødekomme de krav, som dette vilkår stiller.  

 Dette er dog en kobling, som kan kritiseres. Blandt andet kan det bemærkes, at 

både Hammershøj og Mortensen forholder sig til identitetsdannelsens krav som no-

get, institutionerne skal efterkomme snarere end som noget, hvis oprindelse man bør 

efterspore. At det moderne menneske danner sig selv udgør således på én gang so-

ciologisk beskrivelse og teleologisk endemål. Det bliver med andre ord ikke klart, 

hvorfor en analyse af, hvordan individet i det senmoderne samfund danner sin identi-

tet, fører til, at skolen og dannelsestænkningen bør facilitere denne dannelsesproces. 

Med denne indvending sigter jeg ikke på at diskutere, hvilken institution der er den 

rette til at tilvejebringe betingelserne for individets selvdannelse, eller hvorvidt dan-

nelse overhovedet bør være uddannelsesinstitutionernes opgave. Jeg sigter i højere 

grad på at rejse spørgsmålet om, hvilke subjektiverende strukturer individet indgår i, 

i og med at det påtager sig selvdannelsen som tilbud og krav. Min indvending ud-

trykker primært, at denne afhandlings metodiske tilgange til dannelsesbegrebet er 

forskellige fra Hammershøjs og Mortensens. Hvor disse iværksætter en form for fæ-

nomenologisk undersøgelse af nutidens dannelse, vil nærværende afhandling i højere 

grad undersøge, hvilken vidensmagt de foreliggende dannelsesforestillinger kan tæn-

kes at være del af, og hvilke disciplinerende teknologier de i givet fald kan ses som 

indeholdt i. 

 Én af de reservationer, man i et foucauldiansk magtperspektiv kunne have over 

for såvel Hammershøjs som Mortensens analyse og brug af selvdannelsesbegrebet, 

er, at begrebet ikke i særlig høj grad åbner (men måske netop risikerer at lukke af 

for) en magtkritisk analyse: Når Hammershøj karakteriserer de senmoderne fælles-

skaber med ordene: ”Det, der binder individerne sammen, er således ikke en fælles 

kulturel baggrund eller politisk overbevisning, men simpelthen en lyst til det samme” 
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(Hammershøj 2006: 64-5), så forekommer det ikke klart, hvorfor lyst er et mere sim-

pelt analytisk begreb end kultur og politik? Fænomener som lyst og smag kommer 

øjensynligt til at fremstå som i sig selv utilgængelige for en sociologisk eller histo-

risk magtanalyse. Hammershøj henviser bl.a. til Bourdieus magtkritik af smagen, 

men afviser alligevel denne smagsforståelse, som han betegner som for reduktiv og 

uden blik for individets rolle i den personlige smagsdannelse (Hammershøj 2003: 

78). Dette betyder imidlertid, at det bredere sociale magtperspektiv ikke mere grund-

læggende forfølges i karakteristikken af smagen, selvdannelsen og det moderne sam-

funds grundvilkår: Et projekt, som ellers især for danskfaget synes aktuelt. De 

historiske vurderinger af, hvad ’den gode litterære smag’ består i, synes at udgøre et 

oplagt eksempel på, at et fænomen som smag i høj grad kan underkastes en struktu-

rel, social og magtkritisk analyse. 

Det er da også sigende, at Hammershøj læser Foucaults begreb om selvomsorg (fx 

som skaber af eget livsværk) som en foreskrivende filosofi snarere end som en de-

skriptiv og dekonstruerende analyse. Øjensynligt læser Hammershøj først og frem-

mest Foucaults arbejde som et fænomenologisk-idehistorisk projekt og fokuserer 

derfor primært på de måder, hvorpå subjektet har foretaget selvomsorg og ikke på de 

magtmæssige strukturer, som de subjektivitetsanalytiske undersøgelser i Foucaults 

forfatterskab i øvrigt lægger op til, at selvomsorgen skal opfattes som et element i. At 

benytte Foucaults magtkritiske beskrivelse af selvomsorgen som element i en præ-

skriptiv pædagogisk filosofi og således som del af en manual for selvdannelse synes 

på mange måder som modsætningen til det kritiske governmentality-projekt, som 

Foucaults tænkning i øvrigt har ansporet til. 

 Det betyder dog ikke, at det magtkritiske perspektiv er aldeles fraværende hos 

Hammershøj. Som nævnt bemærkes det, at den senmoderne identitetsdannelse også 

kan ses som en ny form for installering af magt – altså som en subjektivering:  

 
Med senmodernitetens krav om refleksivitet bliver det tydeligt, at individualiseringen samtidig er 
en form for subjektivering. Gennem refleksivitet søges individet gjort til subjekt for sine hand-
linger ved ikke blot at skulle overvåge sig selv eller være i stand til at levere personlige begrun-
delser for sine valg og handlinger (myndiggørelse), men ved samtidig også at skulle konstruere en 
kontinuerlig sammenhæng eller tidslig identitet mellem sine valg og handlinger (Hammershøj 
2003: 105) 

 

Denne nietzscheansk inspirerede pointe, at den narrative selvdannelse også er en 

magtmæssig konstruktion, som sigter på at tvinge selvet til at konstituere sig som 

subjekt for sine handlinger og som selvidentisk over tid, benyttes dog ikke som ud-
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gangspunkt for at undersøge selvdannelsens rolle som socialt subjektiverende meka-

nisme. Hvor magtanalyse hos Foucault synes som et centralt element, udgør en sådan 

dels et sidespor i Hammershøjs projekt, mens det hos Mortensen slet ikke bliver 

rejst: Det, der potentielt kan blive genstand for analyse hos Mortensen, er det kontin-

gente historisk-kulturelle grundlag, som individets narrative selvkonstruktioner 

hviler på, men ikke den disciplinerende rolle, som narrationstilskyndelsen selv måtte 

være del af. 

 Mit projekt hævder på ingen måde at kunne iværksætte en undersøgelse af samtli-

ge de perspektiver, som jeg her lægger op til, at Mortensens og Hammershøjs 

analyser kunne tilføjes. Mere ydmygt undersøger det de betingelser for selvdannelse, 

som er til forhandling i mit materiale. Mine undersøgelser sker i højere grad ud fra en 

forudsætning om, at selvdannelse spiller en disciplinerende rolle og grundlæggende 

fungerer som del af dannelsens subjektiverende greb om individet, hvad der betyder 

en kritisk distance til forståelsen af selvdannelse som pr. definition frisættende og 

autonomiskabende. Man kan således spørge, hvorvidt individets narrative selv-

konstruktion/selvdannelse-på-egne-præmisser skal forstås som en bevægelse, der 

nødvendigvis fører væk fra magten, eller snarere som del af en bevægelse, der fører 

magten helt tæt på og installerer den i subjektet.  

 

Spørgsmål til den narrative selvdannelse 

Mortensens og Hammershøjs bud på selvdannelse tager altså på én gang udgangs-

punkt i dels en deskriptiv analyse, som ser selvdannelse som det senmoderne menne-

skes eksistentielle betingelse og dels en normativ forskrift, der betegner det som 

skolens opgave at facilitere de bedste betingelser for denne dannelsesproces. Hvis 

man forudsætter Mortensens og Hammershøjs bud på selvdannelse, giver det mening 

i forlængelse heraf at stille en række overordnede spørgsmål til mit analysemateriale:  

 

a. Narration: Hvilke narrativer stiller danskfaget til rådighed for subjektets selvdan-

nelse? Hvilke narrative brikker er tilgængelige for konkrete identitetskategorier som 

køn og etnicitet? Hvis vi altid allerede er ”blevet fortalt” (Mortensen 1998: 47), 

hvordan påvirker de identitetsmæssige narrativer, som selvet på forhånd er fortalt af, 

så hvilke mulige nye selvfortællinger, der stilles til rådighed for subjektet? Hvilken 

forskel gør det fx, at subjektet også fortælles ind i identiteten som hhv. etnisk majori-

tetselev eller minoritetselev, dreng eller pige? 
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b. Selvoverskridelse: Hvordan forventes det selvoverskridende møde med det frem-

mede at komme i stand? Hvordan positionerer dette møde eleverne i forhold til 

hinanden? Hvad sker der, når danskfaget skal sætte ord på mødet og det fremmede? 

 

c. Agens og kritik: I hvor høj grad kan selvdannelsen betragtes som frisættende? 

Hvilken mulighed har den enkelte for at modsætte sig uønskede etnisk eller kønnet 

narrativer? Indebærer selvrefleksionen også en mulighed for kritisk forholden sig til 

andres narration af ens selv, og hvad er i givet fald betingelserne for sådan en kritik?  

 

3.5 Dannelse som udvikling af kompetencer 

Jeg vender nu blikket mod et andet senmoderne dannelsesbegreb, som figurerer i 

mine materialetekster, nemlig begrebet kompetencedannelse. Hvor selvdannelses-

begrebet i høj grad tages op af danskfagets humanistisk-hermeneutiske gren, synes 

kompetencebegrebet i højere grad influeret af en naturvidenskabelig tænkning, som 

udvider det klassiske kvalifikationsbegreb. Stefan Hermann og Jens Erik Kristensen 

har skitseret kompetencebegrebet som havende rod i på den ene side en socialpsyko-

logisk/kognitivistisk tradition og på den anden en juridisk/forvaltningsretslig. 

Forfatterne peger dog især på Human Resource Management-tænkningen som den 

erhvervsøkonomiske (kommunikations- og informationsteknologiske) kontekst, som 

begrebet især blomstrer i, og som synes at udgøre den primære inspirationskilde for 

kompetencebegrebet, som det anvendes i forbindelse med uddannelsessektoren 

(Hermann og Kristensen 2004). Kompetencebegrebets fællestræk på tværs af disse 

retninger definerer Hermann og Kristensen som: ”et individs evne og beredskab til i 

handling at møde en given udfordring” (ibid.: 496, kursiv ifølge original).  

 Det er i høj grad Fremtidens danskfag og undervisningsvejledningerne for de 

gymnasiale uddannelser, som anvender kompetencebegrebet. En af de rapporter, som 

Fremtidens danskfag har skelet til som et ”søsterprojekt” (Fremtidens danskfag: 42), 

og hvis kompetencebegreb rapporten synes inspireret af, er Kompetencer og Mate-

matiklæring (”KOM”, Undervisningsministeriet 2002). Derfor foretager jeg her en 

kort ekskurs for at uddybe KOMs begrebsliggørelse af kompetence. 

 På samme måde som Fremtidens danskfag gør det, formulerer KOM en række 

fælles målsætninger for matematik på alle niveauer i undervisningssystemet. Det, 

som især er bemærkelsesværdigt, er, at KOM ikke tager udgangspunkt i en definition 
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af matematikfagets kerneområde, men i stedet benytter en karakteristik af de mate-

matiske kompetencer som sit afsæt. KOMs overvejende fokus er det handlende 

subjekt og dets evne til at agere på baggrund af matematisk ekspertise. Det indebærer 

både det at kunne handle i situationer, som lægger op til matematisk handlen, men 

også at kunne se, hvordan en given situation kan ses og forstås i matematikkens lys 

og således at kunne formulere spørgsmål matematisk (KOM: 44). Det understreges, 

at begrebet kompetence kan benyttes såvel normativt som det mål, eleven bør opnå 

gennem undervisningen, og deskriptivt som en beskrivelse af, hvad det er, der kon-

kret finder sted i matematikundervisningen. Disse perspektiver markeres som en 

metakognitiv støtte for læreren, der kan benytte begge disse synsvinkler på mate-

matik som udgangspunkt for tilrettelæggelse af undervisningen. 

 Kompetence formuleres som indeholdende dimensionerne dækningsgrad, aktions-

radius og teknisk niveau, dvs. hhv. hvor mange aspekter af disciplinen, som 

beherskes, hvor mange situationer, man evner at iværksætte kompetencen i, og hvor 

begrebsligt og teknisk avanceret et niveau eleven er i stand til at agere med matema-

tik på (ibid.: 64-66). Det, som er det centrale for den matematiske kompetence, er 

altså en kombination af den konkrete viden og evnen til at iværksætte og omsætte 

denne viden i handling knyttet til ”matematiske situationer” (ibid.: 66). 

 I tillæg til den produktive evne til at gennemføre en given matematisk proces for-

muleres kompetence som indbefattende en undersøgende evne til at forstå, analysere 

og kritisk bedømme (ibid.: 64). Den kritiske tradition fra oplysningstænkningen vide-

reføres altså i kompetencetænkningen, som giver evnen til kritisk analyse en lige så 

central placering, som selvdannelsesbegreberne gør. 

 I KOMs formulering løsrives kompetencebegrebet med andre ord potentielt fra 

det universalistiske. Det synes således ikke at være en forudsætning at betragte et 

bestemt vidensområde (her matematik) som en universel transhistorisk sandhed for at 

erhverve sig kompetencer inden for det. Snarere formuleres matematisk kompetence 

som det at beherske en matematisk diskurs: ”At kunne spørge og svare i og med ma-

tematik” (KOM: 44). Begrebet matematisk kompetence forudsætter altså ikke, at man 

betragter matematikken som en universel sandhed eller kan formulere dens sam-

fundsmæssige nytteværdi.49 

                                                 
49 Denne relative åbenhed skyldes dog måske også, at faget matematik ikke i lige så høj grad som 
faget dansk befinder sig i en situation, hvor det må forsvare og argumentere for sin eksistensberettigel-
se, hvorfor det selvsagt er mere risikofrit at lægge sig åben for en potentiel underminering af fagets 
universelle værdi. 
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 Kompetencebegrebet minder i udgangspunktet om den metodiske variant af for-

mal dannelse, der som nævnt angår evnen til at benytte værktøjer og arbejdsteknik-

ker, fx det at kunne læse et atlas, en ordbog eller et leksikon eller benytte matematik-

kens modeller (Klafki 1983 [1959]: 51). Som KOM fremstiller kompetencebegrebet, 

inddrages dog tillige evnen til at beherske et bestemt emneområdes diskurs. Det er 

altså ikke nok at beherske værktøjer, der kan tillade én at besvare spørgsmål inden 

for et bestemt emneområde. Kompetencer sigter tillige på evnen til at formulere 

spørgsmål i overensstemmelse med den givne disciplins logikker. 

 

Kompetence i Fremtidens danskfag 

Kompetencebegrebet er det dannelsesbegreb, som spiller den mest eksplicitte rolle i 

Fremtidens danskfag. Hvor kernefaglighed udgør omdrejningspunktet for Dansk 

litteraturs kanon, så udfordrer Fremtidens danskfag mere grundlæggende ideen om 

en danskfaglig kerne. I stedet formulerer rapporten en række kompetencemål for 

undervisningen. Fremtidens danskfag benytter således kompetencebegrebet som et 

alternativ til kernefaglighedsbegrebet og til den traditionelle dannelsestænkning. 

Rapporten har i langt højere grad fokus på det funktionelle og formulerer fagets tra-

ditionelle kerneområder som middel i elevens aktive kompetenceerhvervende proces, 

som i stedet sættes i højsædet. Rapporten fokuserer tydeligt på faglige kompetencer – 

dvs. evnen til at indhente og anvende faglig og teknisk viden.50 

 Fremtidens danskfag formulerer kompetencer som en mulig løsning på diskrepan-

sen mellem det almene arbejdsliv og den private dannelse af personligheden. Kvalifi-

kationer til arbejdslivet og dannelse til fritiden forenes nu i efterstræbelsen af kompe-

tencer, hvad der på én gang formuleres som ressource for den enkeltes personlige 

identitetsdannelse og for arbejdsmarkedets generelle behov:  

 
Arbejdsgruppen har derfor ikke sat særlig fokus på den tidligere dikotomiske debat om dannelse 
for livet eller dannelse til arbejde. I videnssamfundet forekommer en sådan debat at være et over-
stået stadium. At lære for livet og at danne et mere nuanceret og mangeartet identitetsmønster bli-
ver i videnssamfundet almene dannelsesaspekter af gradvis større betydning, både som kvalifika-
tioner der efterspørges i erhvervslivet, og som kompetencer der vil være uundværlige ressourcer 
for den enkelte i den fri tid (Fremtidens danskfag: 32) 

 

Den enkeltes personlighed forventes med andre ord at fungere som en forlængelse af 

arbejdsmarkedets krav og vice versa. Kompetencernes mål fremstilles som den en-
                                                 
50 Der opereres altså ikke med noget sådant som de såkaldte sociale kompetencer i form af evnen til 
empati, konfliktløsning og relationsevner, jf. Jensen 2002: 23-38 og Jensen og Ehlers 2002. 
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keltes aktive mulighed for at skabe mening gennem integrationen af arbejdsliv og 

personligt liv: ”Danskundervisningen skal tilrettelægges så den giver den enkelte og 

befolkningen som helhed de største muligheder for gennem et langt arbejds- og fri-

tidsliv at forme en meningsfuld tilværelse” (Fremtidens danskfag: 32).  

 Rapporten systematiserer kompetencerne som bestående i fire kulturelle kompe-

tencer: Tale, lytte, læse og skrive, som udgør de minimalkrav, som undervisningen i 

dansk er forpligtet på at opfylde. Kompetencerne er centrerede om det at danne og 

forstå sproglig betydning. De kan på den ene led karakteriseres efter deres primære 

(lytte, tale) eller sekundære (læse, skrive) kvalitet og på den anden led efter deres 

hhv. receptive (lytte, læse) og produktive (tale, skrive) karakter (Fremtidens dansk-

fag: 39 ff.). Kompetence formuleres desuden mere bredt som: ”den enkeltes evne til 

at opleve og være analytisk, til at kunne forstå andre menneskers bevæggrunde og 

motiver, til selv at være dynamisk, kreativ, nysgerrig, samarbejdsvillig, teamorien-

teret og åben over for verden og nye udfordringer” (Fremtidens danskfag: 33). Det 

understreges desuden, at de kulturelle kompetencer må betragtes som partikulære og 

historisk indfældede (ibid.: 43), men at de altså ikke desto mindre udgør det pragma-

tiske udgangspunkt for semiotisk literacy. Her er rapporten med andre ord på linje 

med Hirsch’ argumentation. 

 Kompetencer beskrives grundlæggende som noget, enhver kan opnå. Kompeten-

cedannelse ses altså i udgangspunktet som en ekstern evne, som alle elever kan og 

bør oplæres i. Samtidig er der dog en tendens til, at kompetence opfattes som et in-

ternt potentiale, som via danskfaget kan bringes til aktualitet. Der tales fx om 

”[b]estræbelsen på at udvikle individets fulde potentiale” (Fremtidens danskfag: 29) 

og om muligheden for at ”indløse alle individets muligheder” (ibid.: 33). Her frem-

står eleven således snarere som besiddende en række indre evner, der kan udleves. 

Dette går til en vis grad igen i Dansk litteraturs kanon, som på den ene side beskriver 

kompetencedannelse som en aktivering af det indlærte: ”Begrebet kompetence inde-

bærer, at det er elevernes aktive anvendelse af det, de lærer, der skal stimuleres, ikke 

deres passive viden” (Dansk litteraturs kanon: 27), men som samtidig henviser til, at 

eleverne på forhånd besidder en ”litterær[…] kompetence” bestående i en ”allerede 

eksisterende fornemmelse for en teksts genre, stil og tone” (ibid.: 26). 

 Der fremstår således en vis uklarhed i forhold til, hvor kompetencerne kan lokali-

seres og stammer fra. Skal kompetencer forstås som en række af evner, som alle kan 

erhverve, eller har de i stil med almendannelsens begreber karakter af et indre poten-
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tiale, som skal udvikles? Begge positioner kan siges at have et formalt dannelsessig-

te, idet de sigter på at udvikle og forme det kompetente subjekt, men det synes altså 

uklart, hvorvidt kompetencerne skal lokaliseres i det indre eller det ydre. Dette bli-

ver, som jeg viser i de følgende kapitler, væsentligt for italesættelsen af såvel det 

etniske som det kønnede subjekt, idet der er en tendens til at forstå visse kompeten-

cer som hidrørende fra specifikke subjekters identiteter. 

 

Kompetence som empowerment 

Som det fremgår, er kompetence et begreb, som er genstand for løbende diskursive 

forhandlinger. I det følgende giver jeg en række eksempler på disse forhandlinger, 

som de tager form i en række nyere artikler, som behandler kompetencebegrebet og 

dets relation til uddannelsessystemet. 

 Fra socialpsykologisk hold betegner Per Schultz Jørgensen kompetence som det at 

besidde kvalifikationer, men tillige og måske vigtigere: At besidde evnen til at agere 

fagligt i en arbejdssituation, herunder at kunne analysere, vurdere og handle i en gi-

ven social og kulturel kontekst (Jørgensen 1999). Videnssamfundets kerne-

kompetencer må derfor indeholde både et fagligt, et forandringsmæssigt og et socialt 

element. Også Jørgensen tager udgangspunkt i Giddens’ karakteristik af det sen-

moderne samfund. Hans kompetencebegreb har en del til fælles med Mortensens og 

Hammershøjs selvdannelsesbegreber, idet også Jørgensen tager udgangspunkt i det, 

han ser som det moderne menneskes nødvendige søgen efter identitet i en fragmen-

teret verden. Jørgensen karakteriserer kompetenceudvikling som et moderne 

dannelsesprojekt, som i høj grad vægter det sociale samspil med andre. At kunne 

agere med andre, genkendes og anerkendes af dem udgør et betydningsfuldt sigte for 

kompetencedannelsen. Jeg vil i analysedelen forfølge dette perspektiv ved at under-

søge, på hvilke præmisser danskfagets subjekter gives mulighed for at genkende og 

anerkende hinanden.  

 Jørgensen vægter desuden subjektets muligheder for agens og autoritet, idet kom-

petence ifølge Jørgensen sigter mod ”genrejsningen af en personlig ”myndighed” 

som menneske (jævnfør det amerikanske begreb ”empowerment”)” (Jørgensen 

1999). Jørgensen indsætter således Giddens’ empowerment-begreb som et af kompe-

tencedannelsens mål. Også her ses altså en forbindelse til oplysningens ideal om det 

frie og autoritativt handlende individ. Ligesom det gælder for oplysningstanken, 

fremstår individets øgede autonomi i form af selvstændighed, vurderingsevne og 
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handlepotentiale som ypperste mål for kompetencedannelsen. Myndighedsbegrebet 

trækker desuden på det participatoriske ideal, som findes i en liberal-demokratisk 

tradition. Inden for en sådan tradition afgøres et samfunds grad af demokrati af, i 

hvilket omfang institutionerne tillader borgerne at indgå i de demokratiske beslut-

ningsprocesser. I denne tænkning betragtes borgerne som aktører, der må myndig-

gøres, sådan at de bedst muligt kan udfylde deres demokratiske rolle.51 

Handlekompetence fremhæves bl.a. som mål i læreplanen for stx, som fremhæver, at: 

”Kritisk analytisk sans og beherskelsen af et sikkert sprogligt udtryk fremmer ele-

vens muligheder for at orientere sig og handle i et moderne, demokratisk, globalt 

orienteret samfund” (Lp-stx, stk. 1.2). 

 I artiklen ”Fra styring til ledelse – om kompetencebegrebets udvikling” (Hermann 

2003a) skelner Stefan Hermann mellem kvalifikation og kompetencer for herigennem 

at adskille det traditionelle syn på viden som en evne (juridisk repræsenteret ved ad-

gangsgivende eksaminer legitimeret i loven) fra et syn på brugbar viden som 

processuel og indeholdende et grundlæggende vurderings- og handlingspotentiale:  

 
Hvor kvalifikationer handler om viden og færdigheder på givne faglige områder, som er tilegnet 
gennem undervisning, studier eller oplæring i uddannelsesmæssige sammenhænge, betegner kom-
petencer evnen til at gøre det rigtige på det rette tidspunkt frem for at være rigtig god på 
tidspunkter og i sammenhænge, hvor der muligvis ikke er brug for det […] (Hermann 2003a) 

 

Hermann karakteriserer kompetencernes processuelle træk på en måde, som for så 

vidt går udmærket i spænd med poststrukturalistisk identitetstænkning. Således er 

identiteten som kompetent subjekt noget, som konstitueres gennem dets handlinger: 

”Kvalifikationer er noget, man har, og som er certificeret på eksamensbevis, svende-

brev. Kompetent er noget, man bliver og viser sig som” (ibid.). Opfattelsen af 

kompetence som noget processuelt – noget man gør snarere end har – kan altså ses 

som en nytænkning af den relation mellem viden og subjektet, som ellers findes i 

dannelsestænkningen. Det kompetencebegreb, som Hermann skitserer, ser hverken 

individet som et kar fyldt med viden, som del af den almenmenneskelige fornuft eller 

som et selvdannende individ, der vedvarende reviderer sine forforståelser. I stedet 

forventer kompetencetænkningen, at individet kontinuerligt viser sig som kompetent 

gennem en række kompetencehandlinger.  

                                                 
51 Se Dean 2006 [1999]: 123 ff. om den politiske brug af empowerment som politisk selvteknologisk 
styringsmekanisme. 
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 Dette kan betragtes som en bevægelse, der, som Jørgensen ser det, øger subjektets 

grad af autoritativ selvbestemmelse, agens og empowerment. Omvendt kan man dog 

også betragte kompetencekravet og det handlepotentiale, som det medfører, som del 

af en subjektiverende selvteknologi. Som Hermann påpeger, kan kompetence-

begrebet også potentielt indebære negative magtmæssige og hierarkiserende konse-

kvenser, som kompetencetænkningen potentielt har. Han foreslår at forstå kravet om 

vedvarende at vise sig kompetent som konkurrencesamfundets styringsmekanisme, 

som regulerer subjektets selvforståelse, behov og handlinger. Dels gør kompetence-

begrebet ikke den enkelte fri af allerede eksisterende samfundsmæssige magt-

hierarkier – snarere tværtimod – dels er de hierarkiske magtstrukturer i det moderne 

samfund via kompetencetænkningen måske blevet mere uigennemsigtige og uidenti-

ficerbare end nogensinde:  

 
Det betyder, at vurderingerne af kompetencer og læring ikke kan slås op i lærebøger, men gøres i 
praksis i ’trial and error’ – processer som en funktion af lokale magtforhold, hvor retten til at defi-
nere og værdsætte kompetencer og læring bl.a. er udtryk for strategiske tilstande, kulturer og nor-
mer, hvor nogen netop har mere at skulle have sagt end andre. Det kan både resultere i pluralisme 
og gode forbedringer på alle niveauer, men dels kan det også betyde indtoget af en ny ansigtsløs 
paternalisme, som er totalitær, fordi den ingen grænser respekterer i sin jagt på ressourcer, dels 
produktionen af eksklusion og marginalisering som resultat af højere, bredere og dybere krav til 
den enkeltes væren og udvikling fra vugge til krukke (Hermann 2003a)  

 

Det er netop nogle af disse ”lokale magtforhold”, som jeg i analysen søger at ekspli-

citere, bl.a. for at undersøge hvilken produktion ”af eksklusion og marginalisering” 

de potentielt resulterer i.  

 Som det ses, er Hermann skeptisk over for det pr. definition frigørende i kompe-

tencesesprojektet. Han påpeger, at idealet (og det implicitte krav) om faglig dygtig-

gørelse gennem livslang læring, som følges med kompetencebegrebet, har karakter 

af at være ”totaliserende i tid og rum i det hele menneskes tjeneste” (ibid.). Med en 

foucauldiansk vending kan man tilføje, at kompetence og livslang læring – ligesom 

det er tilfældet med de forskellige dannelsesbegreber – kan forstås som del af en 

biomagt, som sigter på at regulere befolkningen til selvdisciplinering gennem det 

krav om livslang læring og kompetenceudvikling, som allestedsnærværende følger 

hele befolkningen, hele livet. Som magtteknologi er det således primært den konkrete 

udformning snarere end det implicitte mål, som adskiller kompetenceidealet fra fx 

national dannelse og borgerlig almendannelse. Set i et magtkritisk lys synes det 

rammende at bestemme kompetence som empowerment, men samtidig er det dog 
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ikke givet, at empowerment er ensbetydende med emancipation fra magten i nogen 

banal forstand. Man kan i højere grad betragte kompetencebegrebets handle-

potentiale som en ny subjektiverende teknologi, som styrer subjektet gennem dettes 

selvstyring.  

 I forlængelse af en sådan tankegang kritiserer Dean empowerment-begrebet for 

fejlagtigt at dikotomisere magt og magtesløshed: ”Selvom magtrelationer er ulige og 

hierarkiske, så er de ikke ’nulsumsspil’, hvor kun visse aktører har magt på bekost-

ning af andre” (Dean 2006 [1999]: 127). I stedet betragter Dean empowerment-

strategien som en styringsmåde (”medborgerskabsteknologi”), der sigter på at få 

medlemmerne af forskelligartede sociale grupper til at påtage sig fælles identiteter og 

handlemåder i forhold til staten. Selvstyring kan således i en foucauldiansk tanke-

gang betragtes som instrument i etablering af specifikke magtrelationer, hvorfor 

Dean da også advarer mod at inkorporere en ukritisk ”vilje til empowerment” (ibid.: 

128). 

 At forholde sig analytisk-kritisk til empoverment-begrebet er dog ikke det samme 

som aldeles at afvise det. Snarere end på forhånd at forkaste empowerment og hand-

lefrihed som idealmål for dannelse vil jeg vælge at tænke med begreberne og i stedet 

spørge, hvor grænserne for subjektets handlefrihed går. Hvor langt er subjektet auto-

ritativt, og hvor – og for hvem – går autoritetens og handlefrihedens grænse? 

 

Kompetenceudvikling som konkurrencestatens styringsteknologi  

Her foretager jeg en kort ekskurs for at se på, hvordan kompetencebegrebet er blevet 

indplaceret som del af mere generelle samfundsmæssige ideologier. Det pæda-

gogiske, humanistiske kompetencebegreb er nemlig bl.a. blevet karakteriseret som 

bundet til samfundsøkonomisk ressourcetankegang. Af Undervisningsministeriets 

rapport National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikations-

udvikling (1997) fremgår det da også netop, at det er erhvervslivet, som udgør 

definitionsrammen for begreberne kompetence og kvalifikation (som rapporten dog 

ikke skelner mellem). Her defineres kompetence eksplicit såvel som implicit som 

ensbetydende med det, der modsvarer erhvervslivets efterspørgsel og kan medvirke 

til at gøre den danske nation forretningsmæssigt konkurrencedygtig i forhold til an-

dre nationer: ”I videns- og servicesamfundet bliver løbende kompetenceudvikling en 

afgørende betingelse for, at virksomheder kan fastholde og forbedre deres konkur-

renceevne” (National kompetenceudvikling: 22). Diskursivt konstruerer rapporten et 
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gnidningsløst sammenfald mellem individets, arbejdsmarkedets og samfundets gene-

relle interesser: 

 
Sammenfattende synes der på flere områder at være et sammenfald mellem virksomhedernes kva-
lifikationskrav, medarbejdernes krav om at have et udviklende arbejde og samfundets interesse i, 
at der finder en kvalifikationsudvikling sted, der fremmer den enkeltes erhvervsmæssige kompe-
tence og livskompetence i almindelighed. Én forklaring på dette sammenfald er, at de kvalifikatio-
ner, som virksomhederne efterspørger, i lige så høj grad kan bruges uden for en snæver arbejds-
situation. På den måde kan virksomhederne, den enkelte og samfundet siges at have en fælles 
interesse i en national kompetenceudvikling (National kompetenceudvikling: 37) 

 

 At uddannelsessystemets idealer for læring og individuel dannelse således indgår i 

og dermed også understøtter en given samfundsorden er der dog, som Ove K. Peder-

sen bemærker, som sådan ikke noget nyt i (O.K. Pedersen 2006). Hvor den nationale 

dannelse sigtede på nationalstaten, og efterkrigstidens fællesskabsrettede dannelse 

sigtede på velfærdsstaten, sigter kompetencebegrebet på at disciplinere individet til at 

honorere konkurrencestatens subjektiveringskrav (O.K. Pedersen 2006: 89). Som 

sådan er kompetencekravet således ikke kvalitativt anderledes end de øvrige dannel-

sesidealer, idet de alle er orienterede imod at producere subjekter, som kan indgå 

som organisk del af det givne (statslige) fællesskab.  

 I konkurrencestaten knyttes individet til staten gennem en produktion af indivi-

dualitet som bestående i kompetencer. Konkurrencestatens disciplinering kan ifølge 

Pedersen karakteriseres som mere altfavnende og således effektiv end tidligere for-

mers ditto: ”Konkurrencestaten intervenerer dybere og mere intensivt end velfærds-

staten og gør det med det formål at forbinde efterspørgsel med udbud af faglighed, til 

gavn for den nationale økonomis konkurrenceevne” (ibid.: 97). Men selvom formen 

og rækkevidden er anderledes end før, så er selve projektet ikke nyt: Skolepolitikken 

har altid været del af statens formgivning og disciplinering af subjektet til nyttig sam-

fundsborger. At det nu er den neoliberalistiske markedsøkonomis krav, som definerer 

den dannelsesmæssige dagsorden, formuleres således lidt pessimistisk som noget i 

sin form nyt, men i sin substans ikke principielt anderledes end før. Nærværende 

afhandling søger da heller ikke at formulere en vej ud af den samfundsmæssige sub-

jektivering (eller for den sags skyld at pege på en subjektiveringsform, som er frisæt-

tende), men i stedet at analysere de forskellige måder, hvorpå de enkelte subjekti-

veringsformer optræder som hhv. mulighedsgivende og begrænsende for subjektet. 

 Man kan altså karakterisere de dannelsesmæssige projekter som udtryk for flere 

forskellige samfundsmæssige tendenser. Mette Buchardt betegner således de nuvæ-
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rende danske uddannelsespolitiske strategier (som kan identificeres såvel på det poli-

tiske makroniveau som på klasserummets mikroniveau) som domineret af to ten-

denser: På den ene en statsjuridisk retning med neoliberale overtoner, som fokuserer 

på eleven som agent i demokratiet (og som manifesteres i kompetencetænkningen), 

og på den anden side en national-romantisk tendens, som kommer til udtryk i den 

kanonorienterede tankegang, som kan betragtes som knyttet til et neokonservativt 

syn på individet som indfældet i en (dansk) kultur og på skolen som en institution, 

hvis opgave det er at etablere elevens følelse af dansk kulturelt tilhørsforhold (Bu-

chardt 2005 og 2007). 

 Kompetencebegrebet kan eventuelt også bestemmes som den pragmatiske (men 

måske også mere ukritiske) konsekvens af at tænke uddannelse og dannelse som ka-

pital, sådan som Bourdieu gør. Kompetencer er i dette lys lig aktørens akkumuler-

bare og på arbejdsmarkedet omsættelige kapital. Kompetencebegrebet kan således 

forstås som en form for instrumentalisering af den kulturelle kapital, som medfører, 

at den økonomiske kapitals logikker i mere direkte form gøres overførbare til uddan-

nelsesområdets felt.  

 

Kompetence, dannelse og demokrati 

Kompetencebegrebet er således ingen undtagelse fra reglen om, at et samfunds dan-

nelsesbegreber afspejler dets herskende diskurser om den foretrukne samfundsform. 

At skolepolitik og samfundspolitik er sammenhængende størrelser ses tydeligt i mit 

materiale, som omfattende accentuerer, at uddannelsessystemet og i særdeleshed 

danskfaget har udviklingen af Den Demokratiske Borger som sit absolutte sigte. Det 

fremgår således af folkeskoleloven, at: ”Folkeskolen skal forberede eleverne til del-

tagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. 

Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati” (§ 1, 

stk. 3). Den nye gymnasielov understreger, at: ”Uddannelsen og skolekulturen som 

helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter 

i et samfund med frihed og folkestyre”, og at et grundlæggende mål med uddan-

nelsen er, at eleven opnår ”forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk sam-

fund” (Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), § 2, stk. 5).52  

 Det demokratiske sigte fremhæves ligeledes i de specifikke læreplaner for dansk 

på ungdomsuddannelserne. Her defineres det som danskfagets kerneydelse at frem-

                                                 
52 Formuleringen er den samme som i loven for hf, hhx og htx. 
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me elevens ”muligheder for at orientere sig og handle i et moderne, demokratisk, 

globalt orienteret samfund” (Lp-hf/Lp-stx), at faget ”udvikler elevernes evne til at 

begå sig med ansvarlighed og tolerance og til aktivt at tage del i et demokratisk sam-

fund” (Lp-hhx), ligesom det fremmer ”lyst til og mulighed for […] at indgå som 

borgere i et dansk demokratisk samfund” (Lp-gif), og at ”Dansk […] omfatter ele-

vens rolle som borger i et demokratisk samfund” (Lp-htx). 

 I tråd med vejledningerne fremhæver Fremtidens danskfag, at uddannelse i kultu-

relle kompetencer udgør særligt vægtige instrumenter i den demokratiske borgers – 

og dermed det demokratiske samfunds – dannelse. Dannelse, kompetence og demo-

krati udgør en samlet enhed: 

 
Kulturkompetencerne [tale, læse, lytte, skrive] tjener også det videre formål at åbne muligheder for 
at eleverne enkeltvis og sammen kan deltage i og være med til at udbygge et demokratisk sam-
fund. Det betyder dels at de kan lære mere og bedre i de øvrige fag i uddannelsessystemet, dels at 
de bliver bedre forberedt til at tage ansvaret for deres egen dannelsesproces (Fremtidens danskfag: 
23 og 89) 

 
Traditionelt og vel også blandt mange praktiserende dansklærere opfattes dansk som det fag hvor 
den demokratiske samtale overhovedet indøves, det fag hvor dannelsen grundlægges og befæstes 
(Fremtidens danskfag: 36) 

 

I læreplanerne og undervisningsvejledningerne for dansk er nogle af de begreber, 

som demokrati/demokratisk ækvivaleres med, fx frihed, handlemulighed, ansvarlig-

hed og tolerance. I Fremtidens danskfag ækvivaleres demokrati/demokratisk med 

begreber som rettighed, rummelighed, lighed, velstand og oplysning (Fremtidens 

danskfag: 96, 148, 15 og 30). Disse betegnelser fremstår som væsentlige, men dog 

alligevel hverken som nødvendige eller tilstrækkelige betingelser for det demokra-

tiske. Demokrati forbindes i stedet grundlæggende med kommunikation, idet begre-

bet tilbagevendende forbindes med: samtale, diskussion, dialog, argumentation og 

stillingtagen (Fremtidens danskfag: 36, 70, 95, 57). Således knyttes demokrati til de 

kommunikative dele af danskfaget, hvormed danskfag og demokrati altså kommer til 

at udgøre gensidige argumenter for hinanden. Danskfaget formuleres endog som den 

ultimative garant for det samlede demokratiske indhold i erhvervsuddannelserne 

(eud). I afsnittet om dansk på eud hedder det således: ”Den overordnede lovbekendt-

gørelse opstiller som mål at uddannelsen skal bidrage til elevernes ’medvirken i et 

demokratisk samfund’ og deres ’personlige udvikling’? Kan man dét uden dansk på 

skemaet? […] Arbejdsgruppen mener nej” (Fremtidens danskfag: 215). 
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 Demokrati/demokratisk udgør i alle de ministerielle tekster et privilegeret tegn. 

Man kan betegne det som et af danskfagets nodalpunkter, hvorom fagets øvrige tegn 

(dannelse, eleven, danskfaget osv.) organiseres, men som inden for diskursens ram-

mer ikke selv er genstand for debat. De ministerielle tekster definerer således 

primært begrebet ”demokrati” noget vagt, fx som i ovenstående: ”frihed og folke-

styre”. Der benyttes fx ikke præciserende begreber som parlamentarisme, repræsen-

tativt demokrati eller historisk betinget styreform. Man kan med Laclau og Mouffe 

sige, at demokrati udgør en tom betegner, som er kendetegnet ved at indholds-

udfyldes noget diffust. Demokratibegrebets centralitet i teksterne synes således ikke 

at bygge på en hegemonisk fastlagt betydning, men måske i højere grad på dens dif-

fust henvisende funktion. Betydningen af demokrati fastsættes ikke, men udgør i 

stedet diskussionens målestok. Demokrati er ikke efterstræbelsesværdigt i kraft af sit 

indhold; snarere er værdier efterstræbelsesværdige i kraft af at være ”demokratiske”. 

Det er således kendetegnende for mit materiale, at demokratisk fungerer som et indi-

skutabelt plusord.  

Kompetenceudvikling italesættes generelt som sammenfaldende med udviklingen 

af den demokratiske borger. Dette er dog et projekt, som Claus Haas ligesom Her-

mann og O.K. Pedersen er mere skeptisk over for. Haas kritiserer således de implicit-

te disciplinerende strategier, som han ser indeholdt i gymnasiereformens formule-

ringer om de didaktiske målsætninger for gymnasieskolens samfundsfag, og som han 

mener kan fungere som symptomer på grundlæggende politiske konflikter i det dan-

ske samfund p.t. (Haas 2004). Haas undersøger de processer, gennem hvilke 

uddannelsessystemet skaber loyalitet over for bestemte fællesskaber. I denne magt-

teknologi indgår demokratididaktikken som en in- og eksklusionsmatrice: ”[A]t drive 

identitetspolitik er institutionaliseret magt” (ibid.: 219). Denne magt forstås ikke som 

adskilt fra socioøkonomisk magt, men som en effekt af den. Haas’ karakteristik af 

dannelsen af den demokratiske borger er således på mange måder lig Hermanns og 

Pedersens karakteristik af kompetencedannelse som en magtteknologi. Haas opfor-

drer til en mere eksplicit diskussion af, hvilken demokratiopfattelse det mere 

specifikt er, at en demokratisk dannelse skal forpligtes på, og dermed hvilke fælles-

skaber Demokratiet skal sigte på at give adgang til, oprette eller opretholde (ibid.). 
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Demokratididaktik som moddiskurs 

Det omfattende fokus på demokrati kan altså ses, ikke kun som et politisk-ideologisk 

udgangspunkt baseret på bestemte værdier, men også som en samfundsmæssig sty-

ringsteknologi, der – ligesom det gælder for de øvrige dannelsesbegreber – sigter på 

at forme individerne i overensstemmelse med det demokratiske samfunds behov og 

ideologier. Men demokratididaktikken kan også fungere som en protest mod en an-

den magtfuld styringsteknologi i den danske uddannelsespolitik, nemlig den mar-

kedsorienterede kompetencetænkning. Skolesystemets statsjuridiske kompetence-

diskurs (som blev nævnt ovenfor) udgøres således af to internt konkurrerende 

diskurser: På den ene side det, der kan identificeres som en neoliberalistisk markeds-

diskurs, som betragter individet som arbejder og forbruger i konkurrencesamfundet, 

og på den anden side en demokratidiskurs, som først og fremmest betragter individet 

som demokratisk borger.  

 Søren Kolstrup karakteriserer de to samfundsstrømninger som konkurrerende pa-

radigmer: ”På den ene side de kræfter der plæderer for økonomiens, arbejdsmarke-

dets, effektivitetens og den målbare kompetences forrang, og på den anden side de 

kræfter der sætter almendannelse, herunder demokratisk dannelse i højsædet” 

(Kolstrup 2002: 5). At den konkurrenceorienterede diskurs er en anseelig medspiller 

i undervisningspolitikken ses da også bl.a. af undervisningsministerielle udgivelser 

som: National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvik-

ling (1997), Uddannelse og Erhvervsliv: Handlingsprogram for national kompeten-

ceudvikling (1997), Bedre uddannelser: Øget innovation og økonomisk vækst – 

Status og perspektiver (2003) og Det Nationale Kompetenceregnskab (2005). Udgi-

velser, som alle behandler uddannelse i en arbejdsmarkeds- og konkurrenceorienteret 

optik, og som udgør den kontekst, som den demokratiorienterede dannelsesdiskurs 

også må ses i relation til. Således forbinder Kolstrup begrebet kompetence med en 

neoliberalistisk diskurs og søger at fastholde dannelse som betegnelse for en mere 

grundlæggende humanistisk indstilling til uddannelse, som skal udgøre oppositionen 

til neoliberale investeringer i uddannelsens mål. Kolstrup argumenterer derfor for en 

styrkelse af uddannelsessystemets demokratiske dannelsesdimension og fastholder, 

at demokratisk kunnen bør italesættes som en dannelsesproces hellere end som en 

kompetence (ibid.: 13). Det synes dog oplagt, at der også kan argumenteres for kom-

petencebegrebet ud fra et demokratisk ideal og i opposition til neoliberalismen, sådan 

som det fx ses hos Jørgensen og i Fremtidens danskfag.  
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 Selvom den ikke er genstand for en direkte debat, fornemmer man også i Fremti-

dens danskfag og Dansk litteraturs kanon denne implicitte opfattelse af en antagonis-

me mellem det demokratiorienterede syn på uddannelse, som rapporterne repræsen-

terer, og det neoliberale konkurrenceorienterede uddannelsessyn, som de til dels skri-

ver sig op imod. Fremtidens danskfag kan siges at formulere sig i implicit opposition 

til det konkurrence- og arbejdsmarkedsorienterede ideal, som præger uddannelses-

politikken. Således karakteriseres det danske samfund implicit som demokratisk, før 

det er et (neo)liberalt samfund af arbejdende individer. Det ”afsluttende mål for 

grundskolens samlede virksomhed” formuleres som det at ”sætte eleverne i stand til 

at indgå i det demokratiske samfund som frie og lige borgere med samme rettighe-

der” (Fremtidens danskfag: 158). Skolens mål ses derfor som det at skabe subjekter 

med demokratiske kompetencer: ”[D]et […] er et karakteristisk træk ved et demo-

krati at det er uddannelsesprocessens mål at frembringe velargumenteret personlig 

stillingtagen” (ibid.: 57). I forlængelse heraf formuleres ”danskfagets kerne” som det 

”at udbygge et demokratisk samfund”, herunder at medvirke til den omfordeling af 

kulturelle kompetencer, som denne udbygning ifølge teksten fordrer: ”[H]vis dansk-

faget svigter denne opgave, svigter det ikke bare fagligt, det svigter også i særlig 

forstand de elever som ikke andetstedsfra kan hente viden om kulturkompetencerne” 

(ibid.: 23/89). Danskfagets samfundsrelevans knyttes altså først og fremmest til soci-

ale og demokratiske mål snarere end til økonomiske og markedsorienterede mål. 

I Dansk litteraturs kanon ses opgøret med markedsdiskursen fortrinsvis af rappor-

tens overordnede dagsorden, nemlig at danskfaget bør fokuseres på litteraturen for 

litteraturens (og ikke fx markedskræfternes eller arbejdsmarkedets) skyld. Litteratu-

ren formidler ganske vist et kendskab til dansk kulturarv, øger elevernes læsefærdig-

heder, deres fornemmelse for litterære koder og deres indsigt i eksistentielle forhold, 

men der argumenteres ikke for disse kompetencer med henvisning til arbejdsmarke-

dets krav, internationale konkurrencemuligheder eller lignende. I højere grad frem-

står de litterært formidlede kompetencer som en værdi i sig selv, der ikke henviser til 

eller kan udveksles med økonomiske værdier: ”Litteraturundervisningens mål er at 

udvikle gode læsevaner, indsigtsfulde og glade læsere og at fremme den litteratur, 

der sætter tilværelsen i perspektiv og udvider horisonten” (Dansk litteraturs kanon: 

68). Modstanden mod markeds- og forbrugskulturen dukker desuden mere implicit 

op i form af kritik af de ”moderne medier”, som forstås som skønlitteraturens kon-

kurrent og modsætning: ”Meget i de moderne livsformer modarbejder den fordybelse 
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og indlevelse, litteraturlæsningen stiller krav om (ibid.: 9), ”det at læse litteratur, ja at 

læse i det hele taget, er i hård konkurrence fra andre mere umiddelbart appellerende 

medier” (ibid.: 27), ”Populærkulturen stjæler hæmningsløst fra klassikerne” (ibid.: 

30). 

Der pågår med andre ord en diskursiv kamp mellem konkurrencesamfundets di-

skurser og den demokratididaktiske uddannelsesdiskurs. Udviklingen af demokratisk 

kompetence, sådan som den ses i de ministerielle rapporter, kan betragtes som en 

moddiskurs, der fungerer som en modstand mod og et alternativ til den diskurs, som 

formulerer skolesystemets primære forpligtelse som den at besvare arbejdsmarkedets 

krav. Som sådan kan demokratidiskursen ses som et forsøg på at opvurdere den eti-

ske og samfundsorienterede dimension i uddannelsespolitikken i forhold til den 

herskende utilitaristisk markedsorienterede uddannelsesideologi.  

Snarere end at betragte den markedsorienterede kompetencediskurs som konkur-

rerende med den dannelsesorienterede kompetencediskurs er det dog også muligt at 

betragte dem som fungerende i forlængelse af hinanden. Således beskriver Hermann 

fx kompetencebegrebet, som det figurerer i bl.a. Det nationale kompetenceregnskab, 

som ”en translationsmatrice for ethvert tænkeligt træk ved mennesket som måtte 

værdsættes” (Hermann 2003b: 259). Han betegner kompetence som et samlebegreb, 

der – på mange måder lig Foucaults beskrivelse af seksualiteten og sundheden – fun-

gerer som et punkt, hvor det personlige mikroniveau løber sammen med det 

samfundsøkonomiske makroniveau. Diskursen om kompetenceudvikling kan således 

betegnes som en subjektformende teknologi. Hermann karakteriserer de parallelle 

måder, hvorpå kompetencebegrebet benyttes inden for skole-, arbejdsmarkeds- og 

socialpolitiske diskurser, som isomorfe (ibid.: 256). Det læser jeg sådan, at Hermann 

ikke så meget antyder, at der består et kausalforhold mellem diskurserne (sådan som 

Kolstrup lægger op til), men snarere, at de tegn, som organiseres omkring nodal-

punktet kompetence, bliver magtfulde i kraft af deres unisone karakter. 

I de følgende kapitler vender jeg tilbage til, hvilke implikationer det kan have at 

benytte demokratibegrebet på den måde, som det gøres i de ministerielle tekster. Her 

ser jeg bl.a. på, hvilke mulige subjektpositioner den konkrete brug af begrebet demo-

krati producerer, herunder hvilke in- og eksklusioner begrebet indebærer. 
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Kompetencebegrebets perspektiver  

At de kompetenceforestillinger, som skolen og danskfaget som institution ønsker at 

formidle, således er nært sammenvævede med forskellige samfundsmæssige projek-

ter (det være sig arbejdsmarkedsrettede såvel som demokratiske), er der som nævnt 

ikke noget principielt nyt i. Det, som det kan være væsentligt at overveje, er, hvordan 

og med hvilke diskursive virkninger danskfaget italesætter forskellige subjekters 

mulighed for at indgå i disse projekter. Det kan fx overvejes, om og i givet fald hvor-

dan kompetencedannelse som dannelsesideal tilbyder nye slags åbninger og 

begrænsninger for subjektets handle- og tænkemuligheder. Ligesom det gjaldt for 

selvdannelsesprojektet, bliver en række spørgsmål således oplagte at stille til kompe-

tencebegrebet: 

 

a. Erhvervet eller udlevet: På hvilken måde opnår eleven specifikke kompetencer? 

Skal kompetencer lokaliseres i det indre eller ydre, og hvad bevirker forskellen på de 

to muligheder? 

 

b. Identitet: Hvad sker der med kompetencebegrebet i mødet med identitets-

kategorierne køn og etnicitet? Er alle kompetencer tilgængelige for alle elever, eller 

er der forskel på, hvem der forventes at kunne erhverve bestemte kompetencer?  

 

c. Empowerment: Hvor går grænserne for det kompetente subjekts autoritet, myn-

dighed og handlefrihed? Har specifikke identitetskategorier indflydelse på, hvor 

disse grænser trækkes?  

 

* * * 

 

Jeg har i det foregående gennemgået klassiske og moderne dannelsesbegreber, som 

det danskfaglige materiale implicit og eksplicit er i dialog med. Der kan identificeres 

mange forskellige dannelsesbegreber i teksterne, men jeg fokuserer på to nyere be-

greber, som de danskfaglige tekster opererer med: Narrativ selvdannelse og kompe-

tencedannelse, som kan ses som indskrevet i hhv. en hermeneutisk tænkning i 

senmoderne tilsnit og en Human Resource Management-tænkning hentet fra en kon-

kurrencestatsdiskurs. De to senmoderne dannelsesidealer giver anledning til at rejse 
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en række spørgsmål, som er med til at danne baggrund for de følgende kapitlers ana-

lyse af materialets kønnede og etniske subjektkonstruktioner.  
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Del II: Analyse  
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4. Kønnede inkarnationer – italesættelser af køn 
 

 

En analyse af et curriculums subjektivitetskonstruktioner kan foretages på forskellige 

måder og niveauer. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i de to identitetskategorier køn 

og etnicitet som eksempelmateriale for, hvordan subjektivitetskonstruktion finder 

sted på danskfagligt ministerielt niveau. Køn og etnicitet figurerer blandt nogle af de 

mest eksplicitte omtalte identitetskategorier i materialet, og man kan sige, at dette 

peger på, at de har en vis ’common sense’-status som identitetskategorier, der er væ-

sentlige for subjektet. Det er denne common sense, analysen forsøger at åbne og 

undersøge. 

 I de to følgende analysekapitler fokuserer jeg overordnet på én kategori ad gan-

gen. Dette gør jeg for at kunne læse materialet på tværs og derigennem tegne et 

billede af den forståelse af hhv. køn og etnicitet, som materialet samlet fremstår med. 

I kapitel 6 og 7 sammenligner jeg den måde, de to kategorier konstrueres på, og dis-

kuterer på denne baggrund danskfagets inklusions- og ligestillingsideologier og 

generelle dannelsesprojekt. 

 I nærværende kapitel fokuserer jeg på den måde, hvorpå teksterne italesætter køn 

som identitetskategori og som fagligt emne. Analysen tager udgangspunkt i følgende 

spørgsmål:  

 

• Hvilken forståelse af, hvad begrebet køn betegner, opererer teksterne med? 

Hvad fremstår som særligt kønnede karakteristika? 

• Hvad menes kategorien køn at indebære for elever og lærere i danskundervis-

ningen? Hvilke muligheder skaber kønnet, og hvilke hensyn lægges der op til, 

at undervisningen tager til kønnede identiteter? 

• Hvordan lægger teksterne op til, at man kan beskæftige sig med begrebet køn 

som tema for danskundervisningen, og hvilket syn på køn afspejler disse un-

dervisningsforslag? Hvad er relationen mellem køn og videnskabelighed? 

 

Som det vil fremgå af analyserne, italesætter mine materialetekster køn som en for-

holdsvist determinerende kategori: Køn betinger på flere måder subjektets placering i 

danskfaget. Dette får betydning for, hvordan danskfaget forholder sig til køn i et pæ-

dagogisk såvel som i et fagligt perspektiv.  
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4.1 Kønnets ontologi – køn som identitetskategori 

Et flertal af materialets tekster henviser i ét eller andet omfang til køn, enten som 

tema for undervisningen eller som en identitetskategori, som potentielt øver indfly-

delse på elever og lærere i danskfaget. Køn optræder enkelte steder som eget pæda-

gogisk delemne, men oftest behandles kategorien implicit i forbindelse med generelle 

didaktiske principper. Køn optræder flere steder som en kategori, der fordrer særlige 

pædagogiske og dannelsesmæssige overvejelser. I det følgende undersøger jeg, hvor-

dan disse overvejelser afslører specifikke forestillinger om kønnets ontologi, dvs. 

teksternes begrebsliggørelser af, hvad begrebet køn forstås at indebære som identi-

tetsformende kategori. Disse begrebsliggørelser ses især af de implicitte problem-

karakteristikker, som ligger i teksternes forslag til løsninger af danskfagets særlige 

kønnede problematikker. 

 

Ligestillingsproblematikker 

Man kan samlet sige om materialeteksterne, at de ofte nævner køn i forbindelse med 

ligestilling. Kønsmæssig ligestilling fremstår generelt som et efterstræbelsesværdigt 

ideal, som teksterne fremstiller som et uantasteligt og indiskutabelt ideal for faget og 

enkelte steder inkorporerer konkrete forslag til opnåelse af. 

 Den af de ministerielle tekster, som mest eksplicit fokuserer på identitetskatego-

rien køn, er Fremtidens danskfag. Rapporten har inkorporeret køn som en af de 

grundlæggende sociale variabler, hvis betydning for danskfaget rapporten tilbage-

vendende overvejer. For det sproglige gymnasium, htx og læreruddannelsen er der fx 

indlagt et underafsnit kaldet ”Det kønnede danskfag”, som indeholder refleksioner 

over uddannelsens aktuelle kønsfordeling og dennes betydning for danskfaget. I til-

læg til disse findes et længere afsnit med titlen ”Det kønnede danskfag”, som 

forholder sig til relationen mellem danskfag og køn i et mere generelt perspektiv 

(Fremtidens danskfag: 151-3).  

 Udgangspunktet for disse overvejelser er bl.a. den ulige kønsfordeling, som præ-

ger en række uddannelsesgrene: Der er således en overvægt af kvinder på det 

sproglige gymnasium, læreruddannelsen, danskfaget og universiteternes øvrige hu-

manistiske kandidatuddannelser, samt på handel og kontor, Sundhed og Service, 

mens der er overvægt af mænd i htx, i Bygge og anlæg, i Transport og i Jern og me-

tal (Fremtidens danskfag: 151). Kønsfordelingen omtales med vendinger som slag-

side, skævhed, skævvridning og manglende kønsbalance (Fremtidens danskfag: 151, 
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152, 176, 244, 249, 256, 264), hvormed det signaleres, at den uens kønsfordeling 

betragtes som problematisk. Kønsfordelingen kobles ikke eksplicit til et demokratisk 

projekt, men udtrykkene skævhed og manglende balance underforstår en form for 

ligheds- eller retfærdighedstænkning som baggrund for ønsket om en mere ligelig 

kønsrepræsentation. Som det vil fremgå af nedenstående, suppleres lighedsdiskursen 

dog også sine steder med en forskelsdiskurs, som antyder, at kønsmæssig forskellig-

hed udgør en dimension, som bør give anledning til en række pædagogiske og 

faglige overvejelser.  

 

Kønsmæssig reproduktion 

Rapportens fokus på relationen mellem køn og danskfag drejer sig dog i høj grad om 

den kvindelige dominans, som danskfaget på flere måder ligger under for, og som 

betinger, at faget præges af en decideret ”feminin[…] slagside” (Fremtidens dansk-

fag: 244). Denne slagside kan, mener rapporten, tænkes at have indflydelse på 

drenges og unge mænds generelle resultater og uddannelsesniveau. Kvinders/pigers 

relative dominans på forskellige niveauer af danskfaget foreslås som en medvirkende 

årsag til, at relativt flere mænd/drenge ender i en restgruppe uden kompetencegiven-

de uddannelse. Således påpeges den kvindelige dominans i danskfagets litteratur-

historieundervisning på folkeskoleniveau som en mulig årsag til drengenes manglen-

de interesse i at udvikle litterære kompetencer. Der gives ingen decideret dokumen-

tation herfor, men der antydes en snæver sammenhæng mellem drengenes placering i 

den uddannelsesmæssige restgruppe, undervisningsstil, tekstvalg i undervisningen og 

ultimativt dansklærerens køn:  

 
Piger i 14-16-års-alderen læser mere litteratur i deres fritid, de er typisk mere modne og parate til 
at forholde sig til litteratur skrevet til voksne, som megen ældre litteratur er, end drenge. Derfor er 
der en tendens til at pigerne dominerer teksthistorieundervisningen, og at drengene fuldstændig 
mister interessen for det teksthistoriske perspektiv – hvilket kan påvirke deres holdning til hvilken 
ungdomsuddannelse de vælger. Den ovenfor omtalte kønsmæssige skævvridning af tilgangen til 
det almene gymnasium, kunne bl.a. hænge sammen med at de tekster, herunder litteraturhistoriske 
tekster, man læser i dansk, ikke appellerer til drengene. Drengene mister tilsyneladende interessen 
for litteratur jo ældre de bliver, og det gælder vel at mærke ikke kun i skolen, men også i deres fri-
tid. Skolen har et ansvar for at modvirke denne tendens. Dansklæreren i grundskolen – som i 
øvrigt oftest er en kvinde – har et særligt ansvar for at skabe differentieret undervisning, også in-
den for det teksthistoriske område (Fremtidens danskfag: 175-6) 

 

Det, rapporten her påpeger, er altså en særlig kønsmæssigt reproducerende logik: 

Dansklæreren udvælger tekster, som primært appellerer til de tidligt modne piger, 
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som efterfølgende kommer til at dominere danskundervisningen og erhverve de bed-

ste kompetencer inden for dansk. Dette medfører, at det er pigerne, der senere vælger 

de uddannelser, som vægter danskfaglige kompetencer, herunder det sproglige gym-

nasium, de humanistiske universitetsuddannelser og læreruddannelsen med dansk 

som linjefag. Denne logik gør, at kvinderne vedbliver at være i overtal blandt dansk-

lærerne og fortsat udvælger tekster, som appellerer til de tidligt modne piger og så 

fremdeles. En voksende gruppe af drenge sættes uden for denne systematik og ender 

derfor omvendt i den restgruppe, som mangler grundlæggende danskfaglige kompe-

tencer og uddannelse. Danskfaget ligger altså under for sin egen reproduktive 

kønssystematik, som medfører, at en del af drengene ikke erhverver sig danskfagets 

kompetencer, fordi faget på flere niveauer domineres af kvinder.  

 Selvom det fremstår som en tilføjelse (”i øvrigt”), at dansklæreren ”oftest er en 

kvinde”, så medfører denne understregning, at det underforstås, at sammenfaldet 

mellem lærerens og elevens litterære interesser bl.a. bygger på et sammenfald mel-

lem elevens og lærerens køn. Ligeledes antyder indskuddet, at det i særlig grad er 

den kvindelige lærers ansvar at modvirke den kønsmæssige forfordeling, som hun 

indirekte karakteriseres som ophav til: Det er hendes kvindeligt informerede tekst-

valg, som medfører, at de kvindelige elever gives særlige fordele i undervisningen. 

 Fremtidens danskfag foreslår at bremse den reproduktive systematik gennem et 

skift i tekstvalget og undervisningsmåden. Problemet med drenge i restgruppen skal 

løses gennem særlige faglige og didaktiske tiltag. Ovenstående citat fortsætter:  

 
Med differentieret menes bl.a. at tage emner og tilgange op som appellerer til drengene. Der skal 
også, for nu at tage en overskrift fra Lars Bukdahls antologi, være digte til drengene. Og der skal 
muligvis udvikles en egentlig drengedidaktik, komplet med overvejelser for hvert trin i grund-
skolesystemet (Fremtidens danskfag: 176) 

 

Restgruppeproblematikken skal med andre ord løses ved, at dansklærerne allerede på 

folkeskoleniveau eksplicit tænker køn ind i litteraturundervisningen. Dette skal ske 

gennem at skabe en mere differentieret danskundervisning, som tager hensyn til 

drengenes særlige interesser og indarbejder en særlig didaktik, der tager udgangs-

punkt i de kønsspecifikke interesser og særlige behov, som drenge har. Den køns-

specifikke didaktik skal på én gang sørge for, at der appelleres direkte til elevernes 

kønsbestemte interesser, og samtidig modvirke den kvindeligt prægede under-

visningsstil, som den kvindelige lærer antydes at være årsag til. Der lægges med 
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andre ord op til, at faget skal imødekomme drengenes behov og interesser for der-

igennem at skabe en mere effektiv undervisning for alle. 

 

Den pragmatiske kønsforskel 

Jeg griber her kort tilbage til Deans systematisering af governmentality-niveauer for 

at pege på, at en drengedidaktik på et mere overordnet niveau kan forstås som et ek-

sempel på det, Dean karakteriserer som en styringsmekanisme (techne), der 

strukturerer det skolemæssige felt. En drengedidaktik kan ses som en teknik, der re-

gulerer skolen kønsligt. Som nævnt er det styringsmekanismens funktion, at den 

organiserer et felt, samtidig med at den fungerer som en konstruktion af, hvad det 

den styrer – i dette tilfælde kønnet – betyder og betinger.  

 At reguleringen også fungerer som en konstruktion af det regulerede ses bl.a. af, 

at opfordringen til at udvikle en specifik didaktik for drenge på den ene side lægger 

op til, at faget skal tilpasse sig drengenes kønslige særpræg, men samtidig fortrinsvist 

behandler disse særpræg på en under- og indforstået måde. Således er det markant, at 

selvom rapporten andetsteds henviser til statistikker, som viser signifikante forskelle 

på de typer af medie- og litteraturforbrug, som kendetegner drenge og piger, så for-

muleres det ikke entydigt, hvad disse kønnede interesseforskelle betinges af, eller 

hvad der er deres fællesnævner. I det omfang teksten skal fungere som inspiration for 

den ovenfor omtalte kvindelige lærers kønsdifferentierede undervisning, så forventes 

hun med andre ord selv at besidde en intuitiv forståelse af, hvad de særligt kønnede 

interesser består i og er udtryk for. Interessernes kønnede markering fungerer som 

noget, læseren forventes at være bekendt med, og som derfor ikke har behov for ud-

dybelse. Reguleringen og forklaringen af det drengespecifikke fremstår som én og 

samme ting.  

 Hvad forskellen på drenges og pigers interesser bunder i bliver ikke uddybet. 

Selvom begrebet modenhed hentyder til en diskurs, der har mere biologiserende af-

sæt, så er det ikke givet, at teksten skal læses som et indlæg for biologisk essentia-

lisme. Teksten er i princippet åben for mange typer kønsopfattelse og afgør ikke, 

hvorvidt de litterære interessers kønsspecificitet skal forstås som en effekt af præso-

ciale essenser eller af de sociale forventninger, som køn følges af (fx forventningen 

om, at drenge ikke interesserer sig for digte, og at piger er tidligt modne), eller af 

noget helt tredje. I stedet fremstår teksten med en indforståethed om kønnets karakte-

ristika og årsag, og den forholder sig udelukkende pragmatisk til, hvordan danskfaget 
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kan navigere i forhold til de foreliggende forskelle på og virkninger af drenges og 

pigers litterære præferencer, sådan som de nu engang ser ud. 

 Det kan ses som et udtryk for danskfagets og det danske undervisningssystems 

grundlæggende demokratiske sigte, at man i stedet for at kræve, at eleverne tilpasser 

sig fagets krav opfordrer til, at faget skal bestræbe sig på at tilpasse sig eleverne. 

Drengene skal ikke laves om, men mødes der, hvor de nu engang er. Forslaget om, at 

faget skal udvikle en drengedidaktik, peger dog også på, at de kønnede forskelle 

(uanset om disse forstås som naturgivne og prædiskursive eller som strukturelt pro-

ducerede sociale forskelle) betragtes som en uoverstigelig faktor, som danskfaget 

enten ikke kan eller ikke bør forsøge at udfordre, og som det derfor selv må ændre 

sig i forhold til. Man må altså tilpasse sig de kønsmæssige forskelle snarere end 

spørge til, hvad disse eventuelt skyldes, hvad danskfagets rolle i produktionen af dem 

måtte være eller hvordan man evt. udvider de kønsspecifikke gruppers interesse-

sfærer. Køn italesættes som et faktum, der betinger forskelle, som danskfaget kun 

kan forholde sig praktisk til. De kønnede forskelle kræver af sig selv en kønsspecifik 

didaktik, som skal øge appellen til en særligt kønnet gruppe. 

 Rapporten åbner dog også (i forlængelse af ovenstående tekststykke) for en mere 

strukturel forståelse af kønsidentitet:  

 
På alle lærerseminarier, CVUer og på DPU, hvor man har forskerne til det, må man tage kønspro-
blematikken op som et fagdidaktisk problem i dansk, indlejret i barndoms-, ungdomskulturerfa-
ringer og moderne identitetsproblematikker, bl.a. for at ruste afslutningstrinlærerne bedre til at 
fange og fastholde drengenes interesse for andet end sportsblade og computerspil, for nu at sætte 
tingene på spidsen (Fremtidens danskfag: 176) 
 

Her foreslås det ikke at betragte ”kønsproblematikken” som fx et biologisk/psykolo-

gisk faktum, men i højere grad som del af ”moderne identitetsproblematikker”. Disse 

identitetsproblematikker skal danskfaget dog ikke forholde sig kritisk til, så meget 

som det skal forsøge at navigere i forhold til de kønsbestemte interesseforskelle ved 

at ”fange og fastholde” kønsspecifikke interesser.  

 Uanset om kønnet forstås som en præ- eller postsocial forskel, så er det med andre 

ord en forskel, som determinerer. Selvom rapportens diskussion af de kønnede fors-

kelle kan ses som åbne for såvel essentialistiske som konstruktivistiske kønssyn, så 

indebærer tekstens pragmatiske løsningsforslag et forholdsvist deterministisk syn på 

køn, som reelt igen lukker for de flertydige tolkninger af kønnets betydning. Gennem 

sin pragmatisme forudsætter rapporten således en kønsdeterminisme uafhængigt af 

biologiske og psykologiske essenstænkninger om køn. I stedet iværksætter den en 
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deterministisk kønsforståelse gennem de hensyn, som den påpeger, at kønsforskellen 

af sig selv kræver. 

 Når jeg overvejer denne tendens til kønsdeterminisme, er det ikke for at hævde, at 

køn ontologisk set er en mere fleksibel størrelse, end Fremtidens danskfag afspejler 

og giver plads til. Det poststrukturalistiske syn på køn, som udgør denne afhandlings 

udgangspunkt, indebærer i høj grad at undersøge noget sådant som kønsspecifikke 

interesser som udtryk for de særdeles virkningsfulde effekter, som kønnet socialise-

ring har. At betragte kønnet som en social konstruktion indebærer ikke en afvisning 

eller banalisering af virkningerne af denne konstruktion.  

 Hvad jeg ønsker at påpege er, at de hensyn, som Fremtidens danskfag foreslår at 

tage til kønsforskellene, hælder mod uproblematiseret at bekræfte traditionelle køn-

nede forestillinger og deres interpellerende kraft snarere end at dekonstruere dem. 

Noget sådant ses fx i rapportens forslag om en faglig opprioritering af mediemæs-

sige, journalistiske og faglitterære genrer, som ikke kun skal supplere skønlitteratu-

ren og udvide forståelsen af den, men desuden skal fungere som løftestang for at øge 

den kønslige lighed i danskfaget:  

 
Arbejdsgruppen anbefaler af faglige grunde at man opprioriterer undervisning i medier, journali-
stiske genrer og faglitterære teksttyper uden af den grund at forsømme de skønlitterære (som i øv-
rigt har påvirket og ladet sig påvirke af de nævnte andre teksttyper). Vi er ikke blinde for at det 
samtidig med en gennemgribende opprioritering af det mundtlige kunne skabe mulighed for at ret-
te noget op på det kønsmæssigt og socialt skæve danskfag (Fremtidens danskfag: 151-2, kursive-
ring i original) 

 

Det er allerede her værd at bemærke, at pigers interesser knyttes til det humanistiske 

og ’bløde’ skønlitterære, mens det ’hårde’ faglige stof (”faglitterære teksttyper”) 

knyttes til drengenes interessesfære. Som det vil fremgå nedenfor, er dette en opde-

ling, som går igen på flere niveauer. I første omgang er det dog væsentligst at notere 

sig, hvordan løsningsforslag også i dette tilfælde på én gang udgør en løsning på et 

bestemt problem og samtidig en konstruktion og lokalisering af problemet som noget 

bestemt: Forslaget om at undervise i de mediemæssige genrer ud fra deres appel til 

bestemte køn fungerer på én gang som en anerkendelse og opprioritering af drenge-

nes interesser og som en bekræftelse af bestemte interessers og genrers køns-

bestemthed. Det udvidede mediefokus tilgodeser drengenes interesser og bekræfter 

samtidig, at disse interesser er maskuline. Der er altså tale om en kønsmæssig be-

stemmelse af genrerne, som rapporten ikke gør til genstand for diskussion. 



 126 

 Det positive ved sådan et forslag er som nævnt ovenfor, at man ikke enten lader 

eleverne i stikken eller forventer, at de tilpasser deres interesser til fagets kendte gen-

rer, men at man forsøger at nå eleverne, hvor de og deres interesser er. Det potentielt 

problematiske er, at man indirekte konsoliderer interessen for skønlitteratur som 

kvindelig og interessen for medier, journalistisk og faglitteratur som mandlig og 

dermed også potentielt medvirker til at gøre interesser på tværs af disse genremæs-

sige grænser til noget kønsmæssigt dubiøst. Man kunne fx spørge, hvad sandsynlig-

heden er for, at folkeskolens drenge vil kaste sig over skønlitteratur og pigerne over 

computerspil, når faget etablerer disse medietyper som specifikt kønnede?  

 I et poststrukturalistisk lys vil et kønsdeterminerende projekt som det ovenstående 

betragtes som problematisk, fordi det potentielt essentialiserer kønsidentitet, reprodu-

cerer hierarkiske strukturer mellem køn og mistænkeliggør afvigelser fra traditionelle 

kønsforestillinger. Min hensigt med at fremdrage tekstens deterministiske træk er 

dog ikke så meget at kritisere, at danskfaget formulerer det som sin opgave at forme 

konventionelt kønnede individer, som lever op til traditionelle kønsforestillinger. Mit 

forehavende er at vise, at såvel det at iværksætte et kønsdeterminerende projekt som 

det at afstå fra et sådant må forstås som et kønsideologisk valg, selvom det i Fremti-

dens danskfag fremstår, som om teksten blot pragmatisk forholder sig til objektive 

fakta. Konstruktionen af, hvad der udgør kønnets objektive fakta, er både for den 

poststrukturalistiske kønsforsker og for pragmatikeren et valg, som producerer en 

bestemt kønsforståelse og et bestemt kønsideologisk projekt for danskfaget. Den an-

ke, jeg her fremfører, er, at teksten ikke gør læseren – og sig selv – bevidst om det 

ideologiske valg, som den foretager i sin beskrivelse af kønnede forskelle, men frem-

stiller det, som om det er kønnet, der stiller visse krav til danskfaget snarere end 

omvendt.  

 At det inden for Fremtidens danskfags univers således ikke reelt bliver muligt at 

betragte køn som en forskel, der kan gøres til genstand for social forhandling, frem-

går bl.a. af den måde, hvorpå der skelnes mellem forskelle, der skal tages ”hensyn 

til”, og forskelle, der skal tages ”hånd om”: ”I hele skoleforløbet skal der i tekst-

valget tages hensyn til de to køns foretrukne læsestof, og der skal tages særlig hånd 

om dem der ikke har kulturel kapital med sig hjemmefra” (Fremtidens danskfag: 

157). Her markerer teksten en modsætning mellem hhv. det sociale og det kønnede. 

Kønsforskel italesættes som noget, man skal tilgodese, mens forskelle, som bygger 

på forskellig tilgang til social kapital, er noget, man skal tage hånd om og dermed 
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afhjælpe. At se køn som en i sig selv social kategori (og kapital) kommer altså ikke 

reelt på tale, selvom socialitet og køn nævnes i samme sætning.  

 Dette træk kan eventuelt også ses som indikativt for, hvilke forskelle danskfaget 

søger og ikke søger at afhjælpe. Det foreslås fx ikke at tage særligt hensyn til forskel-

lige socialklassers foretrukne læsestof eller omvendt at tage hånd om de elever, som 

ikke besidder den nødvendige kulturelle kønskapital. Sociale forskelle søges således 

udlignede, mens nogle af de karakteristiske kønslige forskelle skal opretholdes gen-

nem særlige hensyn. Denne struktur vender jeg tilbage til i kapitel 6. 

 

Appel versus rollemodel 

Forslaget om at indføre en decideret drengedidaktik er et særegent træk for Frem-

tidens danskfag. Man finder ikke en lignende formaning om kønsdifferentieret under-

visning, hverken i mit øvrige primærmateriale eller i rapportens pendanter Frem-

tidens naturfaglige uddannelser og Fremtidens sprogfag (begge Undervisnings-

ministeriet 2003). Jeg inddrager her for en kort bemærkning de to rapporter for at 

sammenligne deres håndtering af kønskategorien med den, som findes i Fremtidens 

danskfag. 

 Fremtidens sprogfag diskuterer ikke relationen mellem sprogfag og køn og har 

derfor ingen lignende overvejelser om specifikke didaktikker indlagt. Fremtidens 

naturfag gør dog ligesom Fremtidens danskfag en del ud af fagets kønsperspektiv. 

Også Fremtidens naturfaglige uddannelser fokuserer således på den skæve køns-

repræsentation, som indebærer en overvægt af mandlige undervisere og mænd i de 

naturfaglige uddannelser, ligesom rapporten overvejer sammenhængen mellem den-

ne tendens og naturfagenes generelle lærerrolle. Modsat Fremtidens danskfag 

italesætter rapporten om de naturfaglige uddannelser dog ikke kønnet som i sig selv 

afgørende for undervisningsstilen. Her tales der i stedet om, at den mandlige over-

vægt blandt lærere og undervisere skaber ”mangel på rollemodeller” (Fremtidens 

naturfaglige uddannelser: 55-6).  

 Ligesom Fremtidens danskfag gør det, anlægger Fremtidens naturfaglige uddan-

nelser således en rent pragmatisk attitude til den skæve kønsfordeling, men der er 

altså tale om en attitude, som dels fremsætter et andet løsningsforslag og dels for-

udsætter, at den kønsligt ulige fordeling på de naturfaglige uddannelser i højere grad 

betinges af strukturer, som er eksterne i forhold til elevens og lærerens køn. Når den 

kønsmæssigt ulige fordeling blandt elever og lærere inden for naturfagene italesættes 
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som havende afsæt i ’mangel på rollemodeller’, fokuseres der således på over-

ordnede kønnede strukturer (overvægten af mandlige lærere og forskere) – mere end 

på individuelle interesser – som årsagen til, at piger og kvinder ikke søger de natur-

faglige uddannelsesgrene. Ifølge rapporten betinges den ulige kønsfordeling af, at 

kvinder ikke fremstår for eleverne som mulige naturfagsudøvere, hvorfor kvinde og 

naturfaglig ikke figurerer som et reelt subjektiveringstilbud. Fremtidens naturfaglige 

uddannelser søger således ikke at sætte ind på pensumniveau, sådan som Fremtidens 

danskfag gør, men på lærerniveau: Ved at præsentere rollemodeller skal uddannel-

sessystemet i stedet gøre kvindelig naturfagsudøver til en tilgængelig og genkendelig 

subjektposition. Når Fremtidens naturfaglige uddannelser taler om ”rollemodeller” i 

højere grad end om interesser og identifikation, antydes det, at den lokaliserer lige-

stillingsproblemet i de sociale strukturer snarere end i den personlige tilbøjelighed.  

 Fremtidens danskfag gør til en vis grad det modsatte. Her er det i høj grad den 

kvindelige lærers kønnede toning af undervisningen, som gør, at drengene ikke kan 

identificere sig med danskfaget og ikke føler, at det appellerer til deres interesser. 

Man kan sige, at hvor Fremtidens danskfag lægger vægt på subjektinterne forkla-

ringsmodeller, lægger Fremtidens naturfaglige uddannelser i højere grad vægt på 

subjekteksterne forklaringer. 

 Det skal indskydes, at forskellen på de to løsningsforslag muligvis også bunder i, 

at de naturvidenskabelige fag i højere grad end det humanistiske danskfag har status 

som formidlere af indiskutable sandheder, som man ikke mener kan tilpasses en un-

dervisningsmæssig differentiering. Denne forskel er i sig selv indskrevet i en køns-

logik, som etablerer en ækvivalenskæde mellem tegnene naturvidenskab-objektivitet-

maskulinitet-dreng, mens danskfaget indskrives i ækvivalenskæden subjektivitet-

femininitet-pige. I begge tilfælde kan de to modeller dog ses som eksempel på, at 

pragmatiske løsningsforslag hhv. kan bekræfte og modsætte sig deterministiske 

kønsforestillinger. Det er i begge tilfælde selve faget, man opfordrer til at tilpasse sig 

de aktuelle kønslige problemstillinger, men de to modeller indebærer hhv. en bekræf-

telse af kønsforskellen som uoverstigelig og en analyse af forskellen som en effekt af 

sociale strukturer, som kan og bør ændres. 

 

Naturaliserede sammenfald mellem kropstegn og kønsidentitet  

Et træk, som bidrager til Fremtidens danskfags determinerende og til dels essentiali-

serende karakteristik af køn, er den måde, hvorpå rapporten konstruerer et grundlæg-
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gende sammenfald mellem kønnede kropstegn og specifikke kønsidentiteter. Fore-

stillingen om et sådant sammenfald kommer bl.a. til udtryk i rapportens omtale af 

overvægten af kvindelige lærere som et fænomen, der medfører en ”feminin[…]” 

slagside (Fremtidens danskfag: 244). Med brug af denne vending antydes det, at det 

ikke så meget er de kvindelige kroppe, som deres forestillede indhold – femininiteten 

– der udgør et problem for faget. Sammenfaldet mellem kvindeligt køn og feminin 

kønsidentitet fremstår dog ikke desto mindre som indforstået, hvorfor det i realiteten 

bliver de konkrete kvindelige lærere, som italesættes som årsag til fagets feminise-

ring. Selvom det ikke er kvinderne, som i sig selv udgør et problem for danskfaget og 

skolen, så henvises kønsproblematikken alligevel til dem, idet de italesættes som 

bærere af den dominerende og problematiske femininitet.53 

 Rapporten åbner dog også potentielt mulighed for at spørge kritisk til det uproble-

matiserede sammenfald mellem krop og kønsidentitet. Som nævnt opfordres der til, 

at seminarierne inkorporerer en fagdidaktik, som indebærer ”overvejelser over sam-

menhængen mellem køn, fag og lærerrolle” (Fremtidens danskfag: 276). Disse over-

vejelser fremstår dog forholdsvist uspecifikke, og der gives ikke nogen form for 

konkrete retningsanvisninger på dem. For eksempel henvises alene til ”den efter-

hånden ret store viden om køn, fag og pædagogik” (ibid.), men det antydes ikke, 

hvad denne viden eksempelvis består i. Overvejelserne om køn og lærerrolle kommer 

altså ikke til at repræsentere en reel moddiskurs til den implicitte tese om et sammen-

fald mellem kvindekroppe på læreruddannelsen og feminisering af danskfaget. 

 Sådanne forventninger om en grundlæggende overensstemmelse mellem krops-

tegn og kønsidentitet ses også i undervisningsvejledningerne for danskfaget i de 

gymnasiale uddannelser. Ser man på den måde, hvorpå vejledningerne behandler køn 

på det tematiske niveau, fremgår det, at køn på den ene side forstås i et diakront lys, 

fx som historisk foranderlige og således kontekstafhængige sociale roller. ”Køns-

roller” nævnes typisk som et perspektiv, som kan undersøges i forlængelse af andre 

                                                 
53 Denne opfattelse synes således at trække på den diskurs om ’feminisering af skolen’, som i en år-
række har præget den offentlige debat om skolen. Se fx Jan Kampmann 2000. Denne diskurs kan også 
genfindes på højeste ministerielle niveau. Undervisningsminister Bertel Haarder siger således: ”Nu 
har den danske skole siden 1814 været mandsdomineret det meste af tiden, og nu har vi så en periode, 
hvor det er kvindedomineret. Jeg synes, det er et større problem, hvis der sker en feminisering af selve 
undervisningen, som skræmmer drengene væk” (Weekendavisen 16.08.07). Selvom han forsvarer 
kvindelige læreres position i folkeskolen og umiddelbart skelner mellem kvinder og femininitet, så 
omtaler Haarder alligevel de to fænomener som potentielt sammenfaldende, ligesom han understreger, 
at der består et naturligt modsætningsforhold mellem drenge og femininitet, som har en så grundlæg-
gende karakter, at det evner at skræmme drenge bort. 
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socialhistoriske temaer: ”Kvindeforhold” kan fx undersøges i forlængelse af emnet 

”Det moderne gennembrud” (hf: 15-6), eller et tema kan omhandle: ”Kønsroller og 

familieformer […] fra middelalderens slægtssamfund over den borgerlige kernefami-

lie, 1960’ernes opbrud i familiemønstret og 1970’ernes kønskamp og nye kønsroller 

til 1980’ernes eksperimenter med de seksuelle roller og nutidens singlekultur” (gif: 

13).  

 På den anden side forventes køn at besidde et underforstået synkront element. Et 

undervisningsforløb i ”Kvindelitteratur” skal således indkredse ”den feminine identi-

tetsdannelse hos udvalgte kvindelige forfattere” (stx: 27 samt hf: 22), uden at der 

eksplicit opfordres til at sætte denne identitetsdannelse ind i en kulturel eller historisk 

kontekst. Selvom der til en vis grad skelnes mellem biologisk køn og sociale roller, 

lægges der ikke op til, at relationen mellem disse som sådan skal tematiseres. Kønnet 

antydes at være en social rolle, som gennem historien har været udsat for forandring, 

men det forudsættes alligevel at besidde en kerne, som gør kønnet identificerbart på 

tværs af historien. Den dikotome opdeling af kønnet i hhv. biologisk køn og socialt 

køn udgør således et forudsat og indiskutabelt grundlag for danskfagets kønsforståel-

se.  

 At der generelt henvises til køn og kønstematikker i bestemt form ental, sådan 

som det sker i vejledningen for hhx, er også medvirkende til at give indtryk af, at 

(kvinde)køn udgør en allerede fastlagt essens, hvis karakter er så selvindlysende, at 

man uden videre kan henvise til den i bestemt form: ”kvindens ændrede stilling” 

(hhx: 14), ”pigens/kvindens udvikling” (ibid.: 32), ”[g]ør rede for [filmens] opfat-

telse af kvinden” (ibid.: 37), ”kvinderollens udvikling” (ibid.: 61), ”kvindeproble-

matikken” (ibid.: 62). Den bestemte form kan på den ene side have den effekt, at der 

appelleres til læseren om at genkende emnerne som væsentlige, hvormed (kvin-

de)køn fremstilles som et tema, læseren bør være bekendt med og bør anerkende som 

lige så selvskrevne som litteraturhistorien og sproget. Men den bestemte form bidra-

ger også til at fremstille køn som på forhånd eksisterende materiel essens, hvis 

skiftende overbygninger danskfaget kan forsøge at give en karakteristik af, mere end 

det kan søge en dekonstruktion af dem. Hvor det generelt markeres som et faktum, at 

kønnenes stilling og roller i det danske samfund har været genstand for omfattende 

forandring, så synes det, som det fremgår, lige så faktuelt, at kønnet som identitetska-

tegori besidder en form for tværhistorisk essentiel karakter. Jeg skal senere vende 

mere udførligt tilbage til køn som tema for danskundervisningen. 
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Køn som inkarnation 

At kategorien køn forventes at besidde essentielt determinerende karakteristika ses 

også andre steder i de danskfaglige rapporter. Dansk litteraturs kanon opfordrer fx 

læreren til at relevanshægte kanonlitteraturen gennem flere temaer, hvoraf et udgøres 

af et forløb om kvinders historiske livsbetingelser. Således foreslås det i kapitlet 

”Førlæsning – Glimt fra klasseværelset” at benytte følgende pædagogiske formid-

lingstrick:  

 
Inden mødet med Herman Bangs frøkener arrangeres en udstilling på katederet af gammelt mel-
lemværk og broderier. Og den modige lærerinde kunne den dag være iført hat og handsker – og 
fortælle om ugifte kvinders vilkår for 100 år siden (Dansk litteraturs kanon: 28) 

 

Tekststykket er det eneste sted i rapporten, hvor lærerens køn eksplicit betones, og er 

også det eneste sted i materialet, hvor ordet ”lærerinde” benyttes. Udtrykket lærerin-

de lægger op til to forskellige læsestrategier, som man inspireret af litteraten Paul de 

Mans dekonstruktive metode kan kalde hhv. en retorisk og en bogstavelig læsning 

(de Man 1979). Læst retorisk skal vendingen ses ironisk: Sætningen transformerer 

umærkeligt den nutidige lærer til en fortidig lærerinde – en ugift bangsk frøken – og 

foretager således fra sin begyndelse til sin slutning et skift fra klassens hverdagsprak-

sis til en scenisk fremstilling af det tableau, som fx kunne udspille sig i klasse-

værelset.  

 Samtidig er det netop den stiltiende transformation, der gør det uklart, hvor i sæt-

ningen transformationen sker, og dermed, hvor den nutidige lærer holder op, og den 

fortidige lærerinde begynder. Hvem er det fx, der er modig? Er det den fortidige læ-

rerinde, som viser mod ved at fortælle om ugifte kvinders kår? Eller er det snarere 

den nutidige lærer, som viser mod ved at lade sig transformere gennem en udklæd-

ningsakt? Idet sætningsstrukturen umiddelbart knytter modet og udklædningen 

tættest til hinanden, antydes især det sidste. Uklarheden peger under alle omstændig-

heder indirekte på den underliggende bogstavelige læsning, som den retorisk-

ironiske læsemåde også trækker på: Nemlig, at der består et sammenfald mellem den 

nutidige og den fortidige lærerinde, og at dette sammenfald betinges af deres køn. 

 Skifter man til en bogstavelig læsning, signalerer udtrykket lærerinde, at det at 

kønsmarkere læreren er særlig vigtigt for sammenhængen. I den bogstavelige læs-

ning er det således ikke den mandlige lærer, som forventes at iklæde sig hat og hand-

sker og fortælle om det tidlige 1900-tals kvinders vilkår (om end dette nok ville 

bevise et lige så stort mod som den kvindelige lærers udklædning). Denne mulighed 
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gør teksten sig netop ulejlighed for at udelukke gennem den minutiøse markering af 

lærerens køn. En udelukkelse, som måske ikke så meget skal ses som udtryk for be-

kymring for, at litteraturundervisningen skal udvikle sig til et dragshow, som for en 

markering af de forventede sammenhænge mellem biologisk krop og kønsidentitet. 

Den implicitte afvisning af muligheden af, at læreren kan gennemføre en fortidsper-

formance på tværs af køn, kan således ses som udtryk for tekstens forventning om, at 

køn udgør en tværkulturel essens, som forbinder kvinder med kvinder og mænd med 

mænd på tværs af århundreder. Den kvindelige lærer forventes at have en ganske 

særlig forbindelse til fortidens ugifte kvinde, som i højere grad end for den mandlige 

lærer overskrider den tidslige afstand, og som gør udklædningsakten til langt mere 

end et rollespil. Snarere end at spille rollen som fortidens kvinde forventes lærerin-

den således at inkarnere selve Kvinden.  

 Den bogstavelige læsning lægger således op til, at den eksplicitte markering af 

lærerens køn som kvindeligt ikke blot skal forstås som en implicit advarsel imod den 

transvestitiske eller transkønnede mulighed, som en lignende udklædning ville inde-

bære for den mandlige lærer. Den henviser også aktørerne til de rette positioner i den 

performative fremstilling af kønnet. Den kvindeligt kropsmærkede aktør henvises til 

den kvindelige kønsperformance og den mandligt kropsmærkede aktør til den mand-

lige ditto. Man kan med Butler sige, at understregningen af lærerens køn markerer et 

mere generelt forbud mod at afsløre identitetens performative karakter.54 Skulle den 

mandlige lærer vise sig at være lige så god til at inkarnere fortidskvinden som den 

kvindelige lærerinde, ville dette potentielt underminere den naturaliserede forbindel-

se mellem kvindeligt kropstegn og feminin kønsidentitet. Læst bogstaveligt fungerer 

kønsmarkeringen således som et implicit forbud mod krydskønnet identifikation, der 

dermed fremstår som ekskluderet, men også konstituerende andet.  

 En retorisk læsning åbner omvendt for en ironisk underminering af kønnets inkar-

nerede essens, som lægger op til en mere udfordrende og underminerende kønstænk-

ning, end der kan findes i Fremtidens danskfag. Begge de læsemåder, som jeg fore-

slår, taler dog indirekte ind i en mere essentialistisk kønsopfattelse, som den bogsta-

velige læsning insisterer på, og den ironiske læsning mimer. Der spores med andre 

ord en alvor bag ironien. Den ironiske kønsmarkør fungerer nemlig også som en må-

                                                 
54 Performance skal her forstås som en teatralsk illustration af kønnets mere fundamentale performati-
ve konstruktionsbetingelser. Kønsidentiteten bliver ikke til gennem subjektets kønnede performance, 
men performancen kan indirekte pege på den performative proces, som subjektet formes af. Jf. Butler 
1990 og 1993. 
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de, hvorpå den kønslige kalden til orden kan tillades: Idet den til dels fungerer som 

en ironisk afspejling af en tidligere tids kønsopfattelse, tillader kommentaren indirek-

te, at lærerinde-performancen øremærkes den kvindelige lærer, mens den mandlige 

lærer udelukkes fra samme performance. Kønslige påbud og forbud kan fremsættes, 

fordi de pakkes ind i ironi. 

 

Kønnede karakteristika 

Både ironisk og mere bogstaveligt læst er der således tendens til, at de ministerielle 

tekster italesætter kønsidentitet som en ontologisk essens. Hvad denne essens fore-

stilles at bestå i fremstår til gengæld mere uklart. Nogle af de karakteristika, som 

forventes at være særligt kønnede, beskrives dog indirekte i sidebemærkninger. Det 

gælder fx det særlige sammenfald mellem kvindeligt kropstegn og sans for æstetik, 

som ifølge Fremtidens danskfag kan komme til gavn på htx, hvor studerende af han-

køn ellers er i overtal: 

 
Htx er den kønsmæssigt skæveste af uddannelserne. Der må – også af pædagogiske årsager – gøres 
en indsats for at få større kønsbalance i rekrutteringen, og her har danskfaget med sin æstetiske 
indgang en særlig rolle at spille. I det hele taget er det vigtigt at faget ikke giver køb på sin æsteti-
ske profil i disse teknologiske omgivelser (Fremtidens danskfag: 264) 

 

Danskfaget kan altså gennem sin særlige æstetiske profil rekruttere flere unge kvin-

der til htx (her er feminiseringen af danskfaget altså øjensynligt en fordel). Selvom 

det ikke er helt klart, hvilken vej påvirkningen forventes at foregå (er det danskfagets 

æstetiske vinkel, der skal tiltrække de unge kvinder, eller er det kvinderne, som skal 

tilføje htx æstetik, støttet af danskfagets æstetiske profil?), så er det under alle om-

stændigheder klart, at kvinder og æstetik forventes at være indbyrdes forbundne. 

Sammenfaldet mellem på den ene side danskfag og æstetik og på den anden æstetik 

og kvindeligt kropstegn skal fungere som modtræk til den tilsvarende diskrepans, der 

underforstås at bestå mellem kvindeligt kropstegn og teknologi. Man bør med andre 

ord opgive at tiltrække unge kvinder til htx gennem uddannelsens teknologiske pro-

fil, men må finde måder at gøre det på trods. Igen ses den pragmatiske holdning til 

køn, som Fremtidens danskfag står for: Det er de faktiske kønsforskellige interesser, 

som faget må navigere efter, snarere end det må søge at skabe et opbrud i disse inte-

resser og forventningerne til samme.  

 Et andet træk, som fremhæves som kønsspecifikt, er den allerede omtalte moden-

hed, som teksten forklarer karakteriserer de 14-16-årige piger: ”[D]e er typisk mere 
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modne og parate til at forholde sig til litteratur skrevet til voksne, som megen ældre 

litteratur er, end drenge” (Fremtidens danskfag: 175-6). Den pigelige modenhed de-

fineres som evnen til at forholde sig til abstrakte eksistentielle problemstillinger, som 

giver pigerne en mere udviklet evne til at gå ind på det materiale og de perspektiver, 

som dansklæreren præsenterer i undervisningen. Begrebet modenhed griber som 

nævnt til dels ind i, hvad man kan karakterisere som naturlighedsdiskurs – med bio-

logiske og psykologiske overtoner, der giver beskrivelsen karakter af indiskutabelt 

videnskabeligt faktum.  

 Pigernes særlige modenhed modsvares af, hvad man må formode er drengenes 

ikke-ekspliciterede særlige umodenhed. Men den pigelige modenhed flankeres også 

indirekte af en anden type kønsidentitet, nemlig den ældre, men alligevel mere barn-

ligt besværlige maskulinitet hos ”de mandlige lærere”. Disse lærere repræsenterer en 

halv-megaloman og vrangvillig, men også selvstændig og antiautoritær maskulinitet:  

 
[…] som Lars Handesten rapporterer: “Det er ikke sjældent at møde den holdning hos hovedsage-
ligt mandlige lærere at de er bedøvende ligeglade med hvad der står i læseplanerne. De gør, som 
de selv vil, eller som de altid har gjort.” [...] Det siger sig selv at det kan mæn’erne altså ikke læn-
gere få lov til. Holdningen hviler på en opfattelse der i kortform lyder: ‘jeg er faget’ eller endnu 
værre: ‘jeg er skolen’, hvor fagligheden er gået helt fløjten (Fremtidens danskfag: 189) 

 

Det er således ikke kun kvindelige lærere, der er genstand for kritik, men også det, 

der fremstilles som en specifik maskulinistisk dominans i danskfaget. En bestemt 

type af mandlige lærere anklages her for at lide af en forestilling om egen magt-

fuldkommenhed, som er til skade for hele fagets faglighed, og det antydes, at der må 

indføres sanktioner over for denne særligt kønnede form for opførsel. Hvor spørgs-

målstegnene ved den kvindelige lærers pædagogiske/tekstmæssige valg har mere 

indirekte karakter, bliver der således direkte sagt fra over for denne mandlige lærer-

types manglende åbenhed over for faglig og pædagogisk kritik. Der er ikke i mit 

øvrige materiale eksempler på en så direkte og kompromisløs kritik af kønsspecifik 

adfærd, og man må derfor sige, at denne adfærd i særlig grad er genstand for negativ 

opmærksomhed. 

 Det, som fungerer som en kontant irettesættelse af en bestemt type af mandlige 

lærere, fungerer imidlertid også samtidig som konstruktion af et særligt kønnet ka-

rakteristikon. Hvor pigerne repræsenterer en evne til at rette sig ind på fagets 

præmisser (fx gennem den modne forståelse af fagets litterære tekster), repræsenterer 

de mandlige lærere (hvis køn dobbelt understreges af benævnelsen ”mæn’erne”) en 
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særlig antiautoritær opsætsighed. Dette forstærkes af, at der hævdes at være overens-

stemmelse mellem det, som autoriteten (læreren) interesserer sig for, og det, som 

pigerne interesserer sig for: ”Det ses let at det er pigerne der uden for skolens fire 

vægge betjener sig af det der står centralt for dansklærerne” (Fremtidens danskfag: 

151). I forhold til autoriteten udgør de to køn således hinandens yderpunkter. Pigerne 

bekræftes som autoritetstro, fordi deres interesser ligger på linje med lærerens, mens 

drengenes umodenhed sættes ind i en teleologisk kontekst: Deres manglende moden-

hed udgør et naturligt skridt på vejen til at udvikle sig til antiautoritære mænd. Pigen 

er således i naturlig alliance med læreren – især hvis læreren er kvinde – og drengen i 

naturligt oprør mod hende.55 

 Beskrivelsen af modne piger kontra de trodsige mæn’er peger også på nogle af de 

særlige værdsættelsesmuligheder, som kønsidentiteten er indskrevet i. Således synes 

de ovenfor gennemgåede karakteristikker af pigers og mænds adfærd på linje med en 

mere generel samfundsdiskurs om køn. I en undersøgelse af kønskonstruktioner på 

børnehaveniveau konkluderer Jan Kampmann således, at der er en tendens til at se på 

piger som ansvarlige og dygtige, men kedelige, og drenge som vilde og besværlige, 

men spændende. På den ene side forventes pigerne at udfylde rollen som ansvarlige 

og modne, på den anden side tilskrives denne rolle ingen egentlig værdi og medfører 

ikke nogen særlig respekt. Omvendt får drenge en meget større grad af negativ, iret-

tesættende opmærksomhed end pigerne, men selvom de italesættes som besværlige 

og deres opførsel som uhensigtsmæssig, så signaleres det alligevel, at drengenes an-

tiautoritære opførsel er spændende og ”skæg”, ligesom den grundlæggende betragtes 

som en bekræftelse af drengenes identitet som drenge (Kampmann 2000: 67).  

 Uden at hævde at børnehaveobservationer uproblematisk kan overføres til dansk-

faglige rapporters beskrivelser af elever og lærere, så kan det alligevel være øjen-

åbnende forsøgsvist tale om en vis samstemmighed mellem diskurser om køn på de 

forskellige institutionelle niveauer. Som Kampmann er inde på, kan diskurser (her-

under handlemønstre) i interaktionen mellem pædagoger og børn på børnehave-

                                                 
55 En logik, som går igen i indledningen til den digtsamling (Digte til drengene), som Fremtidens 
danskfag henviser til som forbillede for et mere maskulint tekstvalg, der tilgodeser drengene. Også her 
er forholdet mellem mandlig elev og kvindelig lærer indeholdt i et modsætningsforhold mellem kvin-
delig følsom- og tænksomhed og den mandlige agens, som risikerer at smittes af kvindelighed som af 
en sygdom: ”Digte til drengene er digte til drengene, der ikke har læst digte, siden deres dansklærerin-
de bildte dem ind, at digte var en sproglig camouflagesygdom, der fik sunde drengekroppe til at slå ud 
med de mest dybsindige og eksistentielle og følsomme plamager, også kaldet metaforer, for den 
dansklærerinde var en sand kvaksalver og drengene, de skal læse digte igen og også i den grad” (Buk-
dahl 2002: 6). 
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niveau bl.a. betragtes som en kondensering af de kulturelle koder om køn, som vok-

senverdenen opererer med. 

 Der synes således at kunne anes spor af de samme logikker i Fremtidens dansk-

fags beskrivelse af de modne piger og de antiautoritære mænd: Pigernes særlige 

modenhed medfører ikke i rapporten nogen form for anerkendelse eller opvurdering. 

Den ses ikke som et uventet plus eller en mulighed, danskfaget kan udnytte, men 

italesættes primært dér, hvor den optræder som et problem for drengene. Omvendt er 

de mandlige læreres trodsighed noget, der udsættes for negativ opmærksomhed, og 

som lægger op til sanktioner. Men trodsigheden italesættes samtidig som noget, der 

bekræfter de mandlige læreres maskulinitet. Den gør dem i særlig grad til mænd – 

”mæn’erne”. De problematiske mandlige lærere gør, som de gør, i kraft af at de er 

mænd, og derfor må deres maskulinitet også underlægges ydre sanktioner snarere 

end indre.  

 Selvom mændene altså gør noget, som modarbejder dele af undervisningen, så 

italesættes deres opførsel samtidig som en positiv bekræftelse af deres maskulinitet. 

Selvom pigerne bekræfter deres femininitet og evner som tekstlæsere, så nedvurderes 

denne evne, eller den fremstår som noget, der egentlig ikke er noget særligt, men blot 

en naturlig udløber af deres køn. Og selvom begge typer karakteristika ikke vurderes 

entydigt positivt eller negativt, så udgør de dog i begge tilfælde en positiv bekræftel-

se af subjekternes køn. De kønsdiskurser, som optræder i Fremtidens danskfag, synes 

altså på visse måder på linje med dem, som Kampmann observerer på børnehave-

niveau, ligesom de synes at genspejle en ofte genkommende offentlig diskurs om 

skolen som befolket af dygtige, men til en vis grad uselvstændigt pligtopfyldende 

piger og fagligt underpræsterende, men til gengæld kreativt innovative drenge.56 

 

Kønnets kosmologi – kærlighedens orden  

De særlige karakteristika, som mit materiale tilskriver kønnet, består således i en 

særlig æstetisk sans og faglig modenhed for pigerne/kvinder og en særlig teknologisk 

sans samt en antiautoritær faglig holdning for drenge/mænd. Generelt kendetegnes de 

ministerielle tekster dog af, at betoningerne af kønsforskellen ikke følges op af en 

mere detaljeret redegørelse for, hvad forskellene konkret består i. Det synes med 

andre ord at være selve forskellen, snarere end indholdet af denne forskel, som er 

essentiel. Som sådan kan man sige, at teksterne her selv iværksætter en form for 

                                                 
56 Se fx Kampmann 2000 og Bissenbakker Frederiksen 2007. 
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kønnet performativ, idet de fremstår som en test af læserens fortrolighed med de 

kønnede koder. Læseren forventes således at være intimt bekendt med, hvad fors-

kellen på drenge og piger henviser til, og selv at kunne udfylde de tomme pladser i 

forhold til, hvad det er, køn specifikt konnoterer. Således inddrages læseren som ind-

forstået med de kønnede diskurser og med, at disse har en henvisende funktion, som 

sandfærdigt peger på prædiskursive kønsbetingede forskelle. 

 Hvor det ikke altid er klart, hvad kønsforskellen består i, så fremstår det med an-

dre ord som vigtigt, at forskellen under alle omstændigheder respekteres. Dette ses fx 

i undervisningsvejledningen for hhx, som under temaet ”Kærlighed og identitet i 

historisk belysning” foreslår, at den obligatoriske kanonliste suppleres med en alter-

nativ kvindekanon: 

 

Valgfrit fokusområde: Kærlighed og identitet i historisk belysning.  
[…] 
Kernestof  
Kriterierne for udvælgelse af stof kunne være:  
1. den officielle kanonliste af betydningsfulde forfattere  
2. alternative forslag af fx Pil Dahlerup og Elisabeth Møller Jensen om betydningsfulde kvindelige 
forfattere. Ikke mindst under hensyn til temaets personlige dannelsesaspekt må en vis ligelighed 
mht. køn tilstræbes […] (hhx: 59-60)57 

 

Den alternative kanonliste, som vejledningen her henviser til, blev skabt som reakti-

on på den mandlige dominans blandt forfatterne på den obligatoriske kanonliste og 

udgjorde en central del af den omfattende offentlige debat, som kanonudvalgets liste 

var genstand for.58 Jeg skal senere vende tilbage til denne diskussion. 

 Som det ses, er det ifølge vejledningen for hhx specifikt hensynet til ”temaets per-

sonlige dannelsesaspekt”, som understreger nødvendigheden af at inkorporere 

litteratur skrevet af kvinder. Heller ikke her indholdsudfyldes betegneren køn særlig 

entydigt, men formaningen antyder alligevel den orden, som den kønnede identitet 

forventes at udspille sig inden for. Således kan man iagttage, at det fremstilles som 

væsentligere at medtænke køn under fokusområdet kærlighed end under tilsvarende 

temaer som: ”Sprogligt og kommunikativt fokusområde”, ”Tekster fra centrale peri-

oder i de sidste 400 år”, ”Tendenser i samtiden”, ”Kunst og kultur” osv. (hhx: 38-

66). Dels forventes kærlighed således at danne forbillede for elevernes personlighed 

                                                 
57 Dele af denne liste nævnes også i undervisningsvejledningen for hf: 22 og stx: 27. 
58 Listen offentliggjordes bl.a. i artiklen ”Kvindekanon” i Politiken 17.12.2004 og blev siden af en 
række fremtrædende litterater fremsendt til den daværende undervisningsminister med opfordring til 
at give listen ministeriel status, hvilket dog ikke skete. 
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på en mere grundlæggende måde end fx kommunikation, dels forventes de øvrige 

emner ikke at have den samme nødvendige forbindelse til køn, som kærlighed har. 

Ikke blot finder kærlighed sted mellem personer, som ’har’ et køn: Kærlighed hand-

ler også om dette køn og om selve kønsforskellen – og vice versa.  

 Dette antyder et syn på kærlighed og seksualitet som noget, der grundlæggende 

tager udgangspunkt i en heteronormativ figur: De to væsensforskellige køns diko-

tome identiteter bekræftes og konsolideres igennem det heteroseksuelle møde. Men 

det antyder også, at det primært er ovennævnte kærlighedsrelation, som kønnet for-

ventes at hente sin mening fra. Således foreslår de gymnasiale undervisnings-

vejledninger ikke, at køn betragtes som noget, der indgår som funktioner i (og af) 

andre sociale relationer, fx dem som behandles i de øvrige fokusområder. Det er i 

særlig grad i forbindelse med kærligheden, at kønnet identitetsdannelse finder sted, 

og følgelig også primært her, kønsidentitet er et perspektiv, som bliver relevant at 

overveje i undervisningen. Kærligheden og kønnet peger gensidigt på hinanden. 

 I et kønsforskningsperspektiv af mere queer-teoretisk art kan det forhold, at køn 

primært får betydning i forbindelse med og via seksualitet, i og for sig betragtes som 

en rammende analyse af fundamentet for kønnets konstruktionsmodus i det moderne 

vestlige samfund. Dette er, hvad Butler betegner som det heteroseksuelle hegemoni 

eller ”den heteroseksuelle matrice” (Butler 1990: 35 ff.), og som ifølge hendes analy-

ser udgør et af den moderne vestlige kulturs mest dominerende logiske og sociale im-

perativer for genkendelig kønsidentitet. Butler påpeger, at den dikotome kønsmodel 

og heteroseksualiteten udgør to gensidigt konstituerende konstruktionselementer. 

Genkendelighed som hhv. mand og kvinde fordrer, at man aktuelt eller potentielt 

begærer og begæres af det køn, man ikke identificeres som. Entydig kønsidentitet 

som enten mand eller kvinde kræver således, at individets begærsretning kan identi-

ficeres som heteroseksuel, ligesom heteroseksualiteten fungerer som en implicit 

bekræftelse af den dikotome kønsidentitet. 

 Det, jeg her ønsker at henlede opmærksomheden på, er ikke så meget, at den hete-

ronormative kønsideologi, som teksten iværksætter, idealiserer heteroseksualitet, 

eller at den placerer dennes alternativer på et sidespor. Problemet er ikke så meget 

den manglende repræsentation af det ikke-heteroseksuelle, men at den heteronorma-

tive kønsmodel, i hvilken det mandlige og det kvindelige tænkes som hinandens defi-

nitoriske modsætninger, i sig selv organiserer positionerne kvinde og mand hierar-

kisk: En poststrukturalistisk feministisk analyse inspireret af en derridask supple-
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menttænkning vil således hævde, at diskursen om essentielle kønsforskelle under-

støtter en hierarkisk organisering af positionerne kvinde og mand, i hvilken den ene 

position tænkes som den naturlige original og den anden som afledt og dermed min-

dreværdig kopi (hvad enten de kønnede positioner knyttes til teknisk kunnen eller 

naturligt forældreskab).59 

  Undervisningsvejledningens tema synes for så vidt at bekræfte en heteronormativ 

logik. Selvom temaet køn og kærlighed i princippet åbner mulighed for, at relationen 

mellem disse to størrelser kritisk kan undersøges som socialt fænomen, så synes un-

dervisningsvejledningen snarere at gentage end at dekonstruere dens heteronormative 

logik, idet relationen fremstår ukommenteret og indforstået. Accentueringen af, at 

kærlighed er sammenhængende med et ”personlig[t] dannelsesaspekt” (hhx: 69), 

antyder desuden, at kærlighedens kønnede logik er noget, som skal erkendes og ind-

optages som dannelsesfigur, mere end den skal gøre til genstand for en eventuel 

kritisk analyse. Det underforstås således, at elevens personlige dannelse indebærer en 

entydig kønnet identitetsdannelse, som falder inden for den heteroseksuelle matrices 

logik.  

 Dansk litteraturs kanon tager ikke i nogen direkte form spørgsmålet om begærs-

strukturer op. Alligevel er rapporten faktisk den eneste af ministerielle tekster, som 

indeholder en mulig modstemme, der potentielt underminerer den heteronormativitet, 

som materialeteksterne ellers forlener kærlighedsbegrebet med. Kanonrapporten fo-

reslår således, at Brorsons salmedigtning aktualiseres gennem et kærlighedstema: 

”En sidestilling mellem en øm Brorson-salme og en moderne kærlighedssang giver 

fx anledning til at spørge: Hvem er kæresten?” (Dansk litteraturs kanon: 30). Et 

spørgsmål, som unægtelig åbner for, at begrebet kærlighed kan forstås i forlængelse 

af andre logikker end den borgerlige heteroseksuelle familiestruktur. Her åbnes der 

ligefrem mulighed for en religiøst baseret eventuelt samkønnet kærlighedsrelation 

mellem menneskelige og guddommelige subjekter, hvad der må ses som et forholds-

vist eksplicit forslag til en underminering af det førnævnte heteronormative 

begærsimperativ. 

 

 

 

                                                 
59 En sådan poststrukturalistisk analyse af basal hierarkisk organisering vil en mere fænomenologisk-
eksistentialistisk feminisme imidlertid afvise og i stedet fastholde, at en ligeværdig forskelsrelation 
kan og bør etableres. Jf. Rösing 2005. 
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Identifikation – påbud og forbud 

Som det ses af ovenstående, kommer kønnet subjektivering bl.a. til syne som del af 

en særlig heteronormativ kosmologi. For at se nærmere på, hvad denne kosmologi 

indebærer, vender jeg for en kort bemærkning blikket fra de ministerielle tekster om 

danskfaget mod et indlæg i en debat om køn og kanon, som opstod i kølvandet på 

offentliggørelsen af Dansk litteraturs kanon i efteråret 2004. Rapporten og undervis-

ningsministerens ophøjelse af dens kanon til obligatorisk stof for folke- og gymnasie-

skolen gav anledning til en ophedet debat blandt især litterater om, hvorvidt det var 

udtryk for hhv. kønsdiskrimination eller for en historisk korrekt repræsentation, at 

kvindelige forfattere i forhold til de mandlige kun figurerede i proportionerne 1/14 

(eller 4/37, hvis de to vejledende lister regnes med). En række litteraturkritikere og 

forfattere krævede listen justeret, sådan at den kunne fremstå med en mere ligelig 

kønsfordeling. Da dette ikke blev imødekommet af den daværende undervisnings-

minister Ulla Tørnæs, formulerede flere af kritikerne som nævnt en alternativ kanon 

over kvindelige forfattere. Selvom den officielle kanonliste forblev uforandret, fik 

debatten alligevel den konkrete følge, at der som vist i det foregående henvises til 

dele af den alternative kvindekanon i undervisningsvejledningerne for stx, hf og hhx. 

Kritikken fik således en række konkrete følger på undervisningsvejledningsniveau. 

 I det følgende ser jeg på et af forsvarene for en sådan kvindelitterær kanon, som 

det fremstår i debatindlægget ”Flere kvinder i kanonen” af Jens Andersen (2004). 

Andersen var medunderskriver på den protestskrivelse, som en række litterater, kriti-

kere og forfattere sendte til Undervisningsministeren som reaktion på kanonlistens 

fravalg af kvindelige forfattere (Blüdnikow 18.12.2004). Når jeg således perspektive-

rende inddrager denne materialetekst, som er af en anden type end mit øvrige mate-

riale, er det for at udfolde en type kønsforståelse, som jeg ser som underforstået i 

flere af vejledningernes opfordring til i højere grad at inddrage litteratur skrevet af 

kvinder. Jeg mener, at debatindlægget er illustrativt for nogle af de måder, hvorpå det 

er muligt at italesætte kønnede normer i pensum, og for, hvilke muligheder og fald-

gruber der kan være forbundet med at insistere på at inddrage køn som en faktor i 

undervisningen. 

 Indlæggets indledende anke mod den officielle kanonliste er, at den reproducerer 

en maskulinistisk konsensus om, at litteratur produceret af kvinder ikke kan og ikke 

bør interessere mænd: ”Det er et litteratursociologisk problem, som handler om, at 

mænd ikke gider læse litteratur, der er skrevet af en kvinde, mens piger og kvinder 
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fortsat tvinges til at læse mænds bøger” (Andersen 2004). Denne holdning medfører 

ifølge indlægget en dominerende maskulin synsvinkel i den kanoniserede litteratur, 

som er problematisk, fordi den betyder, at hverken piger eller drenge får mulighed 

for at stifte bekendtskab med litterære udtryk for den kvindelige oplevelsesmodus. 

Dette betragtes som problematisk – principielt for begge køns identitetsdannelse, 

men mest presserende for piger og kvinder: 

 
Efter de nye kanonlister at dømme, vil danske kvinders indlæring i maskulin identitet og identifi-
kation fortsætte langt ud i fremtiden. Navlebeskuende mandelitteratur bliver de ikke fri for. Alle de 
piger og unge kvinder, som i det kommende årti vil være i flertal på landets gymnasier, har ikke en 
anden og mere forjættende udsigt til poesi og prosa med kvindelige problemstillinger, end deres 
mødre og mormødre havde engang. Det kulturbærende lag må fortsat lytte og spejde forgæves ef-
ter deres eget køns stemme og skikkelse i den litteratur, de tvinges til at læse i skoleårene. 
Litteratur i skoletiden handler ikke kun om sublimt sprog og æstetiske aha-oplevelser, men også 
om spejling og identifikation. God litteratur er, både for dreng og for pige, en unik chance for at 
møde nye og mere fortættede udtryk for sit eget køns meninger og forhåbninger – til en selv, til li-
vet og det andet køn (Andersen 2004) 

 

Andersens karakteristik sætter køn på den eksisterende kanon, idet den peger på, at 

den obligatoriske kanon allerede udgør en repræsentation af (mandligt) køn. Samti-

dig fremhæves vigtigheden af at forstå kanon som en instans, der ikke primært 

afspejler kønsstrukturer, men også må betragtes som en aktiv medskaber af dem. De 

kønnede identifikationsmuligheder, som en kanon gennem de litterære værker præ-

senterer, defineres således som medkonstituerende for elevens identitet, idet den er 

med til at definere de muligheder, eleverne tilbydes for kønnet identifikation. En rent 

mandlig kanon begrænser derfor mulighederne for at dannes som kvinde. Denne 

kønsforståelse tilbyder med andre ord et alternativ til en mere traditionel fallocentrisk 

kanonoptik, som forudsætter et sammenfald mellem det almene og det maskuline. 

Argumentet bryder med forestillingen om, at litteratur skrevet af mænd er mere gene-

rel og ukønnet end litteratur skabt af kvindelige forfattere og insisterer som positivt 

modsvar til denne tendens på Det Mandlige og Det Kvindelige som ontologiske 

modsætninger, som bør indskrives i en værdimæssigt ligeværdig relation.60 

 Denne værdimæssige omvurdering sker imidlertid gennem etableringen af for-

holdsvist entydige rammer for de typer af identifikation, som hvert køn forventes og 

ikke forventes at investere i læsningen af ”det andet køn”s litteratur. Litteratur skre-

                                                 
60 Således en taktik, som har en del til fælles med den feministiske filosof Luce Irigarays forslag til en 
feministisk og antipatriarkalsk strategi, som består i at nytænke og insistere på kønsforskellen. Jf. 
Rösing 2005. 
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vet af kvinder har således en særlig væsentlighed for piger og kvinder, idet det er 

dem, der har brug for kvindelitteraturens spejlende potentialer for at kunne udvikle 

en kvindelig identitet. For ”det andet køn” skal kvindelitteratur benyttes i et mere 

sekundært, men stadig grundlæggende betydningsfuldt projekt: For drengene tilbyder 

litteratur skrevet af kvinder et blik ind i en verden af oplevelser, der fremstilles som 

selvindlysende fremmede for det mandlige køn udenfor. Det ene køn forventes såle-

des at spejle sig i sine kønsfæller, mens det andet positioneres som denne proces’ 

udenforstående betragtere. Drengene gives mulighed for at iagttage kvindeligheden 

gennem kvindernes litteratur, men det fremstår med en indforstået selvfølgelighed, at 

drengene netop kun kigger og ikke spejler sig i kvinders litteratur på samme måde, 

som pigerne med selvfølgelighed gør det. Der trækkes således en definitorisk grænse 

mellem det at betragte og det at identificere sig. 

 Dette forhold gør sig også gældende for kvindernes og pigernes identifikationer. 

Som det fremhæves, er det grundlæggende problematiske aspekt ved kanonlitteratu-

rens mandlige dominans, at den forudsætter og kræver ”kvinders indlæring i masku-

lin identitet og identifikation”. Teksten forudsætter her, at læseren deler den opfat-

telse, at en sådan maskulin identifikation for kvinder er problematisk og derfor gen- 

og anerkender de præmisser, som denne argumentation underforstår.  

 At en maskulin identifikation for kvinder frembyder et særligt problem kan fra et 

feministisk synspunkt forsvares på flere mulige måder. For at illustrere hvilken ar-

gumentstruktur, debatindlægget er del af, skitserer jeg her nogle muligheder, som 

indlægget ikke præsenterer, men som man fx kunne abonnere på: Man kan for det 

første fremføre, at kvinders identifikation med maskuliniteten er et faktuelt umuligt 

projekt: At mænd og kvinders grundlæggende forskel (hvad enten denne er ontolo-

gisk eller strukturelt betinget) gør, at kvinders identifikation med en maskulin norm 

er dømt til at mislykkes, og at kvinderne dermed bliver afkrævet en identifikation, de 

pr. definition ikke er i stand til at lægge for dagen og derfor altid vil fejle. En sådan 

analyse vil være i overensstemmelse med essentialistiske kønsforståelser, som fx kan 

være baserede på deterministiske biologiske eller ditto psykologiske diskurser. 

 En anden mulig indvending mod kvinders identifikation med maskuliniteten kun-

ne være, at en sådan er medvirkende til en dobbelt underordning af kvinden. I den 

udstrækning identifikationen med det maskuline ses som beroende på en (måske mi-
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sogyn)61 andetgørelse af kvindelighed, tager den tvungne identifikation med det 

mandlige kvinderne som gidsel, fordi de i identifikationen med det maskuline må 

deltage i andetgørelsen af den kvinderolle, som de samtidig socialt er pålagt. Kvinder 

tvinges således til at identificere sig med en maskulin position, som er baseret på en 

hierarkisk orden, hvori kvinder er underordnede, og igennem hvilken de derfor træ-

nes i at være medvirkende til at underordne sig selv. En sådan forståelse vil være i 

overensstemmelse med blandt andre den feministiske teoretiker Simone de  

Beauvoirs kritiske analyser af den patriarkalske kulturs underordning af kvinden som 

etableret gennem konstruktionen af kvinden som mandens strukturelt underordnede 

Anden (Beauvoir 1989 [1949]).62 

 En tredje anke mod, at kvinder indirekte tvinges til identifikation med mænds 

litteratur, kunne være, at en sådan identifikation godt kan tilstræbes, men at den pga. 

de sociale strukturer er svært gennemførlig. Pigens/kvindens identifikation med det 

maskuline vil i dette lys blive et smertefuldt projekt, fordi den måske er mulig for 

kvinden at gennemføre personligt, men som grundet den måde, hun socialt reciperes 

på, ikke vil kunne medføre belønning for at have erobret identiteten som mand: Hun 

vil ikke blive genkendt som maskulin og/eller mand, selvom hun inkorporerer en 

identifikation med den maskuline norm. I den udstrækning man deler hovedtrækkene 

i dette ræsonnement, kunne man således bekymres over den oplevelse af frustration 

og kastration, det ville medføre for den enkelte kvinde at blive opdraget i en masku-

lin norm, som hun alligevel må ende med at diskvalificeres fra, fordi hendes ”tegn på 

kroppen”63 forhindrer hende i at indtage positionen som universel, ukønnet krop – 

dvs. den position, som altså er forbeholdt en krop, der genkendes som mandlig. En 

sådan analyse ville være i overensstemmelse med nærværende afhandlings konstruk-

tivistiske analyser af kønsdannelse, her i en pessimistisk socialdeterministisk version. 

 Endelig kunne en fjerde anke lyde, at identifikation med maskuliniteten grundlæg-

gende må findes uinteressant for subjekter, som identificerer sig som kvinder. 

 Der gives således en række mulige kritikker, som kunne rettes mod det, debatind-

lægget skitserer som den mandlige tvangsidentifikation for piger og kvinder i skolen. 

Det er imidlertid ingen af disse muligheder, som indlægget bringer på bane. Det, som 

                                                 
61 Man kunne fx anklage kendte kanoniserede værker for at fremstille de efterstræbelsesværdige 
maskuliniteter som grundlæggende misogyne, jf. Bissenbakker Frederiksen 2005. 
62 For en sociologisk analyse af kønslig definition som fundamentalt indbygget i et strukturelt over- og 
underordningsforhold, funderet på androcentriske principper, se desuden Bourdieus analyser (Bour-
dieu 2007 [1998]). 
63 Jf. Søndergaards begreb om samme i Søndergaard 2000 [1996]. 
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fremstår som tekstens grundlæggende bekymring, fremstilles ikke som kvinders op-

levelse af kastration, den dobbelte underordning eller den indirekte støtte til et 

patriarkalsk system. Forklaringen på, hvorfor den krydskønnede identifikation er 

problematisk, udebliver, og det bliver derfor i stedet identifikationen som sådan, der 

fremstilles som foruroligende. 

 I debatindlæggets afslutning antydes imidlertid, hvad der udgør det problematiske 

perspektiv ved kvinders oplæring i maskulin identifikation. Svaret finder indlægget 

hos Karen Blixen:  

 
»Hvad skal vi overhovedet bruge to køn til?« spurgte Blixen i sin berømte »Båltale«. Hun svarede 
selv, at det formålstjenstlige ved spaltningen i to køn ligger i den gensidige inspiration, i veksel-
virkningens betydning og kønnenes dialektik. 
Den erkendelse burde have været en af hjørnestenene i Kanonudvalgets arbejde (ibid.) 
 

Den blixenske kønsmodel, som tekstens kønsontologi tager udgangspunkt i, indebæ-

rer, at kønnene betragtes som essentielt forskellige og komplementære: Fordi 

kønnene er forskellige og inkomplette, fuldender det heteroseksuelle møde køns-

bestemmelsen. Omvendt kan det seksuelle møde kun komme i stand gennem 

kønnenes forskellighed. Det mandlige og kvindelige køn ses således som to afgræn-

selige størrelser, som på én gang kendetegnes af deres gensidigt udelukkende 

karakter og deres komplementære logik. Kønnenes ontologiske forskel skal sikre og 

sikres af opretholdelsen af en kønsmodel, hvor kønnene på én gang er hinandens 

modsætninger og gensidigt supplerende princip. Det er således selve opretholdelsen 

af denne duale kønslogik – ”kønnenes dialektik” – som kanonens maskuline ensidig-

hed truer. Problemet med de manglende litterære forbilleder for pigerne er, at denne 

mangel risikerer at resultere i en enkønnet maskulin verden, hvor alle identificerer 

sig med mænd, og kønsforskellen og seksualiteten som følge af dette forsvinder.  

 Gennem Blixen argumenterer teksten for en kønsforståelse, hvis mål ikke blot er, 

at to væsensforskellige køn skal lære hinandens verdensbilleder at kende og dermed 

opdyrke en gensidig indsigt og forståelse, men også (og mere primært) at væsens-

forskelligheden skal illustreres og opretholdes gennem den litterære illustration. 

Mødet med det andet køns litteratur skal således på én gang befordre en øget forstå-

else og indsigt og samtidig sikre, at indsigten ikke får karakter af decideret identifi-

kation. Målet med at øge de feminine identifikationsmuligheder for kvinder synes 

med andre ord at være at facilitere mødet mellem to fundamentalt væsensforskellige 

køn, hvis dikotome identiteter bekræftes og konsolideres netop i kønnenes hetero-
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seksuelle møde. Et møde, som indskrives i en heteronormativ narrativ gennem den 

metonymiske sammenkobling af selvet, livet og det andet køn, og således iscene-

sætter heteroseksualiteten som altings udspringspunkt og endemål. 

 Ønsket om at tilføje kanon og danskfaget flere (to)kønnede identitetsmuligheder, 

sådan som det udtrykkes i debatindlægget, indebærer med andre ord en række ret-

ningshenvisninger for entydig kønsforskel og implicitte forbud mod ukonventionelle 

kønsidentifikationsprojekter – bl.a. illustreret i billedet af, hvem der forventes at 

spejle sig i litteraturen, og hvem der kun bør betragte. Set i dette lys kan advarslen 

mod den kvindelige litteraturlæsers identifikation med det maskuline blik også ses 

som indskrevet i et mere generelt forbud mod en denaturalisering af ækvivalens-

kæden mellem hhv. mandlige kropstegn-maskulinitet og kvindelige kropstegn-

femininitet. 

 

4.2 Køn som undervisningstema – det faglige niveau 

I det ovenstående har jeg overvejende fokuseret på, hvordan køn behandles som en 

identitetskategori, og hvordan denne forestilles at påvirke danskfagets elev- og lærer-

subjekter, herunder hvordan teksterne formulerer elevernes og lærernes kønnede 

identiteter i forlængelse af danskfagets didaktiske projekt. Et andet, men relateret 

spørgsmål er imidlertid, hvordan begrebet køn behandles som videnskabeligt emne 

og undervisningstema i danskfaget. Jeg har allerede skelet til kønsidentitet som un-

dervisningstema, bl.a. fordi der også i teksterne er flere overlapninger mellem de 

faglige og pædagogiske vinkler på kønsrelaterede emner. I det følgende vil jeg pri-

mært læse teksterne ud fra spørgsmålet om, hvordan de lægger op til, at man kan 

beskæftige sig med begrebet køn som tema for danskundervisningen, og de faglige 

selvforståelser, som dette afspejler. 

 

Neutral versus speciel 

I det følgende forsøger jeg bl.a. at organisere materialets håndtering af køn som un-

dervisningstema ved at undersøge, hvordan faget arrangerer kønskategorierne inden 

for de klassiske dikotomier universel/partikulær og neutral/subjektiv. Disse kategori-

er er både karakteristiske for en mere traditionel videnskabsteoretisk tænkning og er, 

som det vil fremgå, samtidig indskrevet i forskellige kønnede logikker, som præger 

faget. 
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 Det er markant, at køn i materialeteksterne oftest optræder som et partikulært em-

ne, der bryder med den forudsatte kønsneutralitet, som danskfagets kernestof og 

tematikker i øvrigt underforstås at være kendetegnede af. Neutralitetsbruddet sker 

fortrinsvist i forbindelse med emner, som direkte eller indirekte knyttes til kvinde-

kønnet. Som det sås ovenfor, skelner undervisningsvejledningen for hhx fx mellem 

”betydningsfulde forfattere” og ”betydningsfulde kvindelige forfattere” (hhx: 60), 

hvormed det altså markeres, at litteraturen fortrinsvist forstås som værende markeret 

af køn, når dette køn er kvindeligt. At litteratur skrevet af kvinder figurerer som et 

supplement til den litterære kanon understreger ligeledes, at denne litteraturtype – 

trods det, at den inkluderes i vejledningerne – iscenesættes som en afledt (og i en 

supplementlogisk forståelse dermed hierarkisk underordnet) kopi af den originale og 

dermed ’rigtige’ litteratur, dvs. den, som ikke er skrevet af kvinder. Den øvrige ka-

noniserede litteratur benævnes da heller ikke ’mandelitteratur’, men slet og ret som 

”litteratur”. 

 At den kønsneutrale position er forbeholdt det mandlige subjekt på bekostning af 

det kvindelige er en feministisk pointe, som trods det, at den er af ældre dato, således 

synes at have bevaret sin aktualitet. Beauvoir påpeger i det feministiske hovedværk 

Det andet køn, at ”[m]anden repræsenterer på én gang det positive og det neutrale” 

(Beauvoir 1989 [1949]: 13), og fremhæver, at det kendetegnende for moderne vestli-

ge kønskonstruktioner ikke så meget er, at kulturen heroiserer det mandlige, som at 

dette mandlige konsekvent forbindes med den positivt valoriserede kønsligt neutrale 

position. Den mandlige position udgør den grundlæggende forestilling om den men-

neskelige standardindstilling. Derfor er den kønsneutrale position reelt forbeholdt det 

mandlige subjekt, mens kvindelighed forstås som fundamentalt sammenkædet med 

køn. 

 Denne tendens genspejles på flere måder i hovedparten af de ministerielle tekster, 

der som reglen mere end undtagelsen italesætter køn og kvinde som sammenfaldende 

undervisningstemaer. Således nævner Dansk litteraturs kanon primært kønstematik-

ker i forbindelse med kvindelige forfattere. Blixen og Ditlevsen beskrives som forfat-

tere, som både litterært og med deres person især tematiserer fænomenet køn. Blixen 

(den ” kvindelige kunstner”) leverer ”vægtige bidrag til begge køns tænksomhed” 

(Dansk litteraturs kanon: 45-6), mens hovedtemaet i Ditlevsens forfatterskab beskri-

ves som principielt indfanget i de to titler Pigesind og Kvindesind: ”[D]isse to titler 

dækker hovedindholdet og hovedanliggendet i Tove Ditlevsens forfatterskab” (ibid.: 
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57). Omvendt præsenteres forfatterskaber som fx Johs. V. Jensens og Klaus Rif-

bjergs ikke som specifikt tematiserende køn, men som omhandlende generelle, køns-

neutrale forhold: ”det at være menneske. Og dansker” (ibid.: 44).  

 Især i gymnasieskolens undervisningsvejledninger fremstår temaer om køn som 

ensbetydende med temaer om kvinder og omvendt. Også her henføres emner som 

”kønsrollesyn” og ”kvindeproblematikken” specifikt under Blixens forfatterskab 

(hhx.: 59), mens et tema om digteren Pia Juul (”en kvindelig forfatter”) kalder på 

hovedmotiverne: ”kvalitet, identitet, køn og/eller samtid” samt på en diskussion af 

”kønnets evt. betydning for tekstproduktion” (stx: 57). Sidstnævnte diskussionsoplæg 

kan naturligvis åbne for et væld af perspektiver – fra en undersøgelse af, hvorvidt der 

findes særligt kvindelige træk i kvindelige forfatteres litterære produktion, til en revi-

dering/bekræftelse af eventuelle forestillinger om, at tekster produceret af kvinder 

ikke lever op til litterære kvalitetskrav. Det betegnende er dog ikke så meget, at den-

ne diskussion åbnes, men snarere at det intetsteds i de fem vejledninger for gymna-

sieskolen foreslås, at kvalitetskriterier og kønnets betydning for tekstproduktion 

diskuteres i forbindelse med mandlige forfattere, men udelukkende i forbindelse med 

en kvindelig forfatter og tematiseringen af hendes køn. 

 Dette er en tendens, som går igen i hovedparten af materialet. Ikke blot er det alt-

overvejende kvindelige forfattere, som forbindes med temaer, som angår køn: Kvin-

delige forfattere og kønstematikker fremstilles også generelt som sammenfaldende: 

 
Eksempelvis kan folkevisegenren, Holberg, Pontoppidan, Johs. V. Jensen og Martin Andersen Ne-
xø inddrages i et tema om storby og landsby. Et tema om det nationale og det internationale kunne 
inddrage fædrelandssange af Oehlenschläger, Grundtvig, H.C. Andersen og Johs. V. Jensen. Dette 
kunne kombineres med, at kursisterne oversatte deres egen nationalsang til dansk og dermed føre 
til en diskussion af nationernes selvforståelse. Blixen vil også kunne inddrages i et tema om det 
nationale og internationale, ligesom hun vil kunne indgå i et tema om kønsroller og familieformer. 
Et tema om realisme og idealisme kunne inddrage såvel Martin A. Hansen som Peter Seeberg og 
Klaus Rifbjerg. Endelig kan en introduktion til en psykologisk læsemåde inddrage tekster af Bli-
cher, Bang og Tom Kristensen (gif: 13-4) 

 

Som det fremgår, er det også her primært Blixens forfatterskab, som kalder på køns-

tematikker. Hvis Holbergs, Pontoppidans, Johs. V. Jensens, Martin Andersen Nexøs, 

Oehlenschlägers, Grundtvigs, H.C. Andersens, Martin A. Hansens, Peter Seebergs, 

Klaus Rifbjergs, Blichers, Bangs og Tom Kristensens forfatterskaber handler om 

”kønsroller og familieformer”, så forventes de med andre ord ikke at gøre det på 

samme primære og naturlige måde, som Blixens forfatterskab gør det. Ikke blot sy-

nes det således lovmæssigt, at kun kvindelige skribenters litterære produktion kan 
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forstås som et udtryk for kønnet identitetsdannelse, men også at kvindelige forfat-

teres produktion næsten pr. definition forstås som tematiserende køn.64  

 Dette kan der i og for sig være mange gode undervisningsmæssige pointer i. Det 

er naturligvis ikke forkert at pege på, at en forfatter som Blixen skriver om køn og 

kvindeidentitet, ligesom det i sig selv kan være et oplagt perspektiv at overveje, 

hvorfor og hvordan forfattere i kvindekroppe (af lyst eller nød) har valgt eksplicit at 

situere deres forfatterskaber kønsligt. Hvis man fx anlægger den type synsvinkel, 

som formanden for kanonudvalget Jørn Lund i forbindelse med offentliggørelsen af 

Dansk litteraturs kanon opfordrede til, nemlig at medreflektere det perspektiv, at 

litteraturhistorien har været præget af, at ”mænd sad på magten, på skriveriet og på 

alting” (Dannemand 2004), så kan man bl.a. betragte kvindelige forfatteres tematise-

ringer af køn som en reaktion på et litterært samfund præget af patriarkalske struktu-

rer. Men idet de ministerielle tekster ikke samtidig lægger op til at pege på de 

forhold, under hvilke de kvindelige forfatteres tematisering af køn sker, tenderer de 

til at gentage den patriarkalske strukturs logik snarere end at gøre den til genstand for 

analyse og refleksion. De medvirker således til at gentage og fastholde, at forfattere i 

kvindekroppe skriver om det partikulære: kvinder og køn, mens forfattere i mande-

kroppe skriver om det universelle og generelle: menneskelivet og nationaliteten. 

 Det ses med andre ord, at emner, som omhandler kvinder, trods det øgede fokus 

på kønsfordelingen i den obligatoriske kanon og den øgede inklusion af kønnede 

undervisningsperspektiver overvejende fremstår som supplementer, som udgør det 

andet, ikke til mænd og det mandlige, men til kønsneutraliteten. Temaer, som om-

handler kvinder, iscenesættes som partikulære, hvorved de øvrige temaer fremstår 

som universelle og hævede over køn. Selvom elev- og lærersubjekter på et pædago-

gisk plan markeres både som kvindelige og mandlige, og selvom der ligefrem synes 

at være en overvægt af, at drenge og mænd markeres som kønnede subjekter, så er 

det på det tematiske plan hovedreglen, at mænd fremstår som kønsligt neutrale men-

nesker og kvinder som køn. I kraft af at kategorien køn fremstår som 

sammenfaldende med kategorien kvinde, bliver det derfor reelt temaer, som omhand-

ler kvinder, der fremstår som den kønslige modsætning til det kønsligt neutrale 

danskfag. 

 

                                                 
64 Inger Christensen og Cecil Bødkers forfatterskaber udgør dog undtagelsen, idet disse ikke markeres 
som tematiserende køn. 
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(U)videnskabelighed 

Kvindelige forfattere og temaet kønsidentitet fremstilles således som hovedregel som 

naturligt sammenfaldende, uden at dette giver anledning til forklaringer eller decide-

rede faglige henvisninger. Sammenfaldet fremstår som uargumenteret og teoretisk 

underbelyst. Der lægges ingen steder i materialet op til, at undervisningen skal sigte 

på at udsætte den selvindlysende relation mellem kvinder og køn for nærmere under-

søgelse, ligesom der ikke henvises til forskning, som gør det.  

 Dansk litteraturs kanon er den eneste af teksterne, som antydningsvist lægger op 

til, at litteraturlæsningen kan inkorporere et kønsteoretisk perspektiv i form af femi-

nisme. Dette gøres dog med en på én gang inviterende og samtidig noget 

distancerende bevægelse, hvormed det nævnes, at: ”Et Dukkehjem (1879) er med sit 

feministtema let at gå til for nutidens elever” (Dansk litteraturs kanon: 64). Selvom 

feminisme her fremstår som et emne, der falder i naturlig forlængelse af kanoniseret 

litteratur, er det alligevel uklart, hvordan henvisningen skal forstås. Det fremgår fx 

ikke, hvorvidt ”feministtema” betegner et emne, som falder under feminismens res-

sort, eller om der eventuelt er tale om et tema specifikt for feminister, ligesom det 

fremstår underforstået, hvad ’feminisme’ betegner og således hvilken type af de ind-

byrdes meget forskellige (til tider decideret modstridende) feministiske retninger, der 

henvises til: En beauvoirsk lighedsmodel, hvor målet er, at kønnet transcenderes, en 

’forskelsfeminisme’ som fx hos Irigaray, som forudsætter og hylder den grund-

læggende kønsforskel, eller eventuelt en butlersk (queer)feminisme, som søger at 

dekonstruere kønskategorien som sådan? At feminisme uden videre forklaring forbin-

des med Et dukkehjem antyder faktisk, at der bredt hentydes til ligestilling og 

kvindefrigørelse og ikke som sådan feministisk teori og politik.  

 Til sammenligning henvises der ikke tilsvarende upræcist til et ’filosofitema’ hos 

Kierkegaard. Snarere uddybes Kierkegaards ”vedholdende afsøgning af menneskets 

eksistentielle muligheder, psykiske konstitution og religiøse forudsætninger” (ibid.: 

64) langt mere detaljeret og loyalt end Ibsens feminisme. Feminisme er på den ene 

side noget, som forventes at være umiddelbart genkendeligt for nutidens elever, men 

er samtidig ikke noget, man forventer, at de skal tage alvorligt. 

 Samme tendens kan ses i undervisningsvejledningerne for de gymnasiale uddan-

nelser, der som nævnt henviser til kønstemaerne i bestemt form og dermed signalerer 

en indforståethed omkring disse emners selvindlysende væsentlighed for danskfaget. 

Den indforståede tone er dog også samtidig noget, som tilføjer emnerne en noget 
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upræcis karakter: ”[K]vindeforhold” (hf: 16), ”kønsforhold” (hf: 16), ”kvindedebat” 

(hhx: 60), ”kvindeproblematikken” og ”kvindesynet” (hhx: 62) fremstår ikke som 

temaer, der behøver nærmere afklaring. Også her udgør køn en forskel og et emne-

område, som læseren på den ene side forventes at være bekendt med, men som på 

den anden side ikke for alvor gøres til genstand for en decideret videnskabelig di-

skurs. Køn er noget, læseren instinktivt bør vide, hvad indebærer, mere end et eget 

videnskabeligt emne, der kan undersøges. 

 Her skiller vejledningen for htx sig imidlertid ud som anderledes konkret og spe-

cifik i sit forslag til et kønstema. Dette kan således handle ”om prævention og Thit 

Jensen, eller om anabole steroider og mandeidentitet” (htx: 23). Selvom der således 

her forudsættes, at der gives en specifik relation mellem fx steroider og mandeidenti-

tet, så udgør dette forslag også et anderledes mere forpligtende bud på, hvad køn 

eventuelt kunne indebære, ligesom det, modsat de øvrige vejledninger, specifikt ita-

lesætter mandlighed som kønsidentitet. 

 Kønsmarkeringen synes således at udgøre en vigtig faktor for, om et danskfagligt 

emner betragtes som et generelt og videnskabeligt eller som et sideordnet og dermed 

mindre videnskabeligt emne. Dette gælder ikke kun i de eksplicitte diskussioner af 

køn som undervisningstema, men også i de mere implicitte diskussioner af tema og 

undervisningsstil som sådan. Dansk litteraturs kanons diskussion af danskfaglige 

emners grad af videnskabelighed og dermed passende karakter for danskfaget træk-

ker fx mere indirekte på kønnede diskurser. Således forklarer rapporten elevernes 

manglende kendskab til litteraturhistorisk kronologi med 1970’erne og 80’ernes op-

gør med ’Falkenstjernetyranniet’ og den særlige erfaringspædagogik, som trådte i 

stedet:  

 
Nu skulle eleverne motiveres til at læse, læse af interesse og lyst, og det mente man bedst kunne 
gøres gennem temalæsning – fx om familien, om kærlighed, om mad og drikke. Det virkede, for så 
vidt at eleverne blev motiverede; man mente også, det var en hjælp for de mange nye elever fra 
gymnasiefremmede miljøer. […] En typisk 1980’er-formulering om, at danskfaget skulle “tage 
udgangspunkt i elevernes situation”, har desværre undertiden bragt danskundervisningen ud i fag-
ligt set tynde projekter, begrundet i et ønske om ikke at stille for store krav (Dansk litteraturs 
kanon: 24-26)  

 

At denne drejning opfattes som tragisk understreges af den omkringstående teksts 

brug af vendinger som ”desværre” og ”gik […] ud over”, ligesom vendingen ”man 

mente” antyder, at den refererede overbevisning tilhører fortiden, og at ’man’ nu ved 

bedre. Opprioriteringen af den pædagogiske temalæsning opfattes som en trussel 
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mod danskfagets faglighed, der som følge af den motiverende pædagogik udvande-

des og blev fagligt tynd.  

 Truslen knyttes dog ikke kun til det, der fremstilles som en lidt for populistisk og 

useriøs undervisningsform, men også til temaer, som traditionelt knyttes til intim-

sfæren og det kvindelige, som forstås at være forbundet til denne: familien, kærlig-

hed, mad og drikke. At de nævnte emner betragtes som uvidenskabelige og fagligt 

dubiøse understreges af deres knyttethed til det partikulære: ”elevernes situation”, 

som står i kontrast til det, som Dansk litteraturs kanon i øvrigt fremhæver som litte-

raturens særlige værdi, nemlig det eksistentielt almene. For eksempel understreges 

det, at den litterære klassikers værdi beror på dens universalitet, som ”berører både 

det fælles og det personlige” (ibid.: 13). Rapporten henter således indirekte en del af 

sin afvisning af erfaringspædagogikken og temalæsningens videnskabelighed fra en 

diskurs, som traditionelt sammenkæder det kvindelige med det partikulære og private 

og det private med det uvidenskabelige.65 

 Køn fremstår med andre ord paradoksalt som et selvindlysende og nødvendigt 

fagligt emne for danskfaget samtidig med, at emnet ikke fremstår som muligt at 

knytte til en egentlig form for videnskabelighed. For at illustrere dette griber jeg for 

en kort bemærkning tilbage til den bogstavelige læsning af Dansk litteraturs kanons 

opfordring til lærerinden om at foretage en iscenesættelse af ugifte kvinders vilkår 

omkring år 1900. Om denne performance bliver det netop fremhævet, at den er en 

nærliggende opgave for den ”modige” lærerinde (ibid.: 28). Af citatet fremgår det 

ikke klart, hvorvidt det er udklædningsakten eller selve temaet, der i særlig grad kræ-

ver mod at gennemføre, og begge dele forlenes derfor med en aura af noget tabu-

belagt. Dermed kommer ikke kun skuespillet, men også selve emnet til at fremstå 

som grænsende til det private og trækker således indirekte på en forholdsvist tra-

ditionel sammenkobling af (kvinde)køn med privatsfære. Både det at spille skuespil 

og at tematisere (sit) køn fremstilles således indirekte som forbundet til noget privat, 

der indebærer risiko for selvudstillelse og potentiel underminering af lærer-

autoriteten.  

 Ligeledes peger den bogstavelige læsning på, at accentueringen af lærerens køn 

(”lærerinden”) understreger, at det især påhviler den kvindelige lærer at lægge krop 

til temaet kvinder og køn. Som tema for undervisningen fremstilles køn som noget, 

                                                 
65 Denne pointe er også udfoldet i Aamann 2007. 
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der primært angår kvinder, og som det følgelig specifikt må ligge den kvindelige 

lærer på sinde at formidle. Selvom man må formode, at kvinders historie (for så vidt 

sådan et udtryk er meningsfuldt) pr. definition har haft indflydelse på mænds histo-

rie, fremstår det således ikke umiddelbart som den mandlige lærers opgave at 

fortælle om ugifte kvinders vilkår, eller hvordan denne historie har påvirket mænds 

historie. Uanset at den retoriske læsning åbner for, at også den mandlige lærer kan 

optræde som lærerinde, så er det alligevel først og fremmest i kraft af at påtage sig 

rollen som lærerinde (snarere end som mandlig lærer), at man kan give sig i kast med 

den opgave at fortælle om historiske vilkår relativt til køn. Køn fremstilles således 

som et emne, som ikke i udgangspunktet har med mandlig identitet at gøre. 

 

Hankøn? 

Snarere end at maskuline positioner og mandlige forfatteres litteratur idealiseres, kan 

man altså tale om, at danskfagets umarkerede og forudsatte norm primært er indtage-

lig for ikke-kvindelige forfattere og positioner, og at dette forhold samtidig usynlig-

gøres i curriculumteksterne. Selvom undervisningsvejledningerne for gymnasie-

skolen altså opfordrer til i højere grad at inkludere litteratur skrevet af kvinder, så 

fremstår det ikke som oplagt at læse den kanoniserede litteratur som allerede indskre-

vet i en kønnet logik.  

 Kun ganske få steder peges der på mandlige forfatteres tekster som omhandlende 

køn. Undervisningsvejledningen fra hhx formulerer således et muligt eksamens-

spørgsmål ud fra ”en tematisering af pigens/kvindens udvikling set fra hhv. en 

kvindelig og mandlig kunstners synsvinkel” (hhx: 32). Selv hvor det er muligt at 

rette blikket mod mandlige forfatteres tematisering af køn, gøres det således med en 

rikochetterende bevægelse, som ender i et mandligt blik på ”det kvindelige”. Vejled-

ningerne kommer således ikke bare til indirekte at gentage den klassiske logik, som 

består i at forbinde den skabende kunstner med en mandlig position og kunstens ob-

jekt med en kvindelig,66 men også til at bidrage til forestillingen om køn og kvinde 

som enslydende emner. 

 Som tema for undervisningen fremstår mandlig identitet således generelt ikke som 

en kønsligt markeret position. Det eneste sted i de fem undervisningsvejledninger for 

ungdomsuddannelsernes danskfag, hvor hankøn tilnærmelsesvist tematiseres som en 

                                                 
66 Denne kønning af kunstens subjekt- og objektpositioner har blandt andre Susan Gubar påpeget 
(Gubar 1981). 
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mulig kønsidentitet, er det ovenfor nævnte eksempel fra undervisningsvejledningen 

for htx (som ellers næsten intet gør ud af spørgsmål om køn), i hvilken ”mande-

identitet” helt kort foreslås som et muligt fællesemne for fagene dansk og biologi, 

som kan behandle ”anabole steroider og mandeidentitet” (htx: 23). Også her er køns-

forståelsen således indeholdt i en ikke nærmere specificeret biologisk diskurs. 

 At dette er det eneste sted i undervisningsvejledningerne, hvor mandlighed marke-

res som en identitet overhovedet, peger på, at mandlig identitet i undervisningsvej-

ledningerne generelt ikke som sådan betragtes som en kønnet identitetsdannelse. 

Teksterne må således eksplicit markere, når temaer om kønsidentitet angår drenge og 

mænd, hvad der antyder, at kønsidentitet i udgangspunktet forestilles at være kvinde-

ligt markeret. Det kan man efter temperament vælge at læse som tegn på, at det er 

kvindelige positioner, som dominerer forestillingen om kønnet identitetsdannelse, 

eller at den mandlige position dominerer forestillingen om neutral identitet – eller 

eventuelt at de to positioner fungerer som hinandens forudsætninger. Hvad man læ-

ser ind afhænger bl.a. af, om man ser den kønnede position som positiv eller negativ. 

Fremtidens danskfag vil måske – i forlængelse af kravet om drengedidaktik – sige, at 

det er tegn på, at kvinder dominerer danskfaget og identitetsdannelsen, mens en læs-

ning via Beauvoir omvendt ville påpege, at dette fænomen i sig selv er tegn på, at 

kvinder stadig betragtes som køn og mænd som neutrale. 

 

Kønsneutrale Fælles mål 

Det er især spørgsmålet om neutralitet, som gør det markant, at folkeskolens Fælles 

mål – Dansk modsat de øvrige tekster ingen eksplicitte kommentarer knytter til køn 

som subjektkategori, hverken for elever eller lærere. Der findes fx ingen kommen-

tarer om køn i forbindelse med de mange accentueringer af dansk som et dannelses-

fag, sådan som det ses i undervisningsvejledningen for hhx. Selvom Fælles mål – 

Dansk betegner identitetsdannelse som personlig, social og kulturel: ”Formålet med 

undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til 

udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk 

forståelse” (Fælles mål – Dansk: 11), siges der altså intet specifikt om køn, selvom 

det er muligt, at køn som sådan kan betragtes som del af den nævnte personlige og 

sociale identitet.  

 Køn fremstilles heller ikke som en pædagogisk udfordring, sådan som det er til-

fældet i Fremtidens danskfag, og markeres stort set ikke som et relevant undervis-



 154 

ningstema, sådan som det ses i de samlede undervisningsvejledninger for ungdoms-

uddannelserne. Det eneste sted, hvor køn som tema tilnærmelsesvist optræder, er i en 

sidebemærkning, hvor ”mand og kvinde” oplistes blandt de mange modsætningspar, 

som i skønlitteratur tematisk kan læses i lyset af (ibid.: 98). I et kønsperspektiv efter-

lader Fælles mål – Dansk således det indtryk, at køn enten ingen faglig eller 

pædagogisk betydning har, ikke udgør et passende tema for danskfaget, eller at det 

blot anses for fagligt uvedkommende.  

 Man kan overveje, om det forhold, at teksten stort set ikke nævner køn, gør Fælles 

mål – Dansk mere kønsligt neutral end Fremtidens danskfag, Dansk litteraturs kanon 

og undervisningsvejledningerne for de gymnasiale ungdomsuddannelser, eller om 

tekstens tilsyneladende kønsneutralitet tværtimod kommer til at understøtte forestil-

lingen om, at den neutrale position er forbeholdt det ikke-kvindelige? At det sidste er 

tilfældet antydes til dels af, at tekstens konsekvent benytter ”han/ham” som person-

ligt pronomen for såvel elever, lærere og forfattere som for fortællere og karakterer 

(Fælles mål – Dansk: 80, 85, 86, 87, 90, 91, 96, 103, 108, 116). At han benyttes som 

kønsgenerisk markør er naturligvis ikke enestående for Fælles mål – Dansk. Dette 

fænomen kan ses som udtryk for en reproduktion af et generelt træk ved diskurser, 

hvor det neutrale er maskulint kønnet. Men det er alligevel markant, at der ikke veks-

les mellem han/hun eller benyttes andre formuleringer (fx ’eleven’), sådan som det 

gøres i hovedparten af det øvrige materiale. En sådan vekslen ville som vist ikke sik-

re teksten større repræsentativt ligeværd eller gøre dens kønsrepræsentationer mere 

neutrale, men peger alene på, at danskfaglige diskussioner om køn som pædagogisk 

og fagligt emne ikke synes at have givet anledning til de samme overvejelser for 

Fælles mål – Dansk som fx for Fremtidens danskfag eller Dansk litteraturs kanon. 

 De fraværende refleksioner omkring kategorien køn illustrerer det dilemma, der 

består i, at en tekst, der som Fælles mål – Dansk ikke diskuterer relationen mellem 

køn og subjektivitet, risikerer at understøtte diskursen om den neutrale position som 

forbeholdt maskuliniteten, mens tekster, der som Fremtidens danskfag, Dansk litte-

raturs kanon og undervisningsvejledningen for hhx sætter køn i fokus, risikerer at 

genindskrive kønnede stereotypier. Køn synes enten ikke at blive italesat over-

hovedet eller at blive italesat inden for deterministiske og til dels heteronormative 

logikker. Selvom det at undgå at italesætte kategorien køn på overfladen skaber en 

mere neutral tekst, så betyder det også, at Fælles mål – Dansk ikke på nogen måde 

forholder sig til de stærke diskurser om køn, som præger de øvrige ministerielle tek-
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ster om danskfaget. Dermed kommer de øvrige ministerielle tekster reelt til at få det 

sidste (og eneste) ord om køn som pædagogisk og danskfagligt tema. 

 

4.3 Hvordan køn? 

Opsummerende kan man sige, at hvor danskfagets didaktiske overvejelser om køn 

knyttes til både han- og hunkøn, men dog med en overvægt af fokus på drenge, og 

desuden gør identitetskategorien køn til genstand for centrale pædagogiske over-

vejelser, så er køn på et tematisk niveau dels primært knyttet til kvindekøn, dels 

fremstår dette emne som et videnskabeligt side- eller underordnet tema. Når Fremti-

dens danskfag således efterlyser en ”drengedidaktik”, så er målet at nå drengene på 

et rent pædagogisk niveau, sådan at de bliver i stand til at tilegne sig viden om dansk-

fagets væsentlige stof, tematikker og kompetencer. Stoffet, tematikkerne og kompe-

tencerne italesættes dog ikke som i sig selv indskrevet i kønsmæssige diskurser, men 

fremstår netop som transcenderende køn.  

 De danskfaglige tekster præges altså af to sideløbende diskurser: På den ene side 

en diskurs ifølge hvilken danskfaget er genstand for øget kvindelig lærer- og elevdo-

minans, der bl.a. indebærer tekster og temaer, som primært appellerer til piger og 

kvinder. Denne opfattelse kan ses som trækkende på en diskurs, som udtrykker be-

kymring over en stigende feminisering af uddannelsessystemet, og som søger at 

modvirke denne tendens gennem kønnede pædagogiske tiltag. På den anden side ses 

en diskurs, inden for hvilken det markeres som noget usædvanligt og dermed som et 

supplement til det generelle og kønsneutrale pensum, når faget tematisk berører no-

get sådant som ”kvindeproblematik[…]” (hhx: 62).  

 Det synes således i høj grad at være lærerkræfterne og pædagogikken, der forestil-

les berørt af køn, mens fagets videnskabelige indhold – den videnskabelige under-

søgelse af dansk sprog, litteratur og medier – fremstår som den kønsligt neutrale 

modsætning til det kvindelige. Danskfagets indhold og faglighed fremstår som ukøn-

net og videnskabelighed som noget, der ’forstyrres’ af køn. Det fremgår samtidig, at 

køn på fagets tematiske niveau primært er identisk med kvinde. 

 Man kan med andre ord sige, at danskfaget italesættes som opdelt i hhv. maskulin 

teori og feminin praksis.67 Det er også denne tendens, som kan ses i kanonrapportens 

                                                 
67 Denne diskurs kan ses som modsætningen til en anden og mere populær diskurs, i hvilken piger 
italesættes som teoretiske og stillesiddende, mens drenge knyttes til vild legende praksis. Se fx Kjøgx 
Pedersen 2006. En sådan diskurs kan dog også ses som indeholdt i diskursen om piger som passivt 
reproducerende og drenge som kreative, idet pigernes stillesiddende aktivitet ofte synes at knyttes til 



 156 

beskrivelse af 70’ernes bløde (feminint prægede) pædagogik som noget, der står i 

modsætning til danskfagets (maskuline) neutrale faglighed. Der er med andre ord tale 

om en forholdsvist traditionel opdeling af praktisk pædagogik og teoretisk videnskab 

i kønnede positioner. 

 For illustrere logikkerne i disse kønnede positioner inddrager jeg tre statistikker 

fra Fremtidens danskfag. Det er ikke statistikkernes tal og procentsatser, men i stedet 

deres udformning, som gør dem interessante. Her sammenligner jeg først statistikken 

over de studerende i det almene gymnasium med den tilsvarende statistik over stude-

rende på landets universiteter: 

 

 

                                                                                                                                          
autoritetstro reproduktion, mens vild leg knyttes til innovation og kreativitet. Om denne retoriks popu-
laritet se Staunæs 2005b. 
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Fig. 1: 
 

 
 
Gengivet fra Fremtidens danskfag: 244. 
 

 

 

 

Fig. 2: 
 

 
Gengivet fra Fremtidens danskfag: 281. 
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Fig. 3: 
 

 
Gengivet fra Fremtidens danskfag: 261. 
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Som det fremgår, fokuserer statistikken for gymnasiet (fig. 1) først og fremmest på 

kønsfordelingen blandt de studerende, mens oversigten over studerende på de huma-

nistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser (fig. 2) fuldstændig er renset for 

køn som statistisk faktor. Jo højere man når i det videnskabelige hierarki, jo mindre 

betydning tilskrives køn (og kønnede reproduktive logikker) øjensynligt. Det antydes 

dermed, at kønssammensætningen er vigtig at overveje blandt skoleelever, gymnasie-

elever og lærerstuderende, mens den for de studerende (og ansatte) på universitets-

niveau øjensynligt ikke er interessant eller vedkommende. På fagets højeste viden-

skabelige niveau synes køn ikke at udgøre en væsentlig faktor: Som videnskab har 

danskfaget øjensynligt intet køn og følgelig heller ingen kønslige slagsider. 

 Dette bliver yderligere illustreret, hvis man i tillæg til køn undersøger den måde, 

hvorpå andre identitetskategorier statistisk repræsenteres. Her tager jeg forskud på 

næste kapitels fokus på etnicitet og sammenligner universitetsstatistikken med over-

sigten over elever i eud (fig. 3). Oversigten viser den store etniske differentierethed 

internt i gruppen af elever med anden etnisk baggrund end dansk, og den imødegår 

således eventuelle forestillinger om ikke-etnisk danske elever som en homogen 

gruppe. Samtidig er det dog bemærkelsesværdigt, at hvor der gengives en endog 

særdeles minutiøs statistik over antallet af tosprogede elever i eud med grundige op-

lysninger om de hyppigst forekommende nationale baggrunde (ibid.: 261), gengives 

en sådan statistik over etniske variabler blandt studerende, undervisere og professorer 

ved universiteternes danskfag og på humaniora ikke (ibid.: 281-3). Ligeledes er det 

bemærkelsesværdigt, at der ikke knyttes nogen form for kommentarer til en sådan 

statistiks fravær.  

 Idet det ikke oplyses, hvorfor der ikke er opgivet en tilsvarende statistik for uni-

versiteternes etniske sammensætning, underforstås det, at en sådan statistik er 

uvæsentlig. Dette er medvirkende til at italesætte akademia som et sted, der ikke på-

virkes af de socialt forskelssættende strukturer, som måtte samvirke med katego-

rierne køn og etnicitet. Dette gør naturligvis indre hierarkier i akademia, som even-

tuelt måtte følge af etniske og kønnede strukturer, endog meget vanskelige at 

adressere, ligesom det understreger, at det primært er det normafvigende og ikke det 

normative, der formodes at nødvendiggøre en statistik og eventuel intervention.  

 Alene forskellen i de tre statistikkers detaljeringsgrad er med andre ord sigende: 

Hvad der føres – og ikke føres – statistik over illustrerer, hvilke forskelle der menes 

at øve indflydelse på de forskellige niveauer af danskfaget. Køn og etnisk baggrund 
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er kategorier, som øjensynligt forventes at have betydning på et pædagogisk niveau i 

folke- og ungdomsskolen, men hvis betydning relativt formindskes, parallelt med at 

graden af faglighed stiger, og derfor ikke er relevante at overveje i universitets-

verdenens ’culture of no culture’.68  

 I den udstrækning statistikkens fravær skyldes, at dansk på universitetet præges af 

sparsom etnisk differentiering, medvirker statistikkens fravær naturligvis også til at 

fremstille etnisk danskhed som etnisk neutral. Etnisk danskhed bliver således ikke en 

specifik etnicitet, men ensbetydende med subjektpositionen som danskfaglig forsker 

og underviser per se. I næste kapitel vender jeg tilbage til dette perspektiv. 

 

At genkende kønnet 

Noget sådant som allerede eksisterende kønnede strukturer synes således på flere 

måder at være vanskelige at italesætte i danskfaget. En medvirkende årsag til dette 

kan bl.a. være den kønsforståelse, som teksterne implicit opererer med: Hvis kønnet 

identitet ontologisk betragtes som en legemliggørelse af essentielle prædiskursive og 

førkulturelle kønskarakteristika, indebærer det, at køn på forhånd har en bestemt be-

tydning: Enten et essentielt indhold, som betinger et kausalt forhold mellem biolo-

gisk og socialt køn, og som udgør en konstant på tværs af historiske perioder og 

kulturelle forskelle, eller et pragmatisk givet faktum, som danskfaget må navigere 

efter, og som derfor må bekræfte de forudsatte forskelle. Resultatet er i begge tilfæl-

de en kønslig essentialisme.  

 Denne begrebsliggørelse af køn indebærer, at en tematisk undersøgelse af kønnets 

betydning for identiteten til en vis grad må foregribe resultatet, nemlig at kønnet er 

’det samme’ på tværs af historien. I de ministerielle tekster får køn således primært 

betydning som udtryk for en allerede givet og under alle omstændigheder determine-

rende sandhed om kønnet. At beskæftige sig med køn er at finde bekræftelser på den 

allerede givne sandhed om kønsforskellen. Den type analyse af kønnets betydning 

for såvel lærerollen som for litterær tekstproduktion, som kan foretages i forlængelse 

af det ministerielle curriculums kønsforståelse, lægger (med en dekonstruktiv frase) 

primært op til at vise, hvad – men ikke hvordan – køn betyder. Det, som er genstand 

for undersøgelse, er, hvad det tværhistoriske, determinerende køn specifikt består i – 

                                                 
68 Den fraværende italesættelse af kønnede normer i den videnskabelige del af danskfaget kan bl.a. ses 
som sammenhængende med akademias selvforståelse som en ’culture of no culture’: Et sted, hvor 
kønslige normer pr. definition ingen indflydelse har. En forståelse, som i høj grad kan dekonstrueres, 
men som ikke desto mindre synes at stå stærkt i akademia. Se Cathrine Egeland 2001. 
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altså hvad dets specifikke karakteristika eventuelt er – men ikke, hvordan køn socialt 

og historisk etableres som betydende kategori. I den udstrækning kønsmæssig iden-

titet ontologisk ses som en inkarnation af en prædiskursiv essens, følger det, at køn 

som tema ikke så meget kan undersøges, som det kan genkendes. Identitetskatego-

rien køn synes således at kunne undersøges på en måde, som hælder imod at se 

kategorien som et essentielt, snarere end fx som et strukturelt fænomen.  

 Det, som udgør det specifikt normative i italesættelsen af relationen mellem køn, 

didaktik og danskfag, er altså hverken en maskulinistisk modvilje mod kvindelige 

forfattere og undervisere i danskfaget eller en feministisk insisteren på kvindelige 

temaer og pædagogikker, som ekskluderer drenge (i fald en sådan diskurs eksisterer, 

bliver den i al fald modsagt af Fremtidens danskfag). Det normative kan i højere grad 

identificeres som forestillingen om, at danskfagets faglighed enten a) principielt er 

og bør være kønsneutral, hvad der som vist risikerer at skjule allerede eksisterende 

iboende kønnede strukturer i fagets begrebsliggørelse af faglighed og pædagogik, 

eller b) forestillingen om, at køn er en allerede fastlagt sandhed, som fagligt set kan 

opdages og genkendes, og som man pædagogisk set kun kan forholde sig pragmatisk 

navigerende i forhold til. Problemet med disse forståelser kan være, at de på et pæ-

dagogisk plan tenderer mod at stereotypisere kønsidentiteter, herunder at de inde-

bærer implicitte forventninger om kønsentydighed, forbud mod kønsmæssig overskri-

delse og påbud om hegemonisk heteroseksualitet, mens de på et videnskabeligt plan 

usynliggør de kønnede strukturer, som danskfagets faglighed allerede er indskrevet i. 

 Det bør bemærkes, at rapporterne ikke fremstår med et entydigt syn på køn, heller 

ikke inden for de samme rapporter og vejledninger. Tilsammen efterlader de ministe-

rielle tekster dog et indtryk af, at køn udgør en uoverskridelig forskel, som determi-

nerer identiteten (fx i form af grundlæggende forskellige interesser), og som poten-

tielt kan optræde forstyrrende for fagets faglighed. Jeg understreger, at hvad jeg her 

argumenterer for ikke er en øget opmærksomhed på kønnet som et eksistentielt fak-

tum, der påvirker den enkeltes kompetencer, videnskabsforståelse og tilgang til 

verden. I stedet foreslår jeg at inkorporere et øget fokus på, at danskfagets diskurser 

om didaktik og videnskabelighed allerede på grundlæggende måde er indskrevet i 

kønnede logikker, som påvirker opfattelsen af, hvad det genkendelige danskfaglige 

subjekt og den genkendelige danskfaglige videnskabelighed består i. 
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4.4 Køn og etnicitet – ligestilling som danskhedsmarkør 

Som oplæg til afhandlingens næste kapitel vender jeg afslutningsvist blikket mod den 

anden af min afhandlings fokuskategorier, nemlig identitetskategorien etnicitet. Det 

gør jeg, fordi denne, som det vil fremgå, viser noget interessant om, hvordan begre-

ber som kønsroller og kønsnormer får betydning i danskfaget, og hvordan faget 

definerer muligheden for at analysere og eventuelt kritisere disse.  

 I materialet er der, som jeg vil vende tilbage til i kapitel 6, en tendens til, at køn 

forbindes med emnet etnicitet. Ofte synes det at være subjektpositionen som mino-

ritetsetnisk elev, som tiltrækker eller synliggør køn som forskelssættende identitets-

kategori. Emner som køn, kønsroller og familie bliver således oftest synlige og 

dermed væsentlige i forbindelse med indvandrerelever. Under overskriften ”Det kul-

turelle område” og i forbindelse med temaet ”kulturmødet” foreslår undervisnings-

vejledningen for hhx således et delemne om ”normer omkring familie og kønsroller i 

Danmark før og nu”: 

 
Udgangspunktet kan også tages i det nære klasserum, hvor der som regel er flere etniske grupper 
repræsenteret, idet man fx analyserer tekster, som belyser normer omkring familie og kønsroller i 
Danmark før og nu, og lader eleverne med deres forskellige kulturelle baggrunde aktivt bidrage 
med sammenligninger og perspektiveringer. Mange indvandrere og flygtninge kommer fra lande, 
som historisk er knyttet til de gamle europæiske stormagter, hvorfor fag som fransk, spansk, en-
gelsk og tysk er naturlige samarbejdspartnere (hhx: 19) 

 

Diskussionen om kønsroller og familienormer fremstilles således som især relevant, 

fordi den kan medføre en sammenlignende perspektivering relativt til elevernes for-

skelligartede kulturbaggrunde. Som jeg vender tilbage til i næste kapitel, er det et 

gennemgående træk, at kultur knyttes til etniske forskelle. Når ”forskellige kulturelle 

baggrunde” her knyttes til ”indvandrere og flygtninge”, fremgår det, at de kulturelle 

forskelle ikke hentyder til interne forskelle mellem etniske danskere, men til for-

skelle mellem hhv. minoritetsetniske og majoritetsetniske kulturer og normer. Dette 

konstruerer et billede af etniske danskere som nogle, der deler de samme fundamen-

tale normer for køn og familiestrukturer, hvorved det underforstås, at de centrale 

antagonismer omkring familie- og kønsnormer ikke skal lokaliseres internt i dansk 

kultur så meget som i mødet mellem dansk og ikke-dansk kultur. Det store sammen-

stød mellem kønsnormer bliver således ensbetydende med et sammenstød mellem 

kulturer, hvorfor forskelle på køns- og familienormer først og fremmest kommer til 

syne i mødet mellem etnisk situerede kulturer og ikke fx mellem generationer, mel-

lem geografisk placering, mellem klasser eller mellem køn. Hvis kønnet udgør en 
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fundamental forskel, så er normerne omkring det til gengæld fundamentalt kulturelle 

og dermed etnisk markerede. 

 Som det fremgår, knyttes dikotomien ”Danmark før og nu” uden yderligere argu-

mentation til dikotomien andre kulturelle normer – danske normer. Dermed tales der 

ind i en diskurs, som underforstår, at de normer om køn og familie, som det danske 

samfund har efterladt i fortiden, stadig deles af ’andre kulturer’. Implikationerne af at 

forstå andre kulturer som fortidige versioner af den danske kultur uddybes i kapitel 5, 

men her skal det bemærkes, at denne diskurs medvirker til at fremstille Danmark 

som et pr. definition kønsligt ligestillet samfund, og at kønslig ligestilling konstrueres 

som et særligt tegn på demokratisk danskhed. Diskussioner om, hvorvidt det danske 

samfund i 2000-tallet er faktuelt ligestillet, er således stort set fraværende i materia-

let. Drøftelser om ligestilling henlægges i stedet til overvejelser om kulturforskelle. 

Dette medfører en konsensus om, at danskhed indebærer en bestræbelse på ligestil-

ling mellem køn, og at Danmark er et samfund, hvor ligestilling mellem kønnene 

faktuelt er opnået. En diskussion om hierarkiske kønnede strukturer bliver således 

kun relevant i relation til et fortidigt Danmark eller til ikke-danske kulturer. 

 Spørgsmålet om køn og kønsroller fremstår således som et emne, det er anderle-

des påtrængende for minoritetsetniske end for majoritetsetniske elever at lære om. 

Hvor begrebet ”køn” (fx i form af ”kønsroller”, ”kønssprog”, ”kønsforhold”, ”køns-

problematikker” og lign.) nævnes tilsammen 13 gange i de 4 øvrige vejledningers i 

alt 224 sider (htx: 3 gange, hf: 1 gang, stx: 2 gange, hhx: 7 gange), så nævnes køn 

som identitetskategori 11 gange på gifs kun 34 sider. Ligeledes optræder begrebet 

”familie”, som køn ofte nævnes i forbindelse med, 17 gange i undervisningsvejled-

ningen for gif mod tilsammen 11 gange i de fire øvrige undervisningsvejledninger 

tilsammen (htx: 1 gang, hf: 1 gang, stx: 3 gange, hhx: 6 gange).69 På trods af at un-

dervisningsvejledningen for Gymnasialt Indslusningskursus for Fremmedsprogede er 

langt den korteste af de fem vejledninger, optræder kønsspecifikke emner altså langt 

oftere her end i de øvrige vejledninger. 

 Når teksternes tale falder på minoritetsetniske elever, fremstår der med andre ord 

en signifikant overrepræsentation af kønsrelaterede temaer. Dette ses også af under-

visningsvejledningen for gif, som foreslår et undervisningsforløb om ”Familie-

mønstre”, under hvilket det hedder: ”[K]ursisterne opnår kendskab til, at ændringer i 

familiestrukturen og i den samfundsmæssige udvikling er nøje forbundne og dermed, 

                                                 
69 Litterære titler er ikke medregnet. 
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at en dynamisk samfundsmæssig udvikling griber omfattende ind i den måde, men-

nesker lever deres liv på” (gif: 29). Det iøjnefaldende her er ikke så meget, at 

minoritetseleverne skal lære om disse forskelle og ændringer, men at et lignende te-

ma til sammenligning netop ikke foreslås som et selvstændigt emne i de øvrige 

vejledninger. Dermed impliceres det, at kønsrolle- og ligestillingsproblemetikker er 

emner, som majoritetsdanske elever ikke har et videre påtrængende behov for at lære 

om. Når familiemønstre og skift i kønsroller foreslås som særligt oplagte emner for 

fremmedsprogede og ikke for elever på ungdomsuddannelserne generelt, antydes det, 

at ligestillings- og kønsrolleproblematikker er almen viden og dermed et mere uvæ-

sentligt kapitel for den almindelige dansker. Dette medvirker til at ugyldiggøre, at 

ligestillingsspørgsmål kan adresseres som problemstillinger, som findes internt i den 

danske kultur og måske internt i danskfaget. 

 Dette træk figurerer også i Fælles måls undervisningsvejledning for Dansk som 

andetsprog, hvor køn, familie- og kønsnormer ligeledes figurerer som et af de fore-

trukne eksempler på kulturel forskellighed. Under overskriften: ”Kultur og sam-

fundsforhold i Danmark og andre lande” hedder det således, at eleverne skal ”have 

lejlighed til at få indsigt i forskellige levevilkår i Danmark og i andre lande” for her-

igennem at få lejlighed til at ”definere og diskutere det danske”. Denne diskussions 

naturlige udgangspunkt defineres netop som knyttet til familien og kønnets normer. 

 
Der tages udgangspunkt i emnefelter, som ligger nærmest ved elevernes egne erfaringer i og uden 
for skolen, såsom skolens normer og værdier, ungdomskulturer, fritidsaktiviteter, familiernes for-
skellige vilkår og måder at leve på, forskellige omgangsformer mellem børn og forældre, mellem 
søskende, mellem piger og drenge, mellem mænd og kvinder (Fælles mål – Dansk som andet-
sprog: 128-9) 

 

Igen er det signifikante ikke, at køns- og familienormer skal diskuteres som kulturelt 

varierende, men at det kun er i mødet med ikke-danske kulturer, at disse normer for-

ventes at få betydning. Dermed underforstås det, at emnefeltet om kønslige omgangs-

former netop ikke, som det ellers fremhæves, sigter på at diskutere kønsnormer i 

Danmark, men på at belære minoritetsetniske elever om de danske kønsnormer som 

de mest fremmelige.  

 Jeg understreger, at min pointe ikke er, at danskfaglige undervisningsvejledninger 

bør afstå fra at agitere for de specifikke kønsnormer, som de opfatter som de bedste. 

Hvad jeg peger på er, at vejledningens indforståede form udelukker, at det danske 

samfunds kønsnormer kan gøres til genstand for analyse og diskussion. Idet vejled-
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ningernes oplæg til diskussion ikke egentlig sigter på diskussion, men snarere på at 

belære minoritetsetniske elever om danske kønsnormers fortræffelighed, udelukkes 

det at diskutere, hvorvidt Danmark overhovedet kan karakteriseres som et kønsligt 

ligestillet samfund, endsige hvad kønsmæssig ligestilling forestilles at indebære. 

 De ministerielle tekster konstruerer med andre ord generelt det danske samfund 

som et kønsligt ligestillet samfund via en implicit konstruktion af de andres kulturer 

som ikke-ligestillede. Dette er en tendens, som kan siges at gå igen på flere sam-

fundsmæssige niveauer. Historiker Rikke Andreassen viser eksempelvis, hvordan det 

danske nyhedslandskab over 30 år har været præget af en stærk tendens til at frem-

stille et billede af især den muslimske anden som patriarkalsk og ligestillingsmæssigt 

tilbagestående, og at én af denne stereotypis funktioner er at konstruere Danmark 

som et pr. definition kønsligt ligestillet samfund. Eksempelvis bliver indslag om 

kvinder med minoritetsbaggrund, der udsættes for vold af deres ægtefæller, ikke præ-

senteret som historier om hustruvold eller om danske immigrationslove, men i stedet 

som historier om De Andres kultur (Andreassen 2005: 126 ff.). Spørgsmål om for-

holdet mellem ligestilling og danske kultur- og samfundsforhold bliver i nyhedsind-

slagene således ikke selv genstand for diskussion. I stedet bliver fremstillingen af 

’den af muslimsk kultur undertrykte muslimske kvinde’ en hjørnesten i oprethol-

delsen af en hegemonisk diskurs om ligestilling som en naturligt integreret del af det 

danske samfund (ibid.: 165). 

 I pornografi- og ungdomsforsker Sarah Højgaard Cawoods afhandling Velkommen 

til Pussyland: Unge positionerer sig i et seksualiseret medielandskab (Cawood 2007) 

synes dette billede at gå igen. Cawood påpeger, at det, at det normative ligestillings-

ideal i en offentlig politisk diskurs ”projiceres ind i de danske hvide subjekter som en 

slags kerneidentitet” (Cawood 2007: 152), medfører, at danske mandlige subjekter 

pr. automatik ikke stilles til regnskab for deres loyalitet over for dette ideal. Omvendt 

er mandlige minoritetsetniske subjekter tilbagevendende genstand for danskhedens 

projektion af patriarkalske strukturer, hvorfor minoritetsetniske subjekter vedvarende 

stilles til ansvar for disse idealer og følgende afskæres fra at gå ind på den jongleren 

og leg med ligestillingsidealet, som de mandlige majoritetsetniske subjekter gives en 

selvskreven tilgang til. Sættes Cawoods pointe på spidsen, fristes man til at sige, at 

de etnisk danske maskuline subjekters udfordringer af ligestillingsidealet typisk reci-

peres som et humoristisk tegn på disse subjekters pr. definition underlæggende 

tilslutning til de demokratiske ligestillingsidealer, mens en sådan humoristisk udfor-
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dring ikke er mulig for de maskuline minoritetsetniske subjekter, som altid på for-

hånd er positionerede som potentielt illoyale over for samme kønslige ligestillings-

ideal og således pr. definition befinder sig i et ligestillingsmæssigt underskud 

(Cawood 2007: 147-54). 

 I mit materiale ses en lignende tendens til, at majoritetsdanskheden italesættes 

som naturligt ligestillingsvenlig, og at denne italesættelse sker gennem en implicit 

italesættelse af minoritetsetniske elever som dette ideals konstitutive anden. Dette 

etablerer på den ene side kønslig ligestilling som et ideal, der ikke er til forhandling i 

Danmark og i danskfaget. Men det gør det samtidig vanskeligt at adressere og disku-

tere eventuelle kønsdiskriminerende strukturer, som allerede måtte eksistere i faget 

såvel som i det danske samfund generelt. Sådanne internt diskriminerende strukturer 

handler afhandlingens næste kapitel bl.a. om. 

 

 

* * * 

 

Jeg har i det foregående kapitel undersøgt materialets italesættelse af køn som identi-

tetskategori. Det fremgår, at køn italesættes som en kategori, der overvejende betrag-

tes som determinerende. Dette fordi køn enten betragtes som en essens, som den 

enkelte inkarnerer, eller som et socialt faktum, som faget pragmatisk må tilpasse sig. 

I det sidste tilfælde viser materialet en tendens til at iværksætte kønslig essentialisme 

gennem pragmatiske hensyn. Idet køn betragtes som en determinerende identitets-

kategori, bliver danskfagets aktuelle udfordring i høj grad lig med det at navigere i 

forhold til de givne kønslige forskelle og i langt mindre grad det at sørge for opblød-

ninger i de forskellige forventninger til køn. Dette har betydning for, hvilke 

positioner elever og lærer forestilles at kunne indtage, og hvorvidt man kan italesætte 

og udfordre allerede eksisterende kønnede strukturer i faget, herunder kønningen af 

fagets pædagogiske niveau som feminint og det faglige som neutralt/maskulint.  

 Der er en tendens til, at begrebet køn betydningsudfyldes inden for forholdsvist 

traditionelle kønsdiskurser, ifølge hvilke piger og kvinder bl.a. opfattes som pligtop-

fyldende, autoritetstro og æstetisk kompetente, mens drenge og mænd bl.a. opfattes 

som antiautoritære og teknisk kompetente. Sine steder er der dog også opbrud i de 

traditionelle roller, idet piger forestilles at være særligt modne og abstrakt tænkende. 

I begge tilfælde optræder køn dog som en determinerende forskel. Samtidig italesæt-
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tes stereotypiserende, undertrykkende kønsdiskurser som grundlæggende eksterne i 

forhold til danskfaget og det danske samfund. 

 I kapitel 6 vender jeg tilbage til de betydninger, som materialets italesættelse af 

kønsidentitet har for fagets selvforståelse. I kapitel 7 diskuterer jeg desuden mødet 

mellem de senmoderne dannelsesbegreber og materialets italesættelser af køn som 

identitetskategori.  
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5. Velkendt fremmed – italesættelser af etnicitet 
 

 

Hvor det foregående kapitel undersøgte materialets forståelse af køn som subjektive-

rende kategori, forsøger jeg nu at kippe teksterne for at se dem under en etnicitets-

vinkel. Det gør jeg dels for at undersøge de specifikke træk, som knytter sig til 

danskfagets konstruktion af denne kategori, dels for at kunne holde de to kategorier 

illustrerende op mod hinanden i kapitel 6 og 7. 

 Når man læser de ministerielle tekster, bliver det nemlig hurtigt klart, at etnicitet – 

og især kategorien tosprogede – spiller en betydningsfuld rolle for faget. Hvor køn er 

en kategori, som dukker mere sporadisk op i materialeteksterne og nogle steder kun 

implicit er til stede, så er tosprogede danskere et emne, som alle teksterne eksplicit 

forholder sig til, kredser om og ofte vier længere diskuterende afsnit til. Der er ingen 

tvivl om, at danskfaget ser en stor og vigtig opgave – måske endog en væsentlig ek-

sistensberettigelse – som sammenhængende med tosprogede. 

 I det følgende undersøger jeg, hvordan materialeteksterne forstår og forhandler 

begreberne etnicitet, nationalitet og danskhed, og hvordan disse begreber tilskrives 

betydning både for eleverne på subjektniveau og som socialt og samfundsmæssigt 

perspektiv for danskfaget. Disse betydningstilskrivninger undersøger jeg med bag-

grund i følgende spørgsmål: 

 

• Hvilke forestillinger om etnisk identitet ses i materialet? Hvilke etniske sub-

jekter interpellerer materialet som sit umiddelbare identifikationssubjekt og 

som dette subjekts andet? Hvilke roller tildeles elever og lærere relativt til et-

niske positioner? 

• Hvilken rolle forventes etnicitet på et mere strukturelt niveau at spille i 

danskfagets undervisning? Hvordan forstår teksterne danskfagets sociale og 

dannelsesmæssige rolle i forhold til etniske minoritetselever, og hvad indebæ-

rer denne rolle i et magtperspektiv?  

• Hvilke muligheder for kritik og underminering af etnisk reproducerende 

strukturer – fx i form af racisme og forskelsbehandling – lægger teksterne op 

til? 
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I løbet af dette kapitel skal det vise sig, at minoritetsetniske elever indtager en frem-

trædende rolle i den pædagogiske formidling af kulturel forskellighed, men at denne 

rolle også indeholder en potentiel andetgørelse af eleverne. Materialet viser en afna-

turalisering af danskheden, som paradoksalt går hånd i hånd med en tendens til at 

marginalisere minoritetseleven. 

 

5.1 Demokratiske, inkluderende og ikke-nationalessentialiserende målsætninger  

Der er i de ministerielle rapporter, lærer- og undervisningsvejledninger bred enighed 

om, at danskfagets undervisning ikke bør tage udgangspunkt i nogen form for natura-

liseret national identitet, men at fagets centrum bør være demokratisk dannende og 

inkluderende. Fremtidens danskfag er den af materialeteksterne, som er den mest 

radikale fortaler for en afmontering af det nationale fællesskab som essens. Således 

omtales dansk kultur og nationalitet eksplicit og kategorisk som et performativt fæl-

lesskab og danskfaget som en instans, der bør fungere som et mødested snarere end 

som en eksklusiv klub:  

 
Det særligt danske er et resultat af historien i denne geografiske region. I forlængelse af denne 
tankegang kan man præcisere danskfaget som det fag, det sted, det rum, hvor de der bor i Dan-
mark, artikulerer deres forskelle og ligheder i sproglig og tekstlig henseende og sætter dem til åben 
diskussion […] Det er således ikke fagets opgave at artikulere en dansk kultur, men at være møde-
stedet for alle de kulturer som findes i Danmark. Kultur er ikke noget man har, men noget man 
gør; og kulturbegrebet er under alle omstændigheder under hastig relativering og dynamisering 
(Fremtidens danskfag: 19-20, 99-100) 

 
Der vil ikke i overskuelig fremtid blive tale om en tilbagevenden til det monokulturelle eller mo-
nolinguale Danmark, som for øvrigt altid har været en illusion (Fremtidens danskfag: 99) 
 
Vi gentager gerne her hvad vi har skrevet tidligere i denne rapport, nemlig at fagets opgave ikke er 
at artikulere en dansk kultur, men at forfølge de kulturelle spor som gennem tiden er blevet afsat i 
Danmark (Fremtidens danskfag: 172) 

 

Ikke blot foretager rapporten således en konsekvent afnaturalisering af danskfagets 

relation til nationalstaten; den accentuerer også konstruktionens funktion som magt-

instans og advarer mod dennes potentielt ekskluderende effekter: 

 

Hvis formålet med skabelsen af historisk bevidsthed er at fremelske en særlig relation mellem ele-
verne og de mennesker der har beboet Danmark før dem, eller i det mindste de personer, der har 
skrevet på dansk før os, så bidrager faget her til skabelsen af et nu delvis kunstigt, delvis irreelt na-
tionalt fællesskab som uvægerlig vil udelukke den del af befolkningen hvis forfædre ikke har 
beboet disse landskaber altid (Fremtidens danskfag: 84-5) 
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Rapporten forslår således, at danskfaget bør fastholdes som et nationalitetsfag, men i 

den forstand at faget bør beskæftige sig med danskheden som aktiv og virkningsfuld 

konstruktion.70 

 Fremtidens danskfag forudsætter således ikke, at eleverne på forhånd er del af et 

etnisk, geografisk eller mentalt fællesskab, men i stedet at de indgår i et mere dimi-

nutivt og midlertidigt juridisk fællesskab, der har karakter af socialt rammeværk: 

”Faget skal ikke tilstræbe konsensus, men forudsætter enighed om at vi alle er under-

lagt det fælles vilkår at vi bor i Danmark og skal følge, eller gøre oprør imod, 

beslutninger truffet af danske myndigheder” (Fremtidens danskfag: 19). Hverken 

”det danske samfund” eller danskfaget forestilles således at være bygget på nogen 

uforanderlig essens. Tilhørsforholdet til den danske stat pointeres endog som af po-

tentielt korterevarende karakter: ”[F]aget skal beskæftige sig med det der foregår og 

er foregået i det samfund som omfatter alle der bor mere eller mindre permanent i 

Danmark” (ibid.: 92). Danmark og danskheden formuleres således som instanser, der 

både i overordnet politisk forstand og lokalt på subjektniveau er konkret virksomme, 

men som ikke desto mindre må forstås som midlertidige konstruktioner. Fremtidens 

danskfag opererer således ikke med ’Danmark’ som en betegnelse for et folk, en fol-

kesjæl, en fælles kultur eller mentalitet, men som betegnelse for en stat indeholdende 

en flerhed af kulturer. Fremtidens danskfag må siges at være den af materialetekster-

ne, som mest grundlæggende afmonterer forestillingen om en national essens som 

udgangspunkt for danskfaget. Dette sker her i direkte form og i konfrontativ opposi-

tion til traditionelle forståelser af danskfaget som et fag, der forudsætter – og ideelt 

set opdrager til – danskhed. 

 Materialets øvrige tekster er ikke så kompromisløse i afnationaliseringen af 

danskfaget, men de må ikke desto mindre siges at udtrykke bred enighed om, at 

danskfagets sigte er demokrati og ikke national danskhed. Folkeskolens Fælles mål – 

Dansk forudsætter således ikke, at elevernes kulturbaggrund er dansk. Formåls-

beskrivelsen fremhæver tværtimod, at ”[u]ndervisningen skal give eleverne adgang 

til det nordiske sprog- og kulturfællesskab” (Fælles mål – Dansk: 11, stk. 3). Dansk 

kultur er således ikke en forudsætning, men et fællesskab, som danskfaget kan invite-

re eleven ind i. 

 Læreplanerne for de gymnasiale ungdomsuddannelser fremhæver ligeledes, at der 

sigtes på at uddanne eleverne til at begå sig i det danske kulturelle fortolknings-

                                                 
70 Her er rapporten således på linje med blandt andre Lützen 2002. 
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fællesskab, snarere end dette udgør forudsætningen for elevernes uddannelse: ”I ar-

bejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i forskellige medier etableres et 

møde med kultur- og bevidsthedsformer i Danmark, Europa og den øvrige verden fra 

oldtid til i dag” (Lp-stx: 1). Det understreges, at målet er at iværksætte elevernes 

handlekompetence i ”et moderne, demokratisk, globalt orienteret samfund” og ikke 

blot i en snæver dansk sammenhæng (Lp-hf: 1), ligesom fagets demokratiske sigte 

fremhæves gennem mål som tolerance og aktiv samfundsdeltagelse: ”Beherskelse af 

et sikkert sprogligt udtryk, refleksion, samt kritisk-analytisk sans udvikler elevernes 

evne til at begå sig med ansvarlighed og tolerance og til aktivt at tage del i et demo-

kratisk samfund” (Lp-hhx: 1). 

 Dansk litteraturs kanon er den af mine tekster, som i højest grad tager udgangs-

punkt i en form for historisk danskhed, fx i form af en ”nordisk kulturarv” (Dansk 

litteraturs kanon: 7). Men selvom eksistensen af en nordisk litterær kultur forudsæt-

tes, så fremhæves det også, at denne arv ikke er forudsætningen for elevernes 

(ud)dannelse, men tværtimod at den er noget, som kan gøres tilgængelig for eleverne. 

Opgaven er således at ”gøre både den samtidige og den ældre litteratur til en del af 

elevernes bagage” samt at stille den ”til fri disposition for alle i det danske samfund” 

(ibid. 8 og 14). Ligesom for de øvrige ministerielle tekster er sigtet således at åbne 

det danske kulturelle literacy-fællesskab for alle samfundets medlemmer. 

 

5.2 Italesættelser af etnicitet på subjektniveau 

De ministerielle tekster synes altså grundlæggende enige om, at danskundervis-

ningens udgangspunkt ikke bør være nationalessentialistisk, men demokratisk og 

inkluderende. Hvorvidt dette også kommer til udtryk på subjektniveau og i givet fald 

hvordan er omdrejningspunktet for de følgende afsnit. Som nævnt er normens prin-

cipper tydeligst at spore der, hvor disse brydes. Teksternes begrebsliggørelser af 

nationalitet, etnicitet og kultur ekspliciteres og forhandles typisk i forbindelse med 

omtalen af etniske minoritetselever. Derfor vil det følgende fokusere på, hvordan 

denne gruppe konstrueres. 

 

Tosprogede elevers kompetencer  

Næsten alle materialeteksterne fremhæver danskfagets samfundsmæssige rolle som 

redskab for en øget integration af indvandrerelever. Fremtidens danskfag pointerer 

således, at det er en sprogpædagogisk nødvendighed dels at fokusere på tosprogede 
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elever som kompetente sprogbrugere, og dels at faget må skabe rum for at revurdere 

forståelsen af ”dansk” som en afgrænselig størrelse: 

Større forståelse for sproglig variation kan bl.a. medvirke til en bedre integration af dansk-som-
andetsprogstalende i det danske samfund, men integration kræver sproglig tolerance og vidsyn, af 
både den enkelte og samfundet. Tilsvarende forudsætter en reel integration anerkendelsen af de to-
sprogedes kompetencer uden for det dansksprogede. En integration af dansk-som-andetsprogs-
talende i det danske samfund kræver således ikke bare ændringer i dansk sprogpædagogik, men 
også en løbende diskussion af hvor sprogets grænser går (Fremtidens danskfag: 20/105-6) 

Her lægges der således op til en øget bestræbelse på gensidig tolerance, som bl.a. 

tager udgangspunkt i en diskussion af sproggrænser. Danskfagets elever forudsættes 

således ikke over én kam at have etnisk dansk baggrund, idet elever med anden et-

nisk baggrund end dansk eksplicit italesættes som elevsubjekter. Til forskel fra 

tidligere ministerielle rapporter om danskfaget (som fx Dansk litteraturs kanon 

1994) kommer ikke-dansk etnicitet her tydeligt til syne i teksten og bryder dermed 

afgørende det ’dansk-danske’s monopol på genkendelig elevidentitet. 

 Ydermere er det markant, at en gruppe, som traditionelt er blevet italesat som 

danskfagets problem eller udfordring,71 her altså omtales som bestående af subjekter, 

hvis kompetencer har krav på en opvurderende anerkendelse. Der fokuseres her såle-

des ikke blot på de fire grundlæggende kompetencer (tale, læse, lytte, skrive), men 

tillige på særlige kompetencer, som tosprogede elever besidder i kraft af deres 

tosprogethed. Disse kompetencer finder bl.a. anvendelse inden for stofområdet sprog. 

Under kapitlerne ”Det sproglige stofområde” (Fremtidens danskfag: 47-9) og ”To-

sprogede elever i det almene gymnasium” (ibid.: 244-6) fremhæver Fremtidens 

danskfag således tosprogedes særlige sprogkompetencer som en oplagt mulighed for 

at indarbejde et sprogligt vidsyn:  

 
Inden for talesproget samvarierer dansk med i hvert fald geografi (dialekt og regionalsprog), social 
baggrund (sociolekt), køn (sexolekt), alder (ungdomssprog etc.), førstesprog (perkerdansk) (Frem-
tidens danskfag: 48) 

 
Da arbejdsgruppen under alle omstændigheder anbefaler at faget i det almene gymnasium påtager 
sig forpligtelsen at undervise i det sproglige stofområde som helhed, herunder varieteter af dansk 
som skyldes at vedkommende har et andet sprog som første sprog, vil ‘perkerdansk’ komme til at 
indgå i undervisningen på linje med alle andre socio- og dialekter (Fremtidens danskfag: 246) 

 

                                                 
71 Oversigt over dansksystemet benytter således begrebet ”tosprogsproblematik” (56), ligesom multi-
kulturalisme og tosprogethed tilbagevendende omtales som en ”udfordring” for gymnasieskolen (124-
29). 
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Der lægges med andre ord op til, at variationer af dansk inkorporeres i danskfaget 

som et naturligt og væsentligt undersøgelsesobjekt. Formuleringerne peger på, at 

sproglige variationer bør forstås som et værdigt undersøgelsesobjekt, som undervis-

ningen kan arbejde videnskabeligt med snarere end den fx bør betragte dem som 

’fejlagtig’ brug af dansk, som skal korrigeres. Ligeledes lægges der op til at betragte 

den tosprogede elev som ekspert på området andetsprog. Dermed fremhæves det, at 

denne ikke primært udgør undersøgelsens objekt, men tillige bør fungere som det 

undersøgende subjekt.  

 En sådan inddragelse af minoritetseleven som ekspert findes også i undervisnings-

vejledningen for hf, hvor det foreslås, at et undervisningsforløb inddrager ”mundtlige 

oplæg af klassens to-sprogede kursister om forskellen på dansk og deres andet sprog 

og om problemerne med at lære dansk” (hf: 45). Den tosprogede er her således ikke 

så meget et ’de’, der skal undersøges, som del af et ’vi’, der undersøger en sprog-

variation på linje med alle andre, og som endog sidder inde med en for danskfaget 

særlig nyttig ekspertviden på området. 

 

’Perkerdansk’ som moddiskurs 

Her vil jeg et øjeblik fastholde formuleringen Fremtidens danskfag for at se, hvilke 

faglige forståelser der knytter sig til tosprogede sproglige evner. Ser man på de to 

citater om ”perkerdansk” (Fremtidens danskfag: 48 og 246), så er der flere ting, der 

springer i øjnene. Blandt andet er det bemærkelsesværdigt, at hvor der knyttes aner-

kendte lingvistiske termer til de øvrige sproglige emner (dialekt, regionalsprog, 

sociolekt, sexolekt), så anvendes der mindre videnskabeligt etablerede begreber til at 

forklare, hvad variationer med hensyn til alder og førstesprog indebærer (ungdoms-

sprog, perkerdansk).72 I denne sammenhæng er det bemærkelsesværdigt, at når 

emnet angår andetsprog (men altså også alder), lægges der op til, at læseren bruger 

sin fantasi og almene viden til at forstå, hvad emnet indebærer.  

 Det forventes med andre ord, at læseren er bekendt med eller umiddelbart er i 

stand til at afkode, hvad ”perkerdansk” eventuelt kunne betegne, og ikke konklude-

rer, at der fx er tale om en jargon brugt af danskere om indvandrere, dansk med mel-

lemøstlig accent, persisk med dansk accent eller noget helt fjerde, men at der hen-

vises til en variation af dansk, som tales af en ikke nærmere defineret gruppe af 

                                                 
72 Køn, alder og førstesprog må ret beset forstås som underafdelinger af sociolekt, som de altså her 
noget misvisende sidestilles med (tak til Pia Quist, Nordisk Forskningsinstitut, Afd. for dialektforsk-
ning, Københavns Universitet, for at henlede min opmærksomhed på dette). 
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personer, som i daglig tale risikerer at kaldes – eller eventuelt selv aktivt påberåber 

sig termen – perker. Der henvises altså til dels til en almenviden af mere populær 

karakter, som ikke stammer fra sprogvidenskaben, men snarere trækker på de for-

skellige konnotationer, som perker i almindelighed måtte vække for læseren. Selvom 

den tosprogede elevs særlige sprogkompetence således ophøjes til et værdigt dansk-

fagligt emne, forlenes den samtidig med noget til dels uvidenskabeligt. Sproglig 

variation som følge af sproglig minoritetsbaggrund er på den ene side et videnskabe-

ligt emne, men på den anden side fordrer dette emne ikke en videnskabelighed på 

niveau med de andre sprogvidenskabelige emner. Den særlige tosprogede kompe-

tence synes i samme bevægelse at anerkendes og til dels at underkendes. 

 Det at benytte termen ”perkerdansk” er noget forholdsvist enestående for de mini-

sterielle tekster, som ikke genfindes andre steder i mit materiale. Man kan derfor 

vælge at betragte dette udtryk som et led i det antinationale udgangspunkt, som ken-

detegner Fremtidens danskfag. Således kan selve brugen af det politisk ukorrekte 

perker læses som led i en afmajoriserende taktik, som skal henlede opmærksomhe-

den på de sociale positioneringer, som danskfaglig sprogpolitik med nødvendighed 

indgår i. Perker kan forstås som anvendt i en subversiv betydning, som en anti-

normativ identitetsbenævnelse, der ved aktivt at gøre krav på et ellers negativt kon-

noteret udtryk påberåber dette som en positiv identitet og underminerer det nedsæt-

tende i det.  

 I daglig tale kan perker forstås som eksempel på ’hate speech’, dvs. et fornedren-

de udtryk, der anvendes for at håne, ydmyge og eventuelt true den, udtrykket benyt-

tes om. Hate speech kan forstås som en sproglig handling, som ikke blot videre-

bringer en fordømmende holdning, men som i og med at ytringen fremsættes udfører 

en social underordning af den, udtrykket benyttes om. Hate speech skal altså ikke 

alene ses en afspejling af sociale strukturer eller som propaganda, der kausalt betin-

ger sociale effekter, men som en performativ handling, som konstituerer et socialt 

dominansforhold, i og med at talehandlingen benyttes (Butler 1997: 1-43). 

 Hate speech udfører med andre ord en interpellerende handling, der på én gang 

skader det subjekt, det benyttes om, og konstituerer det som et underordnet subjekt 

(ibid.: 24). En strategi imod hate speech kan imidlertid bestå i at underminere de per-

formative effekter ved at generobre den nedsættende term, netop for dennes anti-

normative konnotationer. Man kan fx påberåbe sig en negativt konnoteret identitets-

kategori som en protest mod det hierarki, kategorien er del af. Det at ophøje selve 
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danskhedens antitese – perker – til et af fagets centrale emner kan læses som del af 

en sådan normativitetsunderminerende strategi. Når ”‘perkerdansk’” i citatet ovenfor 

sættes i citationstegn, antydes det da også, at vendingen benyttes i en sådan distan-

ceret og ironisk citerende betydning. Dette kan ses som del af en protest mod de 

eventuelt majoriserende tendenser i danskfaget og som et insisterende forsøg på i 

stedet at åbne en sprække i den danskfaglige diskurs’ implicit forudsatte danskhed. 

Hvad perspektiverne i denne måde at åbne sprækker i normen på og hvad implika-

tionerne af denne strategi kan være, vender jeg tilbage til senere i dette kapitel. 

 

Tosproget 

I ovenstående taler jeg ligesom mine materialetekster om tosprogede og minoritets-

etniske elever. Hvem disse betegnelser henviser til er naturligvis i sig selv et spørgs-

mål, som mine materialetekster indgår i en diskursiv forhandling om. Ofte benyttes 

betegnelsen indvandrerelever, men den generelle betegnelse for ikke-majoritets-

etniske elever i undervisningssystemet er tosprogede eller elever, som har dansk som 

andetsprog. Dette er i overensstemmelse med den betegnelse, som er gængs i mange 

andre ministerielle tekster. Undervisningsministeriet definerer tosprogede børn som: 

”børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det om-

givende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk” (Folkeskole-

loven § 4 a, stk. 2). Når de danskfaglige tekster taler om tosprogede snarere end 

indvandrerelever, er det for en umiddelbar betragtning således sammenhængende 

med de udfordringer, som denne elevgruppe medfører for fagets sproglige del.  

 I mit materiale er den tosprogede elev dog ikke udelukkende kendetegnet af sit 

respektive modersmål og andetsprog. Ofte henvises der til noget sådant som ”tospro-

gedes særlige religiøse baggrund” (Fremtidens danskfag: 245), ”de kulturer som de 

tosprogede danskere har del i” (ibid.: 246), ”værdier fra andre kulturer, f.eks. i klas-

ser med tosprogede elever” (htx: 10), ligesom der opfordres til, at undervisning for 

tosprogede giver ”plads til inddragelse af alle elevens sproglige, vidensmæssige og 

sociale ressourcer” (htx: 39). Dette er naturligvis udtryk for, at teksterne samtænker 

flere dimensioner i sprogundervisning, herunder at det at lære dansk som andetsprog 

i et samfund, hvor majoritetssproget er dansk, også potentielt indebærer diskursive 

forhandlinger af sociale, kulturelle og, kunne man tilføje, politiske betydninger. Men 

det betyder også, at tosproget flere steder kommer til at henvise til kulturelle forskel-

le på minoritets- og majoritetselever mere end til sproglige ditto. Når teksterne taler 
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om tosprogede elever, henviser de med andre ord ikke alene til en elevgruppes sprog-

lige erfaringer og udfordringer. Betegnelsen får flere steder også en mere eufemistisk 

karakter. De ministerielle tekster skriver sig dermed ind i en almen offentlig diskurs, 

inden for hvilken tosproget associeres med en mindre undergruppe af de personer, 

som har dansk som andetsprog, nemlig den gruppe af tosprogede personer, som kul-

turelt, etnisk og måske racialt adskiller sig fra dem, som betegnes som indfødte 

danskere.73  

 Sprog og kultur fungerer således i materialet som to sider af samme sag. I under-

visningsvejledningen for dansk på hf foreslås fx et undervisningsforløb om ”Sprog-

rigtighed og sprogvariation i Danmark” med det formål at ”øge viden om, forståelse 

af og tolerance over for indvandrernes sprogsituation, samtidig med at kursisternes 

sproglige bevidsthed og færdigheder øges” (hf: 45). Trods sin overskrift omhandler 

forløbet dog ikke kun sprogrigtighed, men inddrager desuden sociale og kulturelle 

temaer som: ”indvandrerkulturer i Danmark”. Kulturelle temaer fremstår som natur-

ligt beslægtede med de lingvistiske spørgsmål, som de sproglige emner ellers 

primært lægger op til, når sproget er dansk. Når sprog forbindes med tosprogede, 

bliver det med andre ord sammenfaldende med sprogsociologi.  

 Selvom det er oplagt, at sammenhængene mellem sprog, kultur og socialitet kan 

betegnes som delemner for lingvistikken, er det dog alligevel markant, at det ikke 

ekspliciteres, ud fra hvilke kriterier det sprogsociologiske aspekt skal inddrages, og 

hvorfor det eksklusivt er i tilfælde, som omhandler indvandrere, at sprog og sociologi 

bliver sammenfaldende emner. I stedet fremstår det som selvskrevet, at sproglige, 

sociale og kulturelle emner går hånd i hånd med emnet indvandrere, mens dansk 

sprog og de danske elever ikke på lignende måde inviterer til at koble socialitet og 

sprog. Det er et genkommende træk i de ministerielle tekster, at spørgsmålet om en 

bestemt faglig (fx sproglig) viden, når den forbindes med tosprogede, sidestilles med 

særlige kulturelle indsigter og kulturelle forskelle.  

 

 

 

At modvirke provinsialismen 

                                                 
73 Det er oplagt, at det har en række diskursive og dermed politiske (og pædagogiske) konsekvenser, 
hvordan tosproget defineres, og hvorvidt en specifik form af tosprogethed italesættes som et problem 
eller en ressource for det danske samfund. For en diskussion af de sprogfaglige, pædagogiske og poli-
tiske konsekvenser af definitionen tosproget se Karrebæk 2006.  
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Det kulturelle særpræg, som etniske minoritetselever italesættes som bærere af, frem-

står som et træk, som synes særligt fordelagtigt for danskundervisningen. Især inden 

for det litterære stofområde giver tosprogede elever nemlig anledning til at bryde de 

danske teksters monopol som undervisningsstof. Under overskriften ”Tosprogede 

elever i det almene gymnasium” fremhæver Fremtidens danskfag det således som 

oplagt at iværksætte tosprogedes særlige sproglige evner og viden i litteraturunder-

visningen:  

 
Tilsvarende finder arbejdsgruppen at der kan være grund til for at modvirke provinsialisme og for 
at lære eleverne at der også findes god litteratur uden for Danmarks grænser, at udvide tekstvalget 
for alle klasser så man også læser eksempler på tekster af særlig høj litterær kvalitet, eller som har 
haft en særlig indflydelse (fx Tusind og een nat) fra de kulturer som de tosprogede danskere har 
del i. Det må nødvendigvis være i oversættelse, men der hvor der er tosprogede elever, kan man jo 
passende benytte lejligheden til at lade dem oversætte ord for ord for at få en fornemmelse af ori-
ginalens sprogdragt (Fremtidens danskfag: 246)  

 

Den tosprogede elev fremstår her som et oplagt ekstrakulturelt indslag, som kan 

medvirke til at udvide hele klassens kulturelle horisont. Det fremgår, at tosprogethed 

ikke primært betegner elever, der har tysk eller svensk som modersmål. Den parente-

tiske henvisning til Tusind og een nat antyder snarere, at tosprogethed henviser til en 

ikke nærmere specificeret udgave af mellemøstlig kultur. Hvor den minoritetsetniske 

elev mere eksplicit kommer til syne i litteraturundervisningen, er det således bl.a. 

som en, der kulturelt er forskellig fra de majoritetsetniske elever. Denne forskellig-

hed situeres via Tusind og een nat metaforisk i Mellemøsten, men trækker naturligvis 

også på en mere generel dansk diskurs om mellemøstlig og ’islamisk’ kultur som 

danskhedens mest påtrængende konstitutive Anden. 

 Et træk, som kendetegner den kultur, som den minoritetsetniske elev her forstås 

som eksponent for og tilbyder den majoritetsetniske elev og lærer et indblik i, er en 

særlig aura af fortidighed. Således er det ikke en nutidig mellemøstlig tekst, der kon-

kret foreslås som læsestof, men en tekstsamling, som kan dateres til et sted mellem år 

9-1400, og som desuden i en vestlig bevidsthed må siges at konnotere et eventyrag-

tigt fortidigt ’Arabien’.74 Det ses altså ikke blot, at tosprogethed i dette tekstudsnit 

                                                 
74 Bemærk endvidere, at det er uklart, hvorvidt der med ”originalen” til Tusind og een nat menes de 
arabisksprogede fortællinger fra omkring år 1400 eller de alment kendte europæiske samlinger, som 
blev samlet, oversat og til dels gendigtet specifikt for et europæisk publikum fra begyndelsen af 1700-
tallet (jf. Irwin 2005). Det er således ikke klart, hvilken af disse samlinger den tosprogede elevs sprog-
ligt-kulturelle kompetencer reflekteres i: Et historisk fjernt 1400-tals Mellemøsten eller en senere 
europæisk fantasi om samme? 
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betegner mellemøstlighed, men også at mellemøstlig italesættes som naturligt for-

bundet til et fortidigt univers. Det er dog også netop denne fortidighed, som synes 

interessant for danskfaget: Det er som historisk tekst, at mellemøstlig kultur bliver 

interessant, og det er som formidler af denne fortidige kultur, at den tosprogede elev 

bliver interessant. Det er med andre ord markant, at det netop er i en teksthistorisk 

sammenhæng, at de særlige tosprogede oversættelseskompetencer bliver relevante, 

og at det, som gør dem væsentlige, er deres mulighed for at facilitere majoritetsele-

vens adgang til fortiden i form af den originale arabiske sprogdragt. 

 Det er, som det fremgår, ikke helt klart, hvorvidt eleven forventes at oversætte fra 

originalens arabisk til nutidigt dansk, eller om det er den danske oversættelse, som 

eleven skal ’tilbageoversætte’ til arabisk, men forventningen om, at eleven besidder 

en sådan oversættende evne, iværksætter i begge tilfælde en forventning om, at ele-

vens nutidige arabisk minder om og kvalitativt ligner sproget fra Tusind og een nat 

og derfor kan bibringe hele klassen en ”fornemmelse” af originalen. Selvom teksten 

på den ene side søger at ”modvirke provinsialismen” (dvs. forestillingen om dansk 

kultur som upåvirket af andre kulturer samt de mulige orientalistiske opfattelser af 

det nationalt Andet, som disse forestillinger producerer), så geninstallerer tekststen 

orientalismen gennem ækvivalenskæden: Tosproget – mellemøstlig baggrund – det 

fortidige Arabien.  

 At den tosprogede elev tilskrives denne evne er på flere måder interessant. Til 

sammenligning forventes det fx ikke, at en gennemsnitlig dansk elev kan læse og 

oversætte sagaer eller ridderviser fra originalteksten. Tværtimod anses det for et al-

mindeligt problem, at den danske elev har svært ved at forstå tekster, som er mere 

end blot 100 år gamle: 

 
Det er en blandt lærere ofte genfortalt erfaring at man ikke behøver at gå tilbage til romantikken 
eller Holberg-tiden for at finde former for dansk der forekommer elever i det danske uddannelses-
system stærkt fremmedartede, det er såmænd nok at bevæge sig tilbage til forrige århundrede-
skifte. Danmark har forandret sig så meget i løbet af det 20. århundrede at den tids litteratur for 
mange unge forekommer lige så fjern som Holbergs […] Ser man fx på et lærebogsmateriale som 
Dansklærerforeningens Spurvesol, så optræder tekster før Ewald i ‘oversættelse’ eller ‘bearbejdet’ 
i den forstand at den originale sprogdragt er ortografisk og ofte også indholdsmæssigt tilrettelagt 
for elever med en moderne dansk baggrund (Fremtidens danskfag: 85-6) 

 

Dette gælder ifølge rapporten ikke blot for børn i folkeskolen, men endog for stude-

rende på universitetsniveau (Fremtidens danskfag: 52). Den moderne danske elev 
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synes altså selvindlysende fremmed for fortidige danske tekster, mens den tosproge-

de synes selvindlysende tæt på fortidige arabiske.  

 Man kan altså sige, at den tosprogede elev her næsten får forrang for den etsprog-

ede, idet den tosprogede elev, ligesom det gjaldt evnerne inden for ”perkerdansk”, 

her fremstilles som mere kompetent i fortidig læsning end den majoritetsetniske elev. 

Dette endda på flere leder fordi minoritetseleven øjensynligt forventes allerede at 

have kulturelle aktier i Tusind og een nat og således besidde en særlig indgangs-

vinkel til inspirationen bag dele af den danske litterære tradition. Man kan altså sige, 

at den minoritetsetniske elev ligefrem har et videns- eller kompetencemæssigt for-

spring i forhold til den majoritetsdanske elev. 

 Det fremgår ikke klart, hvorvidt elevens sprogligt/kulturelle kunnen skal forstås 

som evner, viden eller kompetencer, men karakteren af aktiverbart handleberedskab 

giver umiddelbart associationer til kompetencebegrebet. Sammenhængen mellem 

evner/viden og kompetencer vender jeg tilbage til i kapitel 7. Her vil jeg foreløbig 

nævne, at det fremgår af materialet, at det indebærer en væsentlig forskel, hvilke 

subjekter de særlige evner eller kompetencer henføres til. For den danske elev synes 

den manglende evne til at læse fortidige tekster at fungere som et normativitets-

bekræftende tegn, som inkluderer denne i tekstens ’vi’: Det er normalt for den 

danske elev ikke at kunne læse en fortidig tekst fra dennes ’egen’ kultur. Omvendt er 

det normalt for den tosprogede elev enten at kunne læse og forstå fortidige tekster fra 

’dennes’ kulturkreds eller i hvert fald at kunne bringe denne fortid tættere på gennem 

en tilbageoversættelse.  

 Denne evne er dog samtidig noget, som placerer den tosprogede elev uden for 

danskfagets norm. For den tosprogede elev fungerer både den formodede fremmed-

hed over for dansk kultur og den mellemøstlige kulturelle kompetence som et 

normativitetsekskluderende tegn. Den sproglige kompetence synes således ikke at 

løfte ’den tosprogede’ op til eller over ’den danske’ elevs niveau, men snarere at 

fremmedgøre majoritets- og minoritetseleven for hinanden. Såvel den danske elevs 

eksisterende kulturkompetencer som de fraværende ditto gør den danske elev typisk 

dansk, mens de særlige kompetencer gør den tosprogede elev typisk fremmed. 

Subjektpositionen som hhv. ’dansk’ og ’tosproget’ er med andre ord en forskel, som 

på forhånd betinger, hvorvidt de relative kompetencer inkluderer eller ekskluderer fra 

kulturel genkendelighed. 
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 Det forhold, at et fravær af kompetencer også kan udgøre en del af en særlig type 

vidensmagt, er en pointe, som den amerikanske queer-teoretiske litterat Eve Ko-

sofsky Sedgwick har fremført. Hun pointerer, at uvidenhed kan forstås som en særlig 

type af vidensmagt, som ofte knyttes til kulturelle, forskningsmæssige, politiske og 

(ikke mindst) erotiske idealer om neutralitet.75 Dette fordi videnskabelige paradigmer 

bl.a. definerer sig ved den type af viden, de udelukker. Der gives således typer af 

viden, som potentielt ekskluderer den vidende fra et fællesskab, og omvendt speci-

fikke uvidenheder, som tillader den uvidende at indtræde i normen. For Fremtidens 

danskfag synes det at gælde, at bestemte videnstyper inkluderer i det kulturelle for-

tolkningsfællesskab, mens andre typer netop kun næsten inkluderer.  

 

Fortiden i os – fortiden omkring os 

Det er især under det litteraturhistoriske tema, at etniske minoritetselever fremhæves 

som besiddende en særlig viden eller kompetence og i forlængelse af dette tildeles en 

særlig rolle i danskfaget. Således dukker minoritetseleven ofte op i indirekte form i 

forbindelse med de ældre tekster i litteraturhistorieundervisningen. I Dansk littera-

turs kanon hedder det fx: 

 

Den norrøne, førkristne kultur i et samfund uden centralmagt værdsatte slægtsloyalitet, ære, tap-
perhed og fysisk styrke; fokus var ikke på individet, men på slægten, som blev garanten for sikker-
hed og beskyttelse; uden slægtskabsrelationer var individet prisgivet. Sagaerne giver således et 
enestående indblik i en mentalitet, som ikke er præget af kristendommens fokus på individet, og 
giver dermed forståelse for normer fra andre ikke-vestlige kulturer (Dansk litteraturs kanon: 60) 

 

Det ses her, at sigtet med at læse sagalitteratur bl.a. er at undersøge normmæssige 

forskelligheder. Markant betegnes sådanne forskelligheder dog ikke kun som betin-

get af tidlig distance, men også af en nok så betydningsfuld rumlig ditto: Normer fra 

”ikke-vestlige kulturer” og begreber om ”ære” og ” slægtsloyalitet” er således ikke 

kun knyttet til det fortidige Islands sagaer, men karakteriserer også i nutiden de men-

taliteter, ”som ikke er præget af kristendommens fokus på individet”. Idet disse 

normer netop ikke situeres historisk, fremstår de som generelle karakteristika, som er 

kendetegnende for danskhedens andre også i et nutidigt dansk samfund. Selvom der 

                                                 
75 Sedgwick tager udgangspunkt i en række kulturelle forestillinger om seksuel viden, men logikken 
synes som vist også at kunne appliceres på nationale/kulturelle vidensområder. Om Sedgwicks be-
grebsliggørelse af uvidenhed se: ”Privilege of Unknowing: Diderot’s The Nun” i Sedgwick 1993). For 
en præsentation af Sedgwicks uvidenhedsbegreb se Bissenbakker Frederiksen 2005.  
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ikke henvises direkte til minoritetsetniske danskere, så lægges der alligevel implicit 

op til, at det er denne gruppe, den øgede forståelse sigter på. 

 Beskrivelsen iværksætter indirekte en forståelse af ikke-vestlige kulturer som 

mindre udviklede, eventuelt mere primitive versioner af den vestlige (som dermed 

forudsættes at udgøre den historiske udviklings eskatologiske mål).76 For så vidt der 

skal ses en sammenhæng mellem de ”ikke-vestlige kulturer” og ”de kulturer som de 

tosprogede danskere har del i” (Fremtidens danskfag: 246), så italesætter det ministe-

rielle curriculum altså minoritetselevens kultur som del af en førmoderne, næsten 

1000 år forældet version af dansk kultur.  

 Hvorvidt der gives tilfælde, hvor en sådan beskrivelse af ”ikke-vestlige kulturer” 

er rammende, er naturligvis ikke så væsentligt som det, at sagapræget æresmentalitet 

øjensynligt er et af de få billeder, som kanonrapporten lader det ikke-danske komme 

til syne i. Som også Thisted påpeger, er det oplagt at se tekststykket som en indirekte 

henvisning til skolernes indvandrerelever, som rapporten som en grundlæggende, 

men konsekvent implicit understrøm henviser til. Thisted påpeger, at Dansk littera-

turs kanon indskriver eleverne i diskurser, som dels bekræfter rapportens vi som en 

homogen dansk enhed, og som dels hermetisk udelukker minoritetseleverne ved at 

anbringe dem i en position uden for den passende appropriering af den danske litte-

rære kanon (Thisted 2006). 

 Det er da også bemærkelsesværdigt, at Dansk litteraturs kanon forudsætter, at det 

læsende vi besidder en erfaringshorisont, som positionerer det som etnisk dansk. Ka-

nonrapportens indledende påstand om, at formålet med en kanonliste er at lægge den 

kanoniserede litteratur ud som et læsetilbud ”til fri disposition for alle i det danske 

samfund” (Dansk litteraturs kanon: 14), modsiges således til dels af, at den samtidig 

konstruerer en forventning om et specifikt erfaringsfællesskab mellem læserne:  

 
Men Oehlenschlägers bidrag til dansk sprog og selvopfattelse når langt dybere end nogle løsrevne 
udtryk og litteraturhistoriske kategorier. Hver gang tv sender fodboldkamp fra Parken med afsyn-
gelse af nationalsangen, bliver eleverne mindet om, hvorfor de altid har syntes, at synet af et 
fjordlandskab med lysegrønne bøgekroner bare er så flot (Dansk litteraturs kanon: 36) 

                                                 
76 At den tosprogede formodes at have en særlig indsigt i sagalitteraturens førmoderne univers synes 
at udgøre en særdeles veletableret diskurs. Således genfindes den i flere nyere danskfaglige lærebøger. 
Se fx Gymnasiepædagogik: En grundbog (2006), som også understreger sagatidens og middelalderens 
værdier som naturlig del af tosprogedes nutidige erfaring. Mens disse værdier ”kan føles meget ab-
strakte for de danske elever”, gælder det omvendt, at tilgangen til ”moderne tekster med ateistiske og 
seksuelle temaer [vil være] meget lettere for de danske elever end for de tosprogede” (Damberg 2006: 
462 og 464). Nærværende afhandling foretager ikke en kvantitativ analyse af denne ækvivalenskædes 
forekomst, men eksemplerne synes at være ad legio. 
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Oehlenschlägers digtning fremstilles således som tilgængelig for den, som har netop 

denne specifikke associative oplevelse knyttet til nationalsangen, og forudsætter altså 

et vi, som deler samme oplevelse af at værdsætte fjordlandskabets skønhed. Det er 

desuden bemærkelsesværdigt, at den psykologisk/æstetiske nydelse af det nationale 

landskab fremstår som en erfaring, som ikke kan modsiges, nemlig at eleverne pr. 

definition har nydt den nævnte nationale landskabsscene. Selvom der her åbnes en 

mulighed for, at den nationalæstetiske følelse kan forstås som en konstruktion, som 

orkestreres af blandt andre Oehlenschläger og holdes ved lige gennem performative 

nationale seancer som sportsbegivenheder, så fremstilles det som utænkeligt, at den-

ne konstruktion ikke skulle være lykkedes og har resulteret i installationen af den 

nationale følelse. Der opereres med andre ord med en pragmatisk danskhed på sam-

me måde, som Fremtidens danskfag opererer med en pragmatisk kønsidentitet: 

Begge fænomener kan i princippet betragtes som konstruktioner, men de har en ka-

rakter, der gør, at man må forholde sig til dem, som var de essenser. 

 Kanonrapportens mere direkte henvisninger til minoritetsetniske elever bevæger 

sig således på grænsen til det stereotypiserende. Således italesætter rapportens for-

slag til pædagogisk inddragelse af minoritetseleverne i litteraturundervisningen 

indirekte disse som repræsentanter for en religiøs, slægtsorienteret og førmoderne 

bevidsthed:  

 
For bare 10-20 år siden var det drøjt at få elever til at fatte hedebondens syn på ægteskabet i Bli-
chers “Hosekræmmeren”. Det går meget lettere i dag, hvor sammenstødet mellem slægtens 
interesser og den unge generations moderne individualisme er blevet et alvorligt og vedkommende 
tema i samfundsdebatten. En aktuel avisartikel om emnet lukker op for novellen. På tilsvarende 
måde kan elever i klassen, der er indforstået med en religiøs tilværelsesforståelse, bidrage værdi-
fuldt til tolkningen af fx Martin A. Hansens univers, også selvom de ikke har kristne forudsæt-
ninger og måske knap forstår nuancerne i hans sprog (Dansk litteraturs kanon: 30) 

 

Det er selvfølgelig muligt, at der her henvises til generelle generationskløfter mellem 

unge og forældregenerationen i Danmark anno 2004, og at kløften består i disses 

henholdsvise tilslutning til en socialdemokratisk velfærdsmodel på den ene side og 

en nyliberalistisk minimalstat på den anden – men det synes omvendt noget usand-

synligt, at disse kløfter skulle italesættes som sammenstødet mellem slægtens og 

individets interesser. Beskrivelse af slægtsorienteringen, de ikke kristne forudsæt-

ninger og den manglende forståelse for sproglige nuancer synes snarere at pege på 
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den diskurs, i hvilken minoritetsetniske danskere (ofte ækvivaleret med ”muslimer”) 

ses som del af en førmoderne mentalitet.  

 Det er således et genkommende fænomen, at etniske minoritetselever på flere le-

der ækvivaleres med fortidighed. Ikke blot fremstilles eleven som tættere knyttet til 

en ikke-vestlig kultur, som i sig selv betegnes som en fortidig version af dansk kul-

tur: Den minoritetsetniske elev er desuden både tættere knyttet til en ikke-vestlig 

fortid, end den majoritetsetniske elev er til ’dansk fortid’, og tættere knyttet til denne 

fortidige kultur, end begge elever er til hinanden qua det rum og den historiske tid, de 

ellers er fælles om at leve i. 

 Som Said påpeger, er det et særtræk ved orientalistiske diskurser, at disse fremstil-

ler vestens andet (herunder figurer som ’muslimen’) som uundgåeligt fanget i førmo-

derniteten. Relationen mellem ’vesten og resten’ er således ofte i den orientalise-

rende bevidsthed sammenfaldende med dikotomien moderne/førmoderne, som igen 

forbindes med dikotomien civiliseret/uciviliseret (Said 2002 [1978]). Man kan såle-

des sige, at materialet trækker på en diskurs, som har et orientalistisk afsæt.77  

 

Tolerancens skæve spejling 

Som det fremgår, indgår den ældre litteratur, minoritetseleven og majoritetseleven i 

et treenigt projekt, hvis hjørner gensidigt peger på hinanden. Dette fremhæves ikke 

kun i Dansk litteraturs kanon, men ses også i Fremtidens danskfag under over-

skriften ”Historisk og geografisk-rumlig bevidsthed”:  

 
Den særlige historiske fremmedhed som man kan finde i tekster der er skrevet på en tidligere form 
for dansk og affattet med forudsætning i en anden tid og et andet livssyn end det der omgiver os, 
den særlige følelse af at vi skulle kunne forstå det, men at vi alligevel ikke umiddelbart kan, den 
undren kan være indgangen til en bevidsthedsudvidelse med voldsomme konsekvenser. Det kan 
pludselig ses at det historisk anderledes kan gemme alternative livstolkninger som igen i én eller 
anden form kan ligne hvad vi ser rundt om os og et eller andet sted også i os selv her i nutiden. Vi 
kan med andre ord ikke være uenige når vi er blevet gjort opmærksom på at man i historiske tek-
ster kan møde ikke blot ‘det andet, men også sig selv’ […]. På lignende måde giver konfrontatio-
nen med det velkendte fremmede adgang til det ukendte fremmede og dermed et nyt perspektiv. 
Denne relativering i tid og rum kan være den dør der åbner til en dybere tolerance og forståelse 
(Fremtidens danskfag: 85) 

                                                 
77 Betegnelsen af Mellemøsten – og via analogi: muslimske indvandrere fra dette område – som før-
moderne og udemokratiske er en diskurs, som må karakteriseres som gennemslagskraftig, jf. kultur-
minister Brian Mikkelsens tale ved Det Konservative Folkepartis landsmøde 25.9.2005, som også 
uden videre forklaring henviser til noget sådant som ”middelalderlig muslimsk kultur” og ”parallel-
samfund, hvor minoriteter praktiserer deres middelalderlige normer og udemokratiske tankegange” 
(Mikkelsen 2005). Mikkelsen understregede, at den netop iværksatte kulturkanons formål var at danne 
modvægt til disse ikkeønskværdige kulturer. 
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Etnisk/national fremmedhed nævnes ikke eksplicit her, men kædes metonymisk sam-

men med ”det ukendte fremmede”, fordi ovenstående afsnit direkte efterfølger et 

afsnit, som diskuterer ”den del af befolkningen hvis forfædre ikke har beboet disse 

landskaber altid” (ibid.: 85). Selvom fremmedheden er intern (”i os”), så er den altså 

i al væsentlighed ekstern (”rundt om os”). Den metonymiske sammenkædning anty-

der, at det, der omtales som den nutidige fremmedhed omkring os, er sammenfalden-

de med det, som ’vi’ konfronteres med i mødet med netop dén andel af befolkningen, 

som ikke har danske aner. Den fremmedhed, lærere og elever møder i de historiske 

tekster, ligner altså den fremmedhed, som de møder i de grupper, som de tosprogede 

elever repræsenterer. 

 Dette møde fremstår som værende af stor vigtighed for de majoritetsetniske ele-

ver. Mødet er vigtigt af tre grunde: Dels hjælper mødet med den minoritetsetniske 

befolkningsgruppe de majoritetsetniske elever til en bedre forståelse af den danske 

fortid, dels muliggør mødet, at majoritetseleverne kan spejle deres egen kultur i den 

ikke-danske, og dels betyder mødet med den fremmede danske fortid, at tekstens ’vi’ 

får en række værktøjer til at tolerere minoritetselevens fremmede andethed. Minori-

tetseleven bliver således både årsag til, at der skal læses historisk dansk litteratur i 

danskfaget, og en kærkommen lejlighed for majoritetseleven i at øve sig i at præstere 

tolerance over for den fremmedhed, som minoritetseleven repræsenterer. I alle tre 

tilfælde gælder det, at minoritetseleven tildeles en rolle som middel i en dannelses-

proces, som har majoritetseleven som sit altdominerende mål. 

 I en sammenfattende præsentation af Fremtidens danskfag understreger fag-

konsulent Ulrik Herskind for så vidt denne relation:  

 
Det er vigtigt at understrege, at den kulturelle udveksling i danskfaget går begge veje. Integra-
tionsprocessen stimuleres ved, at de tosprogede øger deres kendskab til dansk kultur, historie og 
litteratur, og danskfaget kan gennem inddragelse af oversat litteratur udgøre et egentligt kulturelt 
mødested, således at også de etnisk danske elever får mulighed for at spejle sig i ’det andet’ – så-
vel en bredere europæisk som en anderledes asiatisk, muslimsk kultur (Herskind 2003) 

 

Her fremhæves det, at dannelsesmålet for den tosprogede er integration, mens det for 

den danske er spejling, hvad der fastslår de to gruppers respektive positioneringer 

som første og andet, dvs. som hhv. den privilegerede kultur og som kulturens spejl. 

Selvom integrationsprocessen ”går begge veje”, indebærer denne tovejsrelation med 

andre ord ikke nødvendigvis en ligeværdig relation mellem de implicerede. Som kul-
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turelt mødested er danskfaget et sted, hvor de respektive positioner som kultur og 

kulturens spejl allerede er stukket ud. 

 Det skal understreges, at de ministerielle tekster ikke principielt udelukker, at po-

sitionerne vendes om, sådan at minoritetseleverne også kan spejle sig, blive klogere 

på egen fortid og øve sig på at tolerere i mødet med majoritetseleverne. Men selvom 

dette er en mulighed, så er det ikke denne relation, der er afsat sideplads til at beskri-

ve. Selvspejling og tolerance er øvelser, det eksplicit lægges op til, at 

majoritetseleverne skal udføre over for og via minoritetseleven.  

 I den forbindelse ses det, at tolerance flere steder fremhæves som en grundlæg-

gende del af den demokratiske dannelses projekt. Der tales som nævnt om at: ”øge 

viden om, forståelse og tolerance for indvandrernes sprogsituation” (hf: 45), ”øge 

forståelsen af det sprogsamfund vi lever i, og tolerancen over for personer der har 

andre sproglige normer” (Fremtidens danskfag: 24 og 60) og at ”[i]ntegration kræver 

[…] sproglig tolerance og vidsyn, af både den enkelte og samfundet (ibid.: 106 og 

20). Selvom den sproglige tolerance i princippet kan gå begge veje, lægges der dog 

næppe op til, at tosprogede skal bestræbe sig på at tolerere den majoritetsetniske 

gruppes sprog. Teksterne lægger generelt op til, at tosprogede elever skal lære – sna-

rere end tolerere – dansk sprog. Tolerance fremstår således ensidigt som noget, 

majoritetseleven forventes at administrere over for minoritetseleven.  

 Om dette træk kan man sige, at toleranceidealet på den ene side fungerer som en 

afvisning af eventuelle forestillinger om, at undervisning i dansk sprog og kultur bør 

tage form af en korrigerende og intolerant belæring. Men samtidig synes tolerance-

idealet på én gang at forudsætte og at indstifte et hierarki mellem den, som tolereres, 

og den, som tolererer: Den tolererede positioneres som passivt afventende modtager 

af den tolererendes tolerance. Dette understreges af det faktum, at begrebet tolerance 

ingen steder optræder i undervisningsvejledningen for Gymnasialt Indslusningskur-

sus for Fremmedsprogede. Tolerance er en disciplin, som det ensidigt synes op til 

majoritetseleven at administrere. Jeg vender tilbage til tolerancebegrebet i kapitel 7. 

 Ønsket om ”en dybere tolerance og forståelse” over for ”det ukendte fremmede” 

(Fremtidens danskfag: 85) indstifter da også en epistemologisk skæv relation mellem 

det implicitte vi, der skal forstå, og det fremmede, som skal forstås. På trods af, at der 

således lægges vægt på at se den minoritetsetniske elev som kompetent og den majo-

ritetsetniske elev som en, der har gavn af at lære om det fremmede, placeres 

omdrejningspunktet for forståelsen og ansvaret for forklaring på minoritetseleven. 
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Det er med andre ord det sprogligt og kulturelt fremmede mere end den uitalesatte 

normative danskhed, som er uforståelig, og som følgende må forklares og forklare 

sig.  

 

Det majoritetsetniske subjekt som forudsat identifikationssubjekt 

For kort at opsummere så fremgår det, at hvor de ministerielle rapporter lader ”ikke-

vestlige kulturer” komme til syne, er det ofte gennem et til dels orientaliserende bil-

lede af mellemøstlig kultur. Det synes altså som en genkommende tendens: 1) at 

minoritetsetniske elever kobles til en minoritetsetnisk kultur, som igen forbindes med 

fortidighed, 2) at denne kobling fungerer som argument for læsning af ældre dansk 

litteratur, idet den sætter den majoritetsetniske elev i stand til på én gang at forstå den 

ældre litteratur og de minoritetsetniske danskere. Det er således et genkommende 

rationale, at tosprogede elever og ældre dansk litteratur gensidigt hjælper majoritets-

eleven til at forstå danskhedens indre og ydre fremmedhed. Dette indebærer også, at 

det ’vi’, som teksterne taler til og fra, forestilles at have en umiddelbar erfarings-

mæssig forbindelse til det nutidige og ’danske’ og at være fremmed for den kultur, 

som forbindes med tosprogede elever. Tekstens vi er altså et majoritetsdansk vi. 

 Noget sådant ses også på et sprogligt mikroplan i folkeskolens Fælles mål – 

Dansk, hvor etniske danskeres forfædre omtales som ”vore” forfædre: ”[...] tæt på 

dansk bondemiljø i begyndelsen af 1900-tallet eller på vore oldeforældres tid” (Fæl-

les mål – Dansk: 82). Ligesom det forudsættes, at ”mennesker i de skandinaviske 

lande” er mennesker, hvis modersmål er nordisk: ”Det betragtes som ganske enestå-

ende, at de fleste mennesker i de skandinaviske lande kan kommunikere indbyrdes 

ved hjælp af deres modersmål” (ibid.). Dette er selvsagt en statistisk korrekt vurde-

ring, men det er samtidig også et udsagn om, hvem tekstens forudsatte vi forventes at 

være.  

 Fælles mål – Dansk viser ikke tendens til eksotisering/orientalisering af minori-

tetseleverne. Til gengæld synes etniske minoriteter mere eller mindre at forsvinde og 

at usynliggøres som elever. Stort set alle pædagogiske overvejelser, som måtte være 

sammenhængende med, at elevens førstesprog ikke er dansk, er henlagt til Fælles 

mål – Dansk som andetsprog. Dette er der naturligvis en praktisk pointe i, men det 

bevirker reelt, at Fælles mål – Dansk primært fremstår som vejledning for elever 

med dansk som førstesprog og etnisk dansk baggrund. Det betyder, at trods alle imø-

dekommende åbninger og inkluderende bestræbelser over for minoritetsetniske 
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elever, så er det implicitte identifikatoriske subjekt i teksterne Dansk litteraturs ka-

non, Fremtidens danskfag og Fælles mål – Dansk altså ikke selv minoritetsetnisk.  

 Den majoritetsetniske elev markeres da også sjældent som en sådan. I stedet fun-

gerer denne som den umarkerede model for eleven. Fordi teksterne afbryder sig selv 

og eksplicit markerer, når der tales om tosprogede elever, fremgår det, at man ikke 

kan nøjes med at se elev som et altinkluderende overbegreb, men at elev generelt 

henviser til majoritetsetniske elever. 

 

Orientalistisk revitalisering af danskheden 

Men selvom den forudsatte elev ikke selv er minoritetsetnisk, så spiller den minorise-

rede elev alligevel en fremtrædende rolle for danskfaget. Hvor fænomener som ’mul-

tikulturalisme’, globalisering og indvandring på et overordnet samfundsmæssigt plan 

er en del af det generelle argument for et nærstudium af dansk kultur (Dansk littera-

turs kanon: 10), så synes den minoritetsetniske elev på et individplan at fungere både 

som danskfagets udfordring og som dets redningsmand. Både i Fremtidens danskfags 

og Dansk litteraturs kanons fremstår det som minoritetselevens særlige potentiale, at 

hun netop gennem sin kulturelle andethed kan fungere som en revitalisering af 

danskfaget. 

 Med sin dybe forbindelse til sin egen fortidige kultur bliver den minoritetsetniske 

elev således et forbillede for den alt for moderne danske elev, der har mistet forbin-

delsen til egne rødder, og som ikke evner at føre sin historiske viden blot 100 år 

tilbage. Med minoritetseleven som inspiration kan den danske elev finde forbindel-

sen til sin egen fortid og dermed opnå en fusion af modernitet og historie. Den 

tosprogede elev får således en ophøjet rolle som danskfagets og den danske elevs 

historie- og traditionsindsprøjtning. 

 Denne forestilling synes at følges med en art melankolsk romantisering af minori-

tetselevens formodede tætte bånd til ’kulturen’. Den minoritetsetniske elev udgør 

potentielt et farverigt kulturelt indslag i den lidt farveløse, kedelige danskhed. Hun 

sætter kulør på sagalitteraturen og medvirker dermed til en bagudvendt eksotisering 

af den majoritetsdanske elevs fortid. I mere psykoanalytiske termer kan man foreslå, 

at integrationen af minoritetseleven i danskundervisningen her fungerer som en art 
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melankolsk bearbejdning af det historietab, som den majoritetsdanske elev ifølge de 

ministerielle tekster har lidt.78 

 Fremstillingen af den minoritetsetniske elev som danskfagets kulturelle anden går 

med andre ord hånd i hånd med en længselsfuld eksotisering af samme elev som kul-

turel ressource. Denne dobbelthed er i følge Said ikke usædvanlig for traditionelle 

orientalistiske fremstillinger af Mellemøsten/Orienten. I samme grad, som den er 

blevet betragtet som et truende andet, er Orienten blevet italesat som en livgivende 

kunstnerisk og historisk ressource. Lige så meget som Orienten har været genstand 

for dæmonisering, er den blevet konstrueret gennem en overmåde idealisering, fx i 

form af eksotisering. Den orientaliserende opfattelse af relationen mellem Vesten og 

Orienten fungerer i sin egen supplementlogiske struktur således ikke uden videre 

som et ensidigt forhold mellem det positivt og negativt valoriserede. Den eksotise-

rende opskrivning udgør dog ofte en understregning af den magtstruktur, som forstår 

Orienten som Vestens underlagte Anden.  

 Således synes positionen som det traditionsbærende subjekt da også at indebære et 

hierarki mellem den, som fusionerer sin identitet mellem det bedste af gammelt og 

nyt, og den, hvis identitet er intimt sammenhængende med fortiden og traditionen. 

Den majoritetsetniske elev fremstilles som indskrevet i moderniteten og glemsom i 

forhold til traditionen, mens den minoritetsetniske i sig selv repræsenterer traditionen 

og dermed pr. definition sættes uden for den modernitet, som det demokratiske dan-

nelsesprojekt betragtes som en uomgængelig del af. Majoritetselevens glemsomhed 

signalerer umiddelbart en mangel på historisk bevidsthed, men den konnoterer også 

en anden grad af fleksibilitet og frihed, end den traditionsbundne minoritetselev til-

deles. Den majoritetsetniske elev kan se bort fra historien, lade være at hænge sig i 

den, mens den minoritetsetniske elev er uafviseligt og ufleksibelt indskrevet i den. 

Også her synes uvidenhed altså, når den knyttes til det majoritetsetniske subjekt, at 

spille en rolle som modernitetsmarkør. 

 De metonymiske bindinger mellem den tosprogede og fortiden synes helt at ud-

manøvrere de tidslige og rumlige bindinger til de af klassens elever, der betegnes 

som danske. Danskfagets historiske stof betegnes i de ministerielle rapporter på den 

ene side som noget, der må forstås som lige fremmed for alle klassens elever og 

dermed så at sige forener dem i deres fælles møde med en lige fjern fortid: 

                                                 
78 Lignende logikker kan også ses i såvel populærkulturelle som hverdagslige diskurser om den asiati-
ske anden. Se Petersen (under udgivelse). Jeg er Lene Myong Petersen taknemmelig for væsentlige 
pointer i ovenstående afsnit. 
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”[H]istorisk bevidsthed ses som opøvelse af forståelsen af noget der går ud over alle 

tilstedeværendes egen tid og alle elevers egen baggrund” (Fremtidens danskfag: 85). 

Men samtidig forestilles de tosprogede elever altså at have en ganske særlig, primær 

relation til fortiden. De metonymiske sammenstillinger mellem det præmoderne og 

den tosprogede antyder, at den tosprogede ikke blot forstås som én, der har kendskab 

til eller historisk anpart i en fortidig kultur, men som tillige i særlig grad er intimt 

forbundet til denne kultur.  

 Ligeledes fremstilles den tosprogede elev som repræsentant for en kulturtype, som 

danskfaget kan afdække, men hvis væsentligste karakteristikon (førmodernitet) 

egentlig allerede er kendt for det vestlige subjekt. På et fagligt niveau medfører dette, 

at det, eleverne reelt set opfordres til, er at undersøge og kategorisere, hvilke betyd-

ninger en specifik kultur har for en given tekst, snarere end hvordan og med hvilke 

virkninger begrebet kultur indholdsudfyldes sprogligt og litterært. Ligesom det er 

tilfældet med materialets italesættelse af køn, gælder det således, at den type kulturel 

analyse, der lægges op til, er én, som sigter på at vise, hvad kultur betyder, men ikke 

hvordan og med hvilke virkninger kultur gøres til en betydende kategori. 

 

Modstemmer  

Folkeskolens Fælles Mål – Dansk som andetsprog figurerer som en grundlæggende 

modvægt til den diskurs, jeg karakteriserer i det ovenstående. Dels benytter faghæftet 

ikke udtryk som danskhed eller dansk kultur, men taler i stedet konsekvent om kultu-

rer i Danmark: Danmark defineres således socialt og geografisk i højere grad end 

kulturelt/historisk. Dels ækvivalerer vejledningen på intet tidspunkt minoritetsetniske 

elever med fortidighed. Faghæftet advarer generelt imod faren for, at undersøgel-

serne af kulturelle forskelle ender i kulturessentialisering: ”[M]an skal passe på, at 

sammenligningerne ikke kommer til at ende i for bastante generaliseringer og mod-

stillinger mellem os og dem” (Fælles Mål – Dansk som andetsprog: 129).  

 Vejledningen for dansk som andetsprog afmonterer således både billedet af en 

homogen dansk og en homogen fremmed kultur: ”Der kan i forlængelse heraf være 

risiko for at betragte kultur som noget, der bestemmer, hvordan folk tænker og hand-

ler […] Dette kan let blive en rubricering, der er generaliserende og måske også 

fordomsfuld” (ibid.: 128). Undervisningsvejledningen for dansk som andetsprog 

fremstiller således undersøgelsen af kulturelle forskelle som noget, der er af generel 

interesse for undervisningen, og ikke som noget, der kræver, at tosprogede spejler 
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eller inkarnerer bestemte kulturer. Modsat de øvrige ministerielle tekster er hæftet 

dog til gengæld langt mindre konkret i forhold til, hvordan det kulturundersøgende 

projekt skal iværksættes, og indeholder derfor ikke den type forslag til undervis-

ningspraksis, som findes i Fremtidens danskfag og Dansk litteraturs kanon, og i 

hvilke mange af de kulturessentialiserende træk forekommer. Teksten begår måske 

færre fejltagelser, fordi den også risikerer mindre. 

 Visse af de ministerielle tekster indtager dog en ganske anden position, idet de 

snarere end at foreslå den danske litteraturhistorie som en illustration af minoritets-

elevernes førmoderne kultur omvendt foreslår, at den konventionelle kanon læses 

som eksempler på etnocentriske strukturer. For eksempel foreslår undervisnings-

vejledningen for htx et tema om racisme med udgangspunkt i den kanoniserede 

forfatter Johs. V. Jensen (htx: 31). Undervisningsvejledningen for hhx foreslår lige-

ledes at læse dele af den danskfaglige kanon som indskrevet i nationalistiske og 

etnocentriske værdisæt: 

 
Man kan også fokusere på emner som kulturmødet og etnocentrisme før og nu. Den hvide mands 
selvopfattelse kan fx belyses af tekster af englænderen Cecil Rhodes, tyskeren Carl Peters og dan-
skeren Johs. V. Jensen […] Begreber som nationalisme og national identitet er også velegnede til 
forløb, hvor flere fag spiller sammen, idet kunsten og litteraturen har været et vigtigt redskab i den 
nationale oprustning og selvforståelse (hhx: 19) 

 

At etnocentrisme eksplicit nævnes som et aktivt formende element i dansk litteratur 

er højest usædvanligt for vejledningerne. Imidlertid synes også accentueringen af 

dansk national etnocentrisme at indgå som led i den samme ækvivalenskæde mellem 

etnisk fremmedhed og fortidighed, som generelt præger de ministerielle tekster om 

danskfaget. I samme afsnit hedder det således: 

  
Udgangspunktet kan også tages i det nære klasserum, hvor der som regel er flere etniske grupper 
repræsenteret, idet man fx analyserer tekster, som belyser normer omkring familie og kønsroller i 
Danmark før og nu, og lader eleverne med deres forskellige kulturelle baggrunde aktivt bidrage 
med sammenligninger og perspektiveringer (ibid.) 

 

Også her knyttes dikotomien før og nu således naturligt og uden videre forklaring til 

elevernes kulturelle baggrunde. Som nævnt i foregående kapitel fremstår fortidige 

kønsnormer og familiemønstre som temaer, der af sig selv kalder på den etniske mi-

noritetselev. 

 Hvis man sammenligner ovenstående citater fra htx og hhx med vejledningerne 

for hf og stx, ses det, at det omvendt gælder, at såvel de eksotiserende elementer som 
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dekonstruktionen af etnocentrismen er aldeles fraværende. Undervisningsvejled-

ningen for stx foreslår fx, at der i det litteraturhistoriske forløb:  

 
sættes fokus på individets sociale, kulturelle og mentale løsrivelse fra slægtens/fællesskabets og 
religionens autoriteter, som beskrevet i hhv. middelalderens adelsmiljø og den borgerlige kerne-
familie, og dets realisering af moderne eller postmoderne individualiserede livsformer (stx: 16) 

 

Her fremstilles altså en narrativ struktur om individ og modernitet, som ikke inde-

bærer, at tosprogede elever foreslås som illustrerende eksempel på førmoderniteten. 

Omvendt udelader teksten dog også en markering af det muligt kulturelt specifikke 

ved karakteristikken af individet og dets sociale, kulturelle og mentale idehistorie. 

Her medfører den manglende dekonstruktion af etnocentrismen altså en universali-

sering af det vestlige og danske subjekt. Lidt pessimistisk kan man foreslå, at 

dekonstruktionen af nationalstaten og elevens definitoriske danskhed på den ene side 

og den eksplicitte marginaliserende orientalisering af minoritetseleven på den anden 

er fænomener, som følger den logik, at de enten begge er til stede eller begge er fra-

værende. 

 

Subjektiveringens grænser 

Som det fremgår, indeholder flere af de ministerielle tekster en implicit forventning 

til den minoritetsetniske elevs særlige pædagogiske og dannelsesmæssige rolle i 

danskfaget. Subjektiveringskravet til minoritetseleven lyder, at denne med hele klas-

sens kultur- og historieforståelse for øje kan og bør fungere som andethedens 

illustrerende eksempel. Men selvom dette fremstår som et krav til minoritetseleven, 

så antydes det også, at der er grænser for, hvordan en sådan identitetsanråbende in-

terpellation kan foregå, og hvor grænserne for den går. Således åbnes der i 

Fremtidens danskfag en dør på klem for, at den tosprogede elev kan modsætte sig at 

fungere som det fremmedes repræsentant og således sige nej til at subjektiveres som 

eksotisk anden:  

 
Nogle elever har ikke en personlig tilknytning til forældrenes hjemland, mens andre af psykologi-
ske grunde ikke ønsker at lade tilknytningen indgå som en del af deres skoleidentitet (men er en 
sådan forskydning i overensstemmelse med de tanker som underviserne normalt fremsætter om de-
res danskdanske elevers identitetsdannelse?) (Fremtidens danskfag: 68-9) 

 

Der gives med andre ord mulige smutveje for identitetskravet eller i hvert fald tilfæl-

de, hvor det er forståeligt og tilladeligt at afstå fra det. Hvis rapporterne (som det er 
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denne afhandlings tese) samlet kan ses som udtryk for de måder, hvorpå subjektet i 

danskfaget har mulighed for at blive interpelleret, så kan ovenstående formulering 

ses som eksempel på, hvor subjektiveringens acceptable og uacceptable grænser 

trækkes. Altså de omstændigheder under hvilke subjektet inden for normens præ-

misser gives mulighed for at undslippe eller protestere mod en given subjektivering.  

 Det fremgår dog også, at en eventuel modvilje mod interpellation som etnisk mi-

noritetselev italesættes som et ønske, der primært kan forstås som havende rod i 

indre ”psykologiske” og dermed strengt personlige – måske ligefrem tabubelagte og 

fortrængte? – årsager snarere end fx i en konkret protest mod fagets subjektiverings-

krav.  

 Disse betegnelser tegner på den ene side en urørlig privatsfære, som falder uden 

for lærerens og danskfagets interpellerende domæne. Som identitetsbestemmende 

kategori fremstilles etnicitet (ligesom det gælder for køn) som principielt knyttet til 

privatsfæren og derfor som et område, som danskfaget i kraft af, at det er del af en 

offentlig institution, kun i særtilfælde kan berøre. Som årsagsgivende baggrund for 

minoritetselevens følelser og ønsker er dennes private psykologiske bevæggrunde på 

den anden side helt gennemskuelige og dermed alligevel principielt tilgængelige for 

danskfagets blik.  

 Det synes således, som om at betingelsen for at kunne modsætte sig subjektive-

ringen som tosproget er, at den, som modsætter sig, allerede er genkendelig som 

tosproget subjekt. Når teksten antyder, at protesten mod at blive italesat som kulturelt 

fremmed hidrører netop fra problemer knyttet til identiteten som minoritetselev, bli-

ver selv modstanden mod at blive interpelleret som minoritetsetnisk elev blot til en 

bekræftelse af interpellationen: Det er som minoritetselev, at eleven forestilles at 

modsætte sig en interpellation som minoritetselev, hvormed også protesten figurerer 

som en bekræftelse af interpellationens krav. 

 Hvis de ”psykologiske grunde”, som her omtales, skal forstås sådan, at eleven 

foretrækker at betragte sig selv som ’dansk’ mere end som ’tosproget’, så indtager 

minoritetseleven en paradoksal rolle: Eleven forventes på den ene side at tage dansk-

heden til sig (fx i form af det særligt danske demokratiske sindelag, som jeg senere 

skal vende tilbage til), men idet modstand imod at lade sig interpellere som repræ-

sentant for kulturel fremmedhed italesættes som en næsten patologisk modvilje, så 

bliver denne modvilje rationelt uforståelig og, antydes det, reelt uacceptabel. Det er 

på én gang et krav, at eleven tilpasses danskheden (assimilerer sig), men at afstå fra 
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at påtage sig rollen som kulturelt anden (og dermed forblive uassimilerbar) gør sam-

tidig eleven til et uigenkendeligt, upassende subjekt.79 Den etniske minoritetselev er 

med andre ord overdetermineret af de logisk selvmodsigende roller, som hun simul-

tant forventes at indtage: Hun skal både integreres og figurere som kulturelt anden. 

 Overraskende antydes det også, at en protest mod etnisk interpellation faktisk ikke 

ville kunne accepteres, hvis den blev fremsat af en majoritetsdansk elev: ”[E]r en 

sådan forskydning i overensstemmelse med de tanker som underviserne normalt 

fremsætter om deres danskdanske elevers identitetsdannelse?” Denne sætnings me-

ning er noget uklar, men antages det, at ”forskydning” henviser til forskydningen 

mellem national identitet og skoleidentitet, så lader det til, at den tosprogede godt 

kan tænkes at ønske, og endda at have ret til at modsætte sig en given kulturel sub-

jektivering, mens det fremstår som mere utænkeligt – eller utilladeligt – for den dan-

ske elev at gøre det samme. Det er et åbent spørgsmål, hvordan denne formaning skal 

forstås, men den kan muligvis ses som udtryk for, at den majoritetsdanske elev trods 

alle dekonstruktioner af danskheden netop betragtes som intrinsisk forbundet med 

denne og med danskfaget. Interessant nok viser det sig således at være den etniske 

anden, som (på overfladen) gives mulighed for at protestere mod italesættelsen af sig 

selv som repræsentant for en nation/kultur, mens den danske elevs protest mod inter-

pellationen som dansk (dvs. som en elev hvis ”skoleidentitet” og nationale identitet 

går entydigt op i hinanden) end ikke er tænkelig – uden som den umulige og uaccep-

table mulighed, protesten nævnes som. 

 

Underminerende strategier? 

At modsætte sig etnicitetens interpellationer synes med andre ord som et vanskeligt 

projekt både for minoritets- og majoritetsetniske elever, fordi protesten må ske inde 

fra samme diskurs, som etnisk interpellerer eleverne og dermed på én gang betinger 

og begrænser deres protestmuligheder. Som Butler understreger, må protest mod en 

given subjektiveringsform derfor snarere tage form af en underminering af de natu-

raliserede hierarkier, som fx etnicitetskonstruerende diskurser betinger, end som en 

frisættelse fra diskurserne. Noget sådant kan fx ske gennem den type af resignifika-

tion, som termen ”perkerdansk” som nævnt peger på, og som potentielt genforhand-

ler hierarkiet mellem danskhed og fremmedhed i danskfaget. 

                                                 
79 Om upassende subjekter se fx Staunæs 2004. 
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 I lyset af de foregående analyser kan det imidlertid være vigtigt at mærke sig de 

formaninger, som Butler knytter til den strategiske citering og de hhv. subversive og 

gentagende effekter, som et sådant udtryk kan vurderes at besidde. At modsætte sig 

magten er også altid at være indeholdt i den og dermed potentielt at bekræfte den:  

 
How will we know the difference between the power we promote and the power we oppose? Is it, 
one might rejoin, a matter of ‘knowing’? For one is, as it were, in power even as one opposes it, 
formed by it as one reworks it, and it is this simultaneity that is at once the condition of our 
partiality, the measure of our political unknowingness, and also the condition of action itself. The 
incalculable effects of action are as much a part of their subversive promise as those that we plan 
in advance (Butler 1993: 241) 

 

De eventuelt negative, utilsigtede effekter af de resignifikerende handlinger er pr. 

definition en uberegnelig del af denne protestform. Visse betegnelser synes fx kun 

meget vanskeligt at kunne transporteres uden blot at gentage de skambefordrende og 

andetgørende effekter. Som eksempel nævner Butler ordet nigger, som i daglig erfa-

ring synes at have vist sig at besidde et mindst lige så stort potentiale for at mime og 

dermed gentage de nedværdigende effekter som for at underminere dem (ibid.: 1993: 

223 ff.). Sedgwick knytter lignende overvejelser til termen queer, som hun også me-

ner kan generobres og benyttes positivt identifikatorisk og dekonstruerende.80 Men 

Sedgwick påpeger samtidig den afgrundsdybe forskel på, hvilken taleposition ud-

trykket iværksættes fra. Visse af de performativt dekonstruerende potentialer, som 

ligger i ordet queer, kræver, at termen benyttes i førsteperson, mens det at bruge 

queer om andre indebærer en langt større risiko for at iværksætte ordets andet-

gørende effekter (Sedgwick 1993: 8 ff.). 

 Spørgsmålet om udsigelsespositioner kan derfor vise sig særdeles relevant i for-

hold til brugen af ordet perker. For hvorfra tales der egentlig i ministerielle tekster 

som fx Fremtidens danskfag? Som vist fremstår den etniske minoritetselev ikke som 

en grundlæggende del af teksternes vi: Den etniske minoritetselev italesættes primært 

som del af en andetgjort elevgruppe og desuden stort set aldrig som lærer og heller 

ikke som del af de ministerielle teksters afsendende vi. Idet minoritetseleven ikke 

kan siges at fungere som tekstens umiddelbare identifikatoriske afsender- eller mod-

tagersubjekt, må det derfor konkluderes, at perker her benyttes i 2.-person og altså 

figurerer som en majoritetsetnisk talepositions betegnelse for en minoritetsetnisk 

ditto. Det er således spørgsmålet, hvorvidt teksten gennem brugen af denne vending 
                                                 
80 I engelsktalende lande benyttes ”queer” i dagligdags brug som en nedsættende betegnelse for køns-
ligt eller seksuelt ukonventionelle personer. 
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opnår at resignifiere, eller om den ikke snarere gentager de andetgørende effekter, 

når den benytter ordet ’perker’ og samtidig signalerer, at den ikke selv bebor denne 

position?  

 Hvor grænsen konkret går mellem at gentage eller resignifiere et begrebs betyd-

ninger vil, som Butler pointerer, altid være et åbent spørgsmål, relativt til den kon-

krete situation, hvad der også medfører, at man ikke på forhånd vil kunne karakteri-

sere en betegnelse (som fx perker) som hate speech eller subversiv (jf. at min analyse 

ovenfor selvsagt bygger på den præmis, at ordet kan udgøre mere end hate speech, fx 

et analyseobjekt). Hvad man måske i stedet kan spørge til er, hvilken udsigelses-

position der gør det mest oplagt at vurdere, hvorvidt den benyttede term for det 

minoritetsetniske elev- og lærersubjekt opleves som subversiv eller blot som en gen-

tagelse af andetgørelsen? Det er ikke sikkert, at det udgangspunkt, som det nationale 

og etniske hegemoni privilegerer, er det mest oplagte, når det gælder om at bedøm-

me, hvorvidt et bestemt udtryk fungerer som hhv. inkluderende jargon eller 

nedsættende andetgørelse.  

 

5.3 Danskfagets italesættelser af etnicitet som strukturelt betydende fænomen 

Som det ses, griber de ministerielle teksters italesættelser af etnicitet på et subjekt-

niveau på flere måder ind i mere generelle overvejelser om etnicitet som tema og 

fænomen i danskfaget. I det følgende vil jeg pege på nogle af de logikker, som etnici-

tet og nationalitet strukturelt indgår i i danskfaget. Jeg begynder med nogle af de 

bemærkninger om sprog, som findes i Fælles mål – Dansk. 

 

Modersmål som dannelsesmæssig forudsætning 

Som nævnt er det kun få steder, Fælles mål – Dansk nævner elever med anden etnisk 

baggrund end dansk. Hvor disse elever nævnes, gøres de primært til genstand for 

danskfagets sproglige kernekompetencer og ikke, som i dele af det øvrige materiale, 

til det dannelsesmæssige og kulturelle område. 

 Selvom elevernes kulturelle, geografiske og sociale tilhørsforhold markeres som 

forskelssættende mekanismer, så tilskrives disse forhold ikke en absolut eller allerede 

fastlagt betydning. Sproglig og kulturel betydning er i højere grad noget, som ele-

verne i fællesskab kan undersøge: ”Hvad kan man være ”dum som” på dansk, vietna-

mesisk, farsi? Er uglen lige klog på alle sprog?” (ibid.: 93). Der er altså ikke tale om, 
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at implicit forudsatte kulturforskelle skal opregnes, men snarere om at benytte ele-

vernes sproglige kompetencer med det formål at relativere sproglig absolutisme:  

 
Er der tosprogede elever i klassen, giver det særlige muligheder for at sætte sprogforhold, som det 
måske ellers kan være vanskeligt at få øje på, i relief. Allerede tidligt kan et opslag med det danske 
alfabet suppleres med alfabeter fra elevernes forskellige sprog. Klassen kan samle på alfabeter. 
Herved erfarer eleverne, at alfabetet ikke er et entydigt system, men at bogstaverne i høj grad til-
passer sig de enkelte sprog (Fælles mål – Dansk: 93) 

 

På samme måde som i de øvrige rapporter og vejledninger tilskrives tosprogede her 

en særlig funktion eller kompetence. Men tosprogedes kompetencer knyttes i Fælles 

mål faktisk til det at beherske flere sprog og ikke, som det ses i det øvrige materiale, 

til en forestilling om forudsat kulturelt forskellighed. 

 Til gengæld synes teksten at etablere et vist sprogligt hierarki mellem dansk som 

modersmål og dansk som andetsprog. Sproget fremhæves på én gang som en særligt 

identitetsgivende mekanisme samtidig med, at det fastslås, at danskfagets kerne er 

sproget dansk. Selvom det understreges, at faget angår ”alle elevernes personlige, 

sociale og kulturelle liv”, fordi dansk er det sprog, der tales i det samfund, de lever i, 

så etableres der alligevel et hierarki mellem på den ene side sproget som andetsprog 

og socialt værktøj og på den anden side sproget som modersmål:  

 
[…] så at sige alle mennesker vokser op med et sprog, der får særlig status som modersmål, og 
som knytter sig til erfaringer, erindringer og sansninger gennem opvæksten. Dette sprog har i høje-
re grad end senere erhvervede sprog mulighed for at skabe helhed i børnenes udvikling, idet det 
både tilbyder en æstetisk og en intellektuel dybde, en følelsesmæssig, mental klangbund for de 
mange funktioner, ethvert sprog kan varetage. Alle sprog sætter ord på verden, modersmålet knyt-
ter verden til individet.  
Faget dansk har det sprog, der er modersmålet for de fleste elever, som sin kerne. For de elever, 
der ikke har det som modersmål, er det andetsproget, sproget i det samfund, de lever og skal ud-
folde sig i. Derfor angår fagets grundlæggende færdigheder og kundskaber alle elevernes 
personlige, sociale og kulturelle liv (Fælles mål – Dansk: 109) 

 

For tosprogede betegner sproget dansk altså primært et værktøj, som de må tilegne 

sig for at fungere som borgere i det danske samfund. For elever med dansk som mo-

dersmål betegner dansk tillige grundlaget for erfaringer, erindringer og sansninger, 

følelsesmæssig, mental klangbund samt æstetisk og intellektuel dybde, ligesom det 

skaber udviklingsmæssig helhed. Modersmålet udgør med andre ord mere end et 

værktøj: Det må ses som en eksistentiel forudsætning.  

 Dette er betydningsfuldt, fordi fagets dannelseskerne to afsnit længere nede be-

skrives som bestående i bevidsthedens helhedsdannelse af samspillet mellem for-
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stand og følelse, der ”forenes i danskfagets centrale områder, hvor intellektualitet og 

æstetik, bevidsthed og indlevelse indgår i et komplekst samspil” (ibid.). Modersmålet 

fremstår således som en fundamental kilde til danskfagets dannelsesprojekt. Fagets 

dannelsesprojekt forventes at ske gennem et sprog, som teksten samtidig etablerer en 

hierarkisk tilgang til: Hvis ”modersmålet knytter verden til individet”, og dansk er og 

bør være et modersmålsfag, så følger det, at danskfagets opgave primært er at knytte 

elever med dansk som modersmål til verden. Dansk bliver derfor i særlig grad et fag 

for elever med etnisk dansk baggrund. I denne ligning er elever med dansk som an-

detsprog pr. definition sat uden for fagets overordnede dannende og udviklingsmæs-

sigt helhedsskabende projekt. Illustrativt ofres der da også kun meget få linjer på 

tosprogede i afsnittet om sammenhængen mellem sprog og identitetsdannelse.  

 Ifølge Fælles mål – Dansk er danskfaget således primært et dannelsesfag for dan-

skere. Ikke funderet i en særlig national folkesjæl, men i stedet i det danske 

modersmål. Fælles mål – Dansk synes således umiddelbart at have moderniseret Vil-

helm Andersens nationale dannelsesideal, idet enheden mellem nation og folk er 

nedtonet. Til gengæld er den nationalsproglige dimension forstærket i en sådan grad, 

at den har overtaget funktionen som dannelsesmiddel og -mål. Dette udelukker selv-

sagt de elever, som ikke har dansk som modersmål, fra fundamentale dele af fagets 

dannelsesprojekt og medfører, at danskfaget reelt bliver et ’danskerfag’. 

 Det fremhæves ganske vist, at dannelse i folkeskolens danskfag ikke skal betegne 

overlevering af kulturel arv, men snarere et processuelt forløb:  

 
Dannelse betyder i denne sammenhæng ikke traditionen af dannelseskultur eller et færdigt produkt 
af kulturarv, som kan leveres. Snarere betegner det den proces eleverne gennemløber, når de gen-
nem arbejde med deres kulturelle og samfundsmæssige baggrund og fremtidsperspektiver tilegner 
sig viden og erfaring om væsentlige sider af tilværelsen og opbygger personligt funderede værdi-
forestillinger. Dermed skaber de sig mulighed for selv at tage stilling, træffe etisk funderede valg 
og handle i skolen og ikke mindst i samfundet (Fælles mål – Dansk: 109) 

 

Men idet beherskelse af modersmålet i ovenstående afsnit karakteriseres som selve 

forudsætningen for elevernes intellektuelle, følelsesmæssige og æstetiske kapacitet, 

stilles modersmåls- og andetsprogselever grundlæggende forskelligt i det dannelses-

projekt, som skal foregå i danskundervisningen. Når det danskfaglige projekt samti-

dig betegnes som grundlaget for elevernes etiske handlekompetencer i samfundet 
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generelt, synes tosprogede elever placeret i en position, som på én gang er uden for 

danskfaget og for det samfund, som danskfaget er del af.81 

 

Dansk sprog som demokratisk forudsætning 

Det er desuden i et politisk-demokratisk perspektiv interessant, at mental og intellek-

tuel dybde i ovenstående betegnes som modersmålsbrugerens privilegium: Ikke 

mindst set i lyset af, at det betegnes som et uomgængeligt faktum, at dansk udgør det 

privilegerede sprog ”i det samfund, de lever og skal udfolde sig i” (ibid.). Intellektuel 

dybde opnås altså bedst via modersmålet. Dette indebærer selvsagt nogle åbenlyst 

ulige magtrelationer set i lyset af, at det, som teksten også understreger, samtidig er 

de etniske danskeres modersmål, som er det sprog, den offentlige demokratiske sam-

fundsdebat betjener sig af i Danmark. I Danmark er demokratiets sprog altså ikke 

dansk, men centralt dansk-som-modersmål. 

 I modsætning hertil advarer Fremtidens danskfag eksplicit imod en sådan forståel-

se af dansk som først og fremmest et modersmålsfag:  

 
Fortsætter man en sådan afgrænsning af fagets selvforståelse, vil man, i et samfund med et stigen-
de antal indbyggere som har dansk som andetsprog, anbringe faget dansk i en helt anden situation, 
nemlig som det centrale fag der sætter skel internt i befolkningen mellem et ‘os’ og et ‘dem’. Vi 
der har dansk som modersmål, har vores eget fag, og de andre der tvinges til at have det som fag i 
skolen, er så på feltarbejde blandt ‘os’ (Fremtidens danskfag: 97) 

 

At gøre modersmål til danskfagets forudsætning afvises altså med henvisning til de 

hierarkier, som privilegeringen af modersmålet understøtter.82 Fremtidens danskfag 

giver ikke desto mindre anledning til at overveje sprogets rolle som forskelssættende 

markør. Rapporten understreger således sproglige kompetencer som et rådighedsap-

parat, som alle landets indbyggere i et demokratisk perspektiv har krav på at få del i: 

 

                                                 
81 Det må ses som en væsentlig kontekst for Fælles måls fokus på modersmålets betydning, at moders-
målsundervisning i Danmark pt. er afskaffet som en demokratisk rettighed. Dermed er de sproglige 
minoritetselever afskåret fra at få del i de kompetencer, som Fælles mål for faget dansk definerer som 
grundlæggende forudsætninger for identitet, intellekt og demokratisk deltagelse. Dette vender jeg 
tilbage til i kapitel 7. 
82 Ligeledes iværksætter Fremtidens danskfag en generel afnaturalisering af dansk sprog og afmystifi-
cerer sprogenes gensidige påvirkningsforhold: ”Nogle sprog påvirker dansk (engelsk først og frem-
mest), nogle har før påvirket dansk (først og fremmest nedertysk, men også latin, fransk og græsk), og 
nogle vil måske i fremtiden påvirke dansk (tyrkisk, arabisk, urdu)” (Fremtidens danskfag: 47). Derved 
placerer rapporten sig i opposition til kendte diskurser om dansk som et ’rent’ sprog, der potentielt kan 
’forurenes’ af andre sprog, ligesom den anerkender indvandrersprogs påvirkning af dansk uden på 
nogen måde at gøre dette til genstand for sprogpanik. 
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Det er indlysende at én væsentlig forudsætning for at der kan føres en demokratisk dialog på tværs 
af sociale, religiøse, kulturelle og andre skel, er at der er et fælles sprog der kan tjene som medium 
for den. Det er derfor en demokratisk ret at få tilbud om danskundervisning i et samfund hvor de 
fleste taler dansk, og hvor der er en sådan dialog på dansk eller en reel mulighed for at etablere den 
[…] Dansk er det sprog der mest hensigtsmæssigt kan bruges som kommunikationsmedium når vi 
i fællesskab skal diskutere hvordan de fælles politisk fastsatte regler for adfærd skal være. Her er 
intet på forhånd givet bare i kraft af sproget (Fremtidens danskfag: 96)  

 

Danskfaget fremstilles således som forpligtet til at honorere elevernes demokratiske 

rettigheder gennem omfordeling af de nødvendige sproglige kompetencer. Her fast-

slås således den tosprogedes ret til gøre krav på subjektpositionen som ligestillet 

demokratisk medborger, til at deltage i den demokratiske politiske proces og til at 

modtage hjælp til at erhverve de praktiske sproglige instrumenter, som deltagelse i 

den demokratiske proces kræver. Fremtidens danskfag italesætter således den mino-

ritetsetniske dansker som én, hvis demokratiske rettigheder ikke er til forhandling, 

ligesom det understreges, at det ikke er minoritetseleven, men demokratiet selv, der 

fordrer, at uddannelsessystemet etablerer et fælles sprogligt niveau.  

 Men samtidig fastslås det også som uomgængeligt, at det demokratiske første-

sprog i Danmark er dansk, og at dette ikke blot udgør et pragmatisk, men tillige et 

hensigtsmæssigt faktum. Selvom Fremtidens danskfag understreger, at ”[d]er vil ikke 

i overskuelig fremtid blive tale om en tilbagevenden til det monokulturelle eller mo-

nolinguale Danmark” (Fremtidens danskfag: 99), synes rapporten således at tilslutte 

sig Hirsch’ forsvar for monolingualisme som grundlag for offentlig politisk debat og 

som en i sig selv demokratiserende instans. De ellers mange grundlæggende refleksi-

oner om sproget som virkeligheds- og magtkonstituerende instrument iværksættes 

altså ikke, når det kommer til spørgsmålet om, hvilket sprog der bør tjene som de-

mokratisk fællessprog. Selvom det fremhæves, at ”[f]ormålet er at integrere i kraft af 

at stille nye muligheder til rådighed uden at ensrette eller afrette i samme åndedrag” 

(ibid.), så synes en vis ensretning alligevel implicit at finde sted: Selvom det mono-

sproglige standpunkt bekræfter minoritetselevens ret til at betjene sig af de sproglige 

instrumenter, som deltagelse i en demokratisk proces kræver, så konsoliderer denne 

logik samtidig majoritetens ret til at forlange, at den demokratiske debat i Danmark 

pr. definition skal foregå på majoritetens modersmål. Man kan således i høj grad 

hævde, at noget er ”på forhånd givet bare i kraft af sproget” (ibid.: 96). Dette noget 

er imidlertid ikke en national essens, men en række praktiske magtforhold mellem 
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den, som har den politiske offentligheds privilegerede sprog som sit førstesprog, og 

den, der har det som sit andetsprog.83  

 Omvendt kunne man fx være fortaler for, at netop de tilfælde, som angår den dan-

ske demokratiske debat om ”integration”, ”indvandrere” og ”danskere”, burde foregå 

på et fremmedsprog, fordi dette sprogligt ville stille de diskuterende parter lige, idet 

begge skulle betjene sig af et andet sprog end det, én af parterne havde privilegeret 

tilgang til. Sådan et forslag er naturligvis på ingen måde mindre ideologisk præget 

end kravet om ’debat på dansk’, ligesom en ikke-dansksproget demokratisk debat 

naturligvis ville påvirkes af en lang række andre hierarkiskabende faktorer (adgang 

til viden om fremmedsprog, vurderinger af accenter i fremmedsprog osv.). Snarere er 

det et argument for at modstå fristelsen til at naturalisere sammenhængen mellem 

sprog og demokrati og især for ikke at forfalde til at tro, at et demokratisk fælles-

sprog medfører en herredømmefri debat.84 

 Det skal dog også fremhæves, at Fremtidens danskfag gør meget ud af at under-

strege, at en af danskfagets opgaver bør være at bidrage til større tolerance over for 

sproglig variation, som på længere sigt i sig selv kan være medvirkende til at udviske 

hierarkierne mellem modersmål og andetsprog. Her er rapporten imidlertid på kolli-

sionskurs med folkeskolens Fælles mål – Dansk. 

 Hvad man kan bemærke er, at det, som figurerer som en bestræbelse på sprogligt 

at inkludere gruppen af mindretalssprogbrugere i den demokratiske proces, samtidig 

indirekte peger på og potentielt konsoliderer et magtmæssigt hierarki mellem grup-

pen af dem, som har dansk som førstesprog, og dem, som har det som andetsprog.85 

Denne dobbelte inkludering og underordning vender jeg tilbage til sidst i kapitlet. 

 

 

 

                                                 
83 Især hvis det samtidig er tilfældet at 1) tosprogede over en vis alder vanskeligt vil kunne få en stan-
darddansk udtale, og 2) indfødte danskeres vurdering af den talendes personlige egenskaber 
grundlæggende påvirkes af, hvorvidt og hvordan der tales med accent. Se hhv. Arnfast 2004 og Kiri-
lova 2004 og 2006 samt Ladegård 2002. 
84 I en anden sammenhæng benytter Sedgwick majoritetens sproglige uformåen som eksempel på en 
uvidenhedsstrategi, som konsoliderer magtforhold mellem den, som har ret til at debattere på sit før-
stesprog på bekostning af den samtalepartner, som må føre debatten på et andetsprog (Sedgwick 1990: 
4 ff.). 
85 Kristjánsdóttir omtaler det danske nationalcurriculum som aktivt producerende ulige forhold og 
kompetencer for hhv. ét- og tosprogede. Dette bl.a. som funktion af, at tosprogede elever, i kraft af at 
de nægtes modersmålsundervisning, udelukkes fra kvalificeret adgang til det nationale curriculum 
(Kristjánsdóttir 2006: 387 ff.). 
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Demokrati som danskhedsmarkør  

Det er med andre ord væsentligt at være opmærksom på, at demokratiske projekter 

ikke nødvendigvis i sig selv undgår eller annullerer magtmæssige hierarkier. Det, der 

italesættes som institutionens gave til eller honorering af minoritetens demokratiske 

rettigheder, kan i samme ombæring indeholde tendenser til at konsolidere ensidige 

magtforhold mellem norm og margin. Dette forhold angår ikke blot spørgsmålet om 

adgangen til de demokratiske instrumenter, men kan også handle om, hvordan begre-

bet demokrati i sig selv fungerer som instrument i en hierarkiskabende diskurs.  

 Således er der tendens til, at det danske samfund iscenesættes som intrinsisk de-

mokratisk, mens den minoritetsetniske elev omvendt iscenesættes som dette 

demokratis naturlige anden. Dette forhold var jeg inde på i kapitel 4 i forbindelse 

med den måde, hvorpå kategorien køn italesættes i forbindelse med tosprogede ele-

ver. Som jeg viste, sker fremstillingen af Danmark som et pr. definition kønsligt 

ligestillet ikke-patriarkalsk samfund gennem en indirekte konstruktion af andre kul-

turer som pr. definition patriarkalske. Af materialeteksternes sammenkædning af 

emnerne historisk udvikling og kønslig ligestilling fremgår det desuden, at ligestil-

ling fungerer som en betydningsfuld modernitets- og demokratimarkør.86 At itale-

sætte de kulturer, som minoritetseleverne fremstilles som forbundne med, som 

eksterne til kønslig ligestilling (altså enten som nogle, der ikke er ligestillede eller 

ikke er loyale over for ligestillingsideologien), er altså i høj grad sammenfaldende 

med at italesætte dem som eksterne til demokratiet. Dette er medvirkende til at frem-

stille det danske samfund (danskfaget repræsenterer) som særligt demokratisk. 

 En sådan markering af det danske samfund som særligt demokratisk går igen i 

Fælles mål – Dansk. Her pointeres det, at:  
 
Sproglige ligheder og et folkeligt, demokratisk sindelag lægges som regel til grund for, at de nor-
diske lande stadig står hinanden nær trods de enkelte landes stadig bredere internationale politiske 
og samarbejdsmæssige orientering på bekostning af den snævert nordiske (Fælles mål – Dansk: 
82) 

 

De nordiske landes særlige bånd er betinget af et særligt ”demokratisk sindelag”, 

som andre nationer med andre ord må formodes ikke at besidde. I hvert fald ikke i en 

grad, som på samme måde formår at knytte dem til Danmark. 

                                                 
86 At ligestilling fungerer som modernitetsmarkør er en tendens, som i høj grad går igen i den offent-
lige politiske debatkultur, jf. fx statsminister Anders Fogh Rasmussens tale til nationen nytåret år 
2003, i hvilken der sondres mellem islamisk ”middelaldertænkning” og dansk ligestillingsideologi 
(Fogh Rasmussen 2003). 
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 Som forkæmpere for bl.a. demokrati og menneskerettigheder forventes de nor-

diske lande at spille en for verdenssamfundet fremtrædende rolle, som det er en 

danskfaglig opgave at bidrage til at holde i hævd: 

 
Det er af største betydning, at den nordiske dimension i skolen bliver integreret i arbejdet med 
dansk, hvor det er naturligt, samt i de tværfaglige og tematiske sammenhænge, hvor nordisk sam-
arbejde og bevidsthed har markeret sig mest synligt i verdenssamfundet, nemlig i forbindelse med 
demokrati, velfærd, miljø og menneskerettigheder (ibid.) 

 

At det er kampen for ”demokrati, velfærd, miljø og menneskerettigheder”, som faget 

sætter i højsædet, indebærer i høj grad et opgør med en traditionel nationalisme base-

ret på en forestilling om en fællesnordisk æt. Men det gør det samtidigt vanskeligt at 

forestille sig, hvordan en reel demokratisk diskussion skal foregå, når ”Danmark” og 

danskerne allerede er iscenesat som ganske særligt demokratiske og menneskerettig-

hedsforkæmpende? 

 Sammenholder man undervisningsvejledningen for Fælles mål – Dansk med un-

dervisningsvejledningen for Fælles mål – Dansk som andetsprog, ses det, at sidst-

nævnte i høj grad lægger op til, at eleverne diskuterer netop noget sådant som lige-

stilling og demokrati: 

 
Med ældre elever vil sådanne spørgsmål som demokrati, ytringsfrihed, ligestilling, diskrimination, 
racisme, tro og etik, internationalt samarbejde og global ansvarlighed være relevante emner for bå-
de diskussioner og mere kreative forløb, hvor der fx arbejdes med drama, musik og udstillinger 
(Fælles mål – Dansk som andetsprog: 130) 

 

I forlængelse af det foregående citat kan man dog spørge, hvor reel diskussionen om 

demokrati kan forestilles at blive, når den ene af de repræsenterede kulturer (den nor-

diske) allerede i den generelle vejledning for dansk er positioneret som målestokken 

for den demokratiske ideologis succes?  

 Selvom der i de ministerielle tekster ofte opfordres til, at eleverne diskuterer de-

mokrati, så antydes det alligevel, at der reelt er tale om skindiskussioner. Dels åbner 

vejledningerne på ingen måde for den mulighed, at eleverne kan diskutere sig frem 

til et alternativ til demokrati som et efterstræbelsesværdigt ideal. Dels fremgår det, at 

demokrati for de minoritetsetniske elevers vedkommende ikke er et emne, som reelt 

er til diskussion, men et sindelag, der påhviler dem et særligt ansvar for at erhverve 

sig. Selvom følgende er en opfordring, som principielt berører hele klassens demo-

kratiske samspil, så er det specifikt i undervisningsvejledningen for Dansk som 
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andetsprog, og i eksplicit forlængelse af beskrivelsen af det at lære dansk som sit 

andetsprog, at eleverne skal trænes i demokrati: 

 
Sociale og kulturelle færdigheder:  
Med til det at lære dansk hører at lære en række almindelige omgangsformer i skolen og i det dan-
ske samfund. Der findes nogle sociale og kulturelle normer, der gælder for alle, mens andre er 
mere fleksible. Der vil tit i klassens dagligliv være lejlighed til at afprøve og snakke om forskellige 
måder at kommunikere og samarbejde på, måder at omgås uenigheder på osv. Eleverne skal lære 
at forholde sig åbent, tolerant og fleksibelt til hinanden, og klassen skal tage emner som demokrati, 
ytringsfrihed og ligestilling op, ikke bare som vigtige samfundsemner, men også som emner der er 
relevante i klassens eget liv (Fælles mål – Dansk som andetsprog: 128) 

 

I princippet er det hele klassen, som skal anstrenge sig for at lære åbenhed, tolerance, 

demokrati og ytringsfrihed. Alligevel underforstås det, at denne opgave især påhviler 

de elever, der er i færd med ”det at lære dansk”. Det impliceres med andre ord, at det 

især er disse elever, som har behov for at tilegne sig de demokratiske kompetencer. 

Betegnende er ovenstående en diskussion, som man opfordres til at tage i faget 

Dansk som andetsprog, men ikke i det generelle danskfag.  

 At demokratiske grundkompetencer forventes at ligge indvandrerelever naturligt 

fjernere end andre kan måske også forklare det relative fokus, der er på kildekritik i 

undervisningsvejledningen for Gymnasialt Indslusningskursus for Fremmedsprogede 

(hvor eleverne bl.a. skal undersøge filmen Fahrenheit 9/11, holocaustbenægtelser og 

konspirationsteorier), mens noget sådant fx ikke nævnes i vejledningen for stx. Den 

kritiske evne, som tilbagevendende fremhæves som den demokratiske dannelses 

kendemærke, antydes således at være mere nødvendig at integrere i minoritetsetniske 

elevers danskundervisning end på det almene studenterkursus. 

 

Demokratisk, dansk, godt 

Med Jette Kofoeds ord kan forestillingen om det danske samfund som ganske særlig 

ligeværdigt, demokratisk og tolerant ses som en i sig selv undertrykkende magt-

diskurs, som fungerer som en på forhånd afmonterende strategi over for de kritikker, 

der måtte rejses af de ekskluderende elementer i den danske nationalitetsdiskurs (Ko-

foed 1994: 79). Demokratibegrebet synes da heller ikke at være eksplicit til dis-

kussion i de ministerielle tekster. Som nævnt fungerer demokrati som et nodalpunkt, 

som ikke udfyldes via politisk-filosofiske definitioner på, hvad et demokrati inde-

bærer, men snarere af at det formodes at betegne ’det danske samfund’.  
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 At begrebet demokrati benyttes som knudepunkt for flere mulige danskhedsbegre-

ber påpeger Claus Haas som en diskurs, der kan genfindes i faghæfterne for folkes-

kolens samfundsfag (gældende fra 1995) og for formålsformuleringer for dansk-

undervisning for voksne udlændinge (gældende fra 1999 og 2003). Disse er således 

karakteriserede af, at demokrati optræder som ’klyngebegreb’ for det danske og det 

positivt valoriserede. Dansk og demokrati italesættes som to sider af samme sag, 

hvorved Danmark får en privilegeret position som det sted og den form, som indvan-

dreres demokratidannelse bør orientere sig imod. Kursisterne skal således ikke 

diskutere, hvorvidt Danmark er demokratisk, eller i hvilken form det er det, men 

primært bevidstgøres om, at Danmark er et demokratisk samfund. Haas påpeger, at 

det er et paradoks i det demokratiske dannelsesideals forudsætning om, at demokrati 

på den ene side er universaliseret som det normative knudepunkt i den danske uddan-

nelsesinstitution samtidig med, at institutionen ikke forsøger at præsentere en afkla-

ring og diskussion af, hvad demokrati forestilles at indebære, hvilke demokratiske al-

ternativer, der kunne være til den aktuelle danske version af demokrati,87 eller hvilke 

mangler den nuværende demokratiske model måtte have. Argumenterne for, hvad et 

demokrati er og skal være, er med andre ord basalt fraværende (Haas 2004: 218 ff.).  

 Denne mangel på eksplicit diskussion af demokratiets form og indhold er også et 

gennemgående træk i mit materiale. Det antyder, at teksternes sigte ikke så meget er 

at argumentere for demokrati eller for en bestemt version af denne styreform. Snarere 

fungerer demokratisk som en grænsedragningsmekanisme, som placerer klassens 

repræsentanter for de nordiske nationer inden for det demokratiske felt, mens minori-

tetseleverne placeres uden for det. Som demokrati/demokratisk benyttes i de 

ministerielle tekster, tenderer begrebet altså til at kendetegnes af ikke hvad, men 

hvem det betegner. 

 At den tosprogede elev udgør demokratiets definitoriske modsætning og dermed 

pædagogiske udfordring synes som en stærkt dominerende diskurs i undervisnings-

systemet. Den ses fx repræsenteret ved temaudgivelsen Demokrati (Undervisnings-

ministeriet 2002), som på Undervisningsministeriets hjemmeside bl.a. er opført 

under ”tosprogsområdet”.88 Alene katalogiseringen antyder således, at demokrati er 

et emne, som primært bliver aktuelt og problematisk i den eksterne relation mellem 

                                                 
87 I Haas 2001 gennemgås fx flere forskellige demokratiopfattelser, og det påpeges, at demokrati ikke 
kan forstås som en størrelse, hvis indhold er givet eller selvindlysende. Haas skelner fx mellem libe-
ral, republikansk, deliberativ og agnostisk demokratiopfattelse (Haas 2001: 11-14). 
88 http://us.uvm.dk/grundskole/boernogungemedsaerligebehov/tosprogede/pub.htm?menuid=100835. 
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minoritets- og majoritetsdanskere. Spørgsmålet om demokratisk dannelse bliver ved-

varende italesat som en udfordring, der kalder på de majoritetsetniske danskeres ud-

dannelse af de minoritetsetniske elever (en forståelse, som også præger ovennævnte 

udgivelses artikler). 

 Noget af det, som disse italesættelser af demokrati implicit udelukker, er diskus-

sionen om, hvem den danske version af demokrati inkluderer og ekskluderer. Når det 

danske samfund og det danske skolesystem fremstilles ikke blot som eksempel på, 

men som intrinsisk forbundet med demokrati, bliver det ligeledes vanskeligt at kriti-

sere udemokratiske strukturer inden for dette system – navnlig hvis den, der 

kritiserer, allerede er positioneret som systemets udemokratiske Anden. Det bevirker 

dels, at dansk, demokrati og godt fremstår som sammenfaldende begreber, men også, 

at en række diskursive muligheder inden for den danskfaglige diskurs får en karakter 

af uitalesættelighed. Det gælder måske ikke så meget positionen som moderne/demo-

kratisk minoritetsetnisk elev, som det gælder udemokratisk danskhed.  

 

Den minoritetsetniske elevs dobbeltrolle 

Hvor det er den minoritetsetniske elevs opgave at revitalisere den danske elev med 

tradition og historie, fremstår det således omvendt som danskfagets opgave at udsty-

re den tosprogede elev med modernitetens indsigter i form af ligestilling og demo-

krati. Som modernitetens anden er det således ikke indsigter om modernitet og demo-

krati (endsige en dekonstruktion af relationen mellem disse), som den tosprogede 

elev forestilles at bidrage med til faget. Også her ses den tidligere nævnte dobbelt-

rolle: Det er på den ene side danskfagets opgave og særlige udfordring at gøre 

minoritetseleven til demokratisk borger, men hun skal samtidig fungere som pædago-

gisk instrument i majoritetselevens demokratiske dannelsesproces ved at tjene som 

illustrerende eksempel på modernitetens og demokratiets andet.  

 Denne dobbeltrolle kan ses som et paradoks. Men den kan måske også forstås som 

materialets måde at administrere en intern spænding mellem to magtfulde samfunds-

diskurser. På den ene side den diskurs, som kan kaldes assimilation som forud-

sætning for medborgerskab og på den anden diskursen om frihed til forskellighed. 

Den første diskurs dikterer, at inklusion i normen, demokratiet og det danske sam-

fund kun kan ske, hvis den inkluderede også fremviser enshed med normen. Den 

anden indebærer, at normen bestræber sig på at blive mere inkluderende, sådan at 

rettigheder og medborgerskab kan fordeles på tværs af indbyrdes forskelligheder.  



 207 

 Ser man på det samlede materiale, kan begge diskurser siges at være til stede, 

uden at den ene går af med sejren. Snarere kan man sige, at deres interne spænding 

forvaltes på den måde, at frihed til forskellighed medfører et krav om, at forskellig-

heden gøres på en specifik måde: Der gives plads til, at eleven kan repræsentere et 

kulturelt alternativ til danskheden i den udstrækning, hun repræsenterer dette alter-

nativ på en af normen defineret måde, som ikke underminerer den normative dansk-

hed, men i højere grad fungerer som dens konstituerende anden. På den måde kan et 

væsentligt element i assimilation som forudsætning for medborgerskab opretholdes, 

nemlig majoritetens ret til at sætte betingelserne for medborgerskab uden selv at 

skulle forsvare sin ret til samme medborgerskab eller til at fastsætte dets betingelser. 

 

 

Etnisk diskrimination som danskfagets radikale andet 

Det, at danskhed og danskfag på forhånd defineres som pr. definition demokratiske, 

betyder, at udemokratiske strukturer i faget på paradoksal vis både figurerer som på 

én gang fraværende og nærværende elementer i danskfaget. Som danskfagets radi-

kale andet er det udemokratiske danskfag til stede både som udelukket mulighed og 

som konstitutiv forudsætning.  

 Dette ses især de steder, hvor materialet diskuterer muligheden af udemokratiske 

strukturer i danskfaget – fx i form af eventuelle diskriminerende logikker, som betin-

ger adgangen til uddannelsessystemet – og hvordan disse strukturer kan forstås og 

adresseres: 

 
[tosprogede] er for så vidt integreret som de er underlagt samme determinationer af adgang til ud-
dannelse som andre danske borgere. Det betyder ikke, at de ikke diskrimineres, men at den form 
for diskrimination i princippet ikke adskiller sig fra andre former for social diskrimination (Frem-
tidens danskfag: 96) 

 

På den ene side opfordres der her til, at racemæssig/etnisk diskrimination tages alvor-

ligt som del af samfundets socialt forskelssættende magtstrukturer, der indvirker på 

uddannelsessystemet og dermed på danskfaget. På den anden side fremhæves det, at 

etnisk forskelsbehandling netop ikke må forstås som mere virkningsfuld eller princi-

pielt anderledes end andre former for social forskelsbehandling, idet de egentlig er 

del af samme diskriminerende struktur. Det følger af denne logik, at etniske minori-

teter er lige så meget eller lige så lidt diskriminerede som alle andre – og dermed 

også, at de ikke kan gøre krav på særlig opmærksomhed på netop denne diskri-
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minationstype. Etnisk forskelsbehandling bliver dermed på én gang paradoksalt aner-

kendt som en negativt virkende social struktur og samtidig underkendt gennem en 

reducering af den til en banal underform af mere generelle diskriminationsstrukturer. 

 Dermed sker der en nivellering af diskrimination, som indebærer, at det ikke er 

diskrimination, så meget som det er diskrimination mellem diskriminationstyper, der 

advares imod. Selvom teksten her åbner muligheden for at kritisere de magthierar-

kier, som adgangen til uddannelse styres af, så lukker den samtidig muligheden for at 

undersøge et eventuelt samspil mellem magt, skole og etnicitet. Denne argumenta-

tion gør, at det på forhånd udelukkes, at et relevant (og for danskfaget måske lige-

frem aktuelt) spørgsmål kunne være, hvordan etnisk og social diskrimination forhol-

der sig til og virker gennem hinanden og skaber specifikke former for social 

diskrimination. 

 Der gør sig altså på et strukturelt niveau nogle af de samme logikker gældende 

som på subjektniveau: På samme måde som det enkelte subjekt ikke kan protestere 

mod en interpellation som etnisk anden, uden at dette samtidig læses som et tegn på 

etnisk andethed, så kan etnisk forskelsbehandling i tekstens logik ikke adresseres 

uden at bekræfte, at denne netop ikke finder sted, fordi den i virkeligheden kan redu-

ceres til en mere generel social forskelsbehandling.  

 Man kan sige, at teksten her iværksætter et demokratiserende lighedsideal for di-

skriminationstyper, som består i, at al diskrimination skal behandles lige. Dette 

bevirker, at det fremstår som nærmest udemokratisk at fokusere specifikt på et-

nisk/racistisk diskrimination. Der er således ikke kun tale om, at teksten tilbageviser 

diskriminerende strukturer i undervisningssystemet. Reelt afviser den gyldigheden af 

overhovedet at undersøge, hvorvidt sådanne strukturer eksisterer, og den antyder, at 

det at foretage en sådan undersøgelse er et i sig selv udemokratisk projekt. Derved 

bliver etnisk/racebaseret diskrimination i undervisningssystemet på flere planer et 

uitalesætteligt fænomen. 

 Her markeres med andre ord det, som kunne kaldes for én af danskfagets diskur-

sive grænser for, hvad der kan gøres til genstand for viden og kritik inden for dansk-

faget selv. Selv en tekst som Fremtidens danskfag, der må karakteriseres som blandt 

de af materialeteksterne, som mest eksplicit lægger op til, at faget bør inkorporere et 

grundlæggende selvkritisk blik på egne nationale magtstrukturer, synes samtidig og-

så at indlægge en forsikring af faget mod en mere fundamental kritik: Selvom dansk-

faget som institution historisk er knyttet til nationen, (national)staten, danskheden og 
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dermed indirekte til konstruktioner af forestillinger om etnicitet og race, så kan de 

nutidige magtmæssige konsekvenser af disse konstruktioner af etnicitet ikke gøres til 

genstand for en magtkritisk undersøgelse.  

 Med en dekonstruktiv logik kan man sige, at ovenstående logik markerer, at hvor 

minoritetseleven italesættes som danskhedens demokratiske anden, så fungerer det 

etnisk diskriminerende danskfag/danske samfund som fagets radikalt andet, dvs. som 

det abjekte eller konstitutive udenfor, som faget bl.a. henter sin mening fra at udeluk-

ke. Som konstitutivt andet er det diskriminerende danskfag/danske samfund derfor 

også på én gang både udelukket og implicit til stede i teksten.  

 

 

 

Det neutrale danskfag 

Tanken om, at der ikke bør skelnes mellem diskriminationstyper, kan ses som inde-

holdt i en særlig forståelse af, hvad diskrimination dybest set består i. Dette ses bl.a. i 

formulering af, hvordan etnisk ligebehandling eleverne imellem skal foregå. Eksem-

pelvis fremhæver Fremtidens danskfag det som særligt vigtigt (så vigtigt at det 

gentages i underoverskriften), at ”tosprogede elever skal behandles som alle andre”.  

 
Det betyder at de tosprogede der kommer i det almene gymnasium, efter arbejdsgruppens mening 
skal behandles som alle andre. Det betyder at der skal tages hensyn til deres særlige baggrund i 
nøjagtig så stort et omfang at undervisningen bliver effektiv for dem. Derimod finder arbejds-
gruppen ikke at der er grund til af hensyn til tosprogedes særlige religiøse baggrund at tilrette-
lægge tekstvalget ud fra andre kriterier end dem man ville anvende i en klasse uden tosprogede 
elever (Fremtidens danskfag: 245-6) 

 

Som det fremgår, indskærper den omhyggelige præcisering af, hvad ”[d]et betyder”, 

grænserne for fortolkning af begrebet hensyn: At der ikke skal gøres forskel indebæ-

rer ikke primært en bestræbelse på at undgå etnisk diskrimination eller reproduktion 

af etniske hierarkier, men først og fremmest, at der ikke må udføres positiv særbe-

handling i forhold til religiøs baggrund. Positiv særbehandling antydes således som 

en større og mere aktuel trussel for etnisk ligebehandling end fx racisme. I fald sær-

behandling er strengt nødvendig, må den derfor forsigtigt doseres i et ”nøjagtig[t]” 

omfang. 

 Hvad den rette særbehandling indbefatter fremgår indirekte af det tekststykke, 

som følger umiddelbart efter det ovenstående. Her findes nemlig opfordringen til at 

fokusere på tosprogedes kompetencer i forhold til ”perkerdansk” og i forhold til at 
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oversætte Tusind og een nat. Minoritetseleven skal således ikke forvente særlige 

hensyn på noget religiøst, kulturelt, socialt eller politisk område, men kan til gengæld 

få lov til at blive særbehandlet på det danskfaglige område, i det omfang hun kan 

iværksætte sine særlige evner (og dermed også sin særlige andethed) i overensstem-

melse med de særlige kompetencer, som de ministerielle rapporter definerer som 

knyttede til hende. Tosprogede elever kan altså blive ”behandle[t]som alle andre” i 

den udstrækning, de lader sig tilskrive nogle særlige kompetencer, som i sig selv ind-

skriver dem i en marginaliserende struktur. Ligebehandling forudsætter altså, at 

minoritetseleven tager sin andethed på sig. 

 At positiv særbehandling fremstår som balanceforrykkende mere end som balan-

ceetablerende peger på, at de ministerielle tekster forstår dansk som et fag, hvor 

etniciteterne på forhånd er stillet lige, og hvis ligestillede balance kan trues – ikke af 

den fremmede i sig selv – men af de af ”særlige hensyn”, som læreren i misforstået 

tolerance kunne foranlediges til at tage. Trods rapportens opmærksomme dekon-

struktion af danskheden og de magtmæssige hierarkiseringer, som denne kan med-

føre, fremstilles det således alligevel ikke som en mulighed, at danskfaget som 

institution allerede etablerer et socialt rum, som tager specielle hensyn til etnicitet og 

religion. Et rum, hvor danskhed, dansk sprog og sekulariseret kristendom ofres om-

fattende positiv opmærksomhed. Idet faren for positiv særbehandling fremstilles som 

mere overhængende og destabiliserende end negativ særbehandling, antydes det at 

være den hegemoniske danskhed, snarere end den hierarkiudfordrende anden, som 

det er danskfagets opgave at beskytte. 

 Teksten uddyber ikke, hvad det er, der giver anledning til overvejelser om særlig 

hensyntagen til elevernes eventuelle religiøse baggrunde. For eksempel er der ingen 

henvisninger til i hvilket omfang eller på hvilken måde, religiøse minoritetselever og 

tekstvalget i danskfaget har vist sig at udgøre en problematisk cocktail. Man fornem-

mer, at det implicit henvises til religiøst baserede protester fra elever med muslimske 

baggrund, men problematikken forbliver ved det insinuerende.89 Det interessante for 

                                                 
89 Kristjánsdóttir påpeger, at det udgør reglen snarere end undtagelsen, at undervisningsministerielle 
tekster forklarer faglige problemstillinger i forhold til det at være tosproget med henvisninger til (udo-
kumenterede) forestillinger om tosprogede elevers og deres forældres etnicitet, kultur og manglende 
socialisering ind i det, der italesættes som danske normer. Problemstillinger, som i Kristjánsdóttirs op-
tik kan betegnes som rent faglige (fx sprogtilegnelse), bliver italesat som’kulturelle problemstillinger’, 
som efterfølgende identificeres som hidrørende fra minoritetseleverne og deres forældre, der itale-
sættes som bærere af en problematisk kultur. Således omtales elevernes faglige succes konsekvent 
som afhængig af samme elevers kulturelle baggrund, hvorved skolesystemet altså grundlæggende fra-
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denne afhandling er selvfølgelig ikke så meget, om det i traditionel videnskabelig 

forstand bevises, at der pågår et aktuelt kulturelt sammenstød mellem det dansk-

faglige curriculum og nogle minoritetselevers religion. Det markante er snarere, at 

teksten forudsætter, at læseren genkender og accepterer den implicitte diskurs om et 

sammenstød. Dette er dels medvirkende til en problemkonstruktion, som fremstiller 

det som indiskutabelt, at der består en antagonisme mellem danskfagets tekstvalg og 

de sproglige og kulturelle minoriteter, og at denne antagonisme betegner den væsent-

ligste udfordring for tekstvalget.  

 Men endnu vigtigere er det, at dette medvirker til at italesætte danskfaget som et 

fag, hvis udformning og udførelse i udgangspunktet er areligiøst, neutralt og dermed 

sagligt, og at dette udgangspunkt potentielt forstyrres af minoritetseleverne. Italesæt-

telsen af antagonismen danskfaget versus religiøse minoriteter fungerer altså ikke 

blot som en løsningsanvisning på et aktuelt problem, men tillige (og måske primært) 

som en konstruktion af danskfagets tekstudvalg som i udgangspunktet etnisk og reli-

giøst neutralt og dermed minoritetseleven som den egentlige trussel mod fagets 

lighedsskabende målsætning. 

 Systematikken her visse ligheder med teksternes italesættelse af kønnede forskelle 

og antagonismer. Ligesom læseren forventes instinktivt at vide, hvad kønslig forskel 

og særligt kønnede interesser henviser til, forventes læseren også at være bekendt 

med, at tosproget konnoterer en ikke-vestlig kultur og ikke-kristen religiøsitet, hvad 

’perkerdansk’ indebærer, og hvad der udgør de grundlæggende antagonismer mellem 

det danske skolesystem og tosprogede. Dette kan ses som materialets måde at per-

forme majoritetsdanskhed. Markant sker dette ikke så meget gennem henvisning til 

en specifik kulturel viden eller literacy, som det forudsættes, at afsender og modtager 

deler. I højere grad iværksættes der en appel om en forudsat kulturel indforståethed 

mellem tekst og læser. 

 Der består med andre ord en række diskrepanser ikke blot de ministerielle dansk-

faglige tekster imellem, men grad også internt i teksterne. Fremtidens danskfag er 

eksempelvis meget opmærksom på undervisningssystemets funktion som klasse-

mæssigt reproducerende og fremhæver eksplicit denne problematik som betydnings-

fuld for minoritetsetniske gruppers muligheder i det danske samfund: 

 

                                                                                                                                          
kendes ansvaret for elevernes uddannelsesmæssige succes eller mangel på samme (Kristjánsdóttir 
2006). 



 212 

Vi ser gerne os selv her i Danmark som et samfund med stor mobilitet og gode muligheder for so-
cial opstigning, men sandheden er at uddannelsessystemet medvirker til at opretholde privilegier. 
Hvis det skal ændres, er de grundlæggende færdigheders indlæring det centrale problem, og dansk 
og matematik har, som påpeget ovenfor, et særligt ansvar her.  
Når det danske uddannelsessystem er dårligt til at nedbryde privilegier, har det særlig virkning for 
dem der på forhånd har færrest. […] der er en reel fare for at mange indvandrere kommer til at 
indgå i den restgruppe som ikke får nogen kompetencegivende uddannelse, og som i forvejen er 
for stor. Sker det, og ændres uddannelsessystemets rolle ikke, har vi i løbet af et par generationer 
skabt en ny underklasse (Fremtidens danskfag: 149-150) 

 

Rapporten er her forholdsvist radikal i sit opgør med ideen om skolen som en pr. 

definition socialt og etnisk neutral institution. Men paradoksalt står dette opgør i høj 

grad i modsætning til rapportens (og det øvrige materiales) italesættelse af dansk-

faget som en institution, der, indtil den forstyrres af minoritetseleven, udgør en 

demokratisk neutral scene. De ministerielle tekster indeholder altså en række internt 

selvmodsigende elementer.  

 

5.4 Det hegemoniske øre – kritikkens mulighedsbetingelser  

Som nævnt i indledningen har jeg valgt ikke at gøre klasserumsundersøgelser og 

interviews til udgangspunkt for mine undersøgelser. Jeg kan derfor kun gisne om, 

hvorvidt de diskurser, som de danskfaglige tekster afspejler, producerer og cirku-

lerer, også findes blandt elever og lærere i skolernes klasserum. Sådan en under-

søgelse kan imidlertid findes i Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever (herefter 

GTTE) og dennes bilagssamling: Kvalitativ undersøgelse blandt nuværende og fra-

faldne tosprogede elever (herefter GTTE, bilag), som er produceret af Danmarks 

Evalueringsinstitut, og som offentliggjordes i oktober 2006. 

Rapporten tager udgangspunkt i statistikker, som viser, at tosprogede elever på 

gymnasieskolerne har langt større frafald end etnisk danske elever, og at de tosprog-

ede, som afslutter en ungdomsuddannelse, generelt gør det med lavere karakterer end 

deres etsprogede medstuderende. Med baggrund i disse tal undersøger analyseinsti-

tuttet, ”hvilke strategier og konkrete tiltag gymnasieskolerne sætter i værk for at 

støtte de tosprogede elever så de kommer succesfuldt gennem uddannelsen” (GTTE: 

7). Rapporten er baseret på selvevalueringsrapporter blandt lærere og ledelse på en 

række danske gymnasieskoler, evalueringsgruppens besøg på skolerne samt kvalita-

tive interviews med studerende og frafaldne tosprogede elever. 

 Udgangspunktet for Evalueringsinstituttets rapport er således en bekymring over 

det stigende gab mellem de etnisk danske og ikke-danske elever, både med hensyn til 

opnåede karakterer og med hensyn til dét overhovedet at få en ungdomsuddannelse. 
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Rapporten forsøger i høj grad at se situationen med tosprogede elevers øjne for at 

kunne adressere de problemer og forhindringer, som man som tosproget gymnasie-

elev måtte støde ind i. De områder, som tosprogede især klarer sig dårligere på, er 

dansk, historie/samtidshistorie/samfundsfag, engelsk og skriftlig matematik. Man 

kan om disse fag og fagdele sige, at én af deres forudsætninger er beherskelsen af 

dansk sprog og kendskabet til dele af dansk historie, kultur og samfundsforhold. Un-

dersøgelsen er derfor relevant for mine undersøgelser, fordi det især er på områder, 

som kræver mestring af danskfaglige kompetencer, at tosprogede elever præsterer 

utilfredsstillende. Rapporten kan ses som eksempel på nogle af de diskurser om 

tosprogethed og det danske skolesystem, som lærere og elever oplever som tilgænge-

lige i klasserummet.  

 

 

Demokrati og førmodernitet 

Et træk, som springer i øjnene ved gennemlæsning af evalueringsrapporten, er, at det 

diskursive sammenfald mellem ’den minoritetsetniske elev’ og ’førmodernitet’, som 

ses i de øvrige materialetekster, på én gang synes at blive afvist og at gå igen. Det 

adskiller således evalueringsrapporten fra flere af de øvrige ministerielle tekster om 

danskfaget, at den eksplicit tager afstand fra forestillingen om et sammenfald mellem 

minoritetseleven og førmoderne dansk kultur og litteratur. Rapporten karakteriserer 

direkte en sådan opfattelse som misforstået og ureflekteret:  

 
Yderligere viser besøgsinterviewene at nogle lærere ved så lidt om de muslimske elever og deres 
baggrund at lærernes tilgange til eleverne nærmest nedværdiger gruppen. Blandt andet nævner en 
lærer at eleverne er til gavn for en klasse når klassen læser gamle danske tekster. I de timer kan de 
tosprogede elever nemt relatere sig til indholdet i teksten da deres kultur svarer til den danske for 
100 år siden. Evalueringsgruppen påpeger at lærerne bør have en større viden om andre kulturer og 
være i stand til at reflektere over deres egen kulturbaggrund så denne slags misforståelser undgås 
(GTTE: 62) 

 

Der synes med andre ord at herske en vis samstemmighed mellem de ministerielle 

danskfaglige teksters italesættelse af den tosprogede elev og den holdning, som rap-

porten her kritisk refererer, nemlig 1) at minoritetselever forstås som repræsentanter 

for en specifik kulturel identitet, som 2) italesættes som bestående i en fortidig (og 

således utidssvarende) version af dansk kultur, og 3) at dette gør den etniske minori-

tetselev og den ældre danske litteratur til gensidige argumenter for hinanden. Dette 
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synes som nævnt at udgøre en forholdsvis etableret diskurs om etniske minori-

tetselevers identitet og rolle i danskfaget og i skolen generelt. 

 Men selvom evalueringsrapporten altså gør op med forestillingen om den minori-

tetsetniske elev som førmoderne, så slutter rapporten alligevel indirekte op om dele 

af denne diskurs. Således går ækvivalenskæden minoritetsetnisk elev – prædemokra-

tisk tænkning igen. Også GTTE italesætter minoritetsetniske elever som uskolede i 

demokrati, mens danskheden i samme åndedrag fremstilles som ganske særligt de-

mokratisk. Således bliver én af de undersøgte skolers omfattende demokratitema 

fremhævet som et initiativ, der (på trods af at succesen omtales som begrænset) er 

særligt godt for tosprogede:  

 
Ved at sikre et miljø for demokratisk engagement og deltagelse skaber skolen en frugtbar mulig-
hed for at eleverne kan tage medansvar. Det vil formentlig også styrke elevernes tilhørsforhold til 
skolen. Desuden udgør tiltaget et vigtigt fundament for forståelsen af det danske samfund og for de 
kompetencer og indflydelseskanaler der gælder her (GTTE: 104)  

Selvom projektet således indebærer at øge minoritetsetniske elevers indflydelse i 

skolen og samfundet, så fremgår det samtidig, at sigtet først og fremmest er at øge 

tosprogede elevers demokratiske engagement og vilje til at løfte et demokratisk med-

ansvar. Det demokratiske skoleprojekt lokaliserer således ikke et eventuelt demo-

kratisk underskud som hidrørende fra det danske demokratiske system så meget som 

fra den minoritetsetniske elev selv. 

 Det fremgår ligeledes, at det at lære om demokrati skal forstås som det samme 

som at lære om essensen af det danske samfund, hvis status som ultimativt demokra-

tisk forbillede altså ikke er til diskussion: ”Formålet med tiltaget er at gøre eleverne 

bevidste om demokrati ved at skabe et fællesskab der er baseret på dialog og demo-

kratisk deltagelse” (ibid.: 103). Ligesom i de danskfaglige tekster er formålet, at ele-

verne (især de tosprogede) skal bevidstgøres om, at det danske samfund er demokra-

tisk, snarere end at danne sig en mening om, hvorvidt og på hvilke vilkår det er det. 

Projektet synes med andre ord ikke primært at sigte på at øge minoritetsetniske ele-

vers demokratiske indflydelse i skolen, men på at opdrage dem til demokrati. 

 At problemer med frafald blandt tosprogede bl.a. bunder i disse elevers manglen-

de indblik i dansk kultur, og at denne kultur er ensbetydende med demokrati, synes at 

være en almindelig antagelse. Således nævner tre af de fire skoler, som har iværksat 

konkrete pædagogiske tiltag for tosprogede elever (GTTE, bilag: 71-94), at demo-

krati udgør ét af de undervisningsemner, der naturligt falder under tiltag for tosprog-
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ede elever: ”[S]kolerne giver udtryk for at fokus på demokrati netop er valgt for at 

integrere og uddanne blandt andre de tosprogede” (GTTE: 54). 

 

Egentlig og uegentlig forskelsbehandling 

At demokratiske problemer må lokaliseres i minoritetseleven mere end i undervis-

ningens strukturer er en logik, som går igen på flere planer. Der er således en tilbage-

vendende tendens til, at visse strukturelle kritikker forbliver urepræsenterbare og 

uigenkendelige inden for rapportens diskursive univers. For så vidt gentager rappor-

ten den før fremhævede struktur, der gør eksistensen af diskriminerende strukturer i 

det danske uddannelsessystem til en abjektgjort mulighed. Dette vil jeg illustrere ved 

at vende blikket mod en række udsagn fra tosprogede elever, som evalueringsrappor-

ten præsenterer. Det er dog ikke kun udsagnene i sig selv, som er interessante, men i 

lige så høj grad Evalueringsinstituttets tolkning af dem. Tolkningerne synes nemlig 

illustrative for spørgsmålet om, hvilke kritikker der overhovedet er repræsenterbare 

inden for den hegemoniske diskurs.  

 Det gælder bl.a. den måde, hvorpå rapporten forholder sig til elevernes udsagn om 

racisme som en mulig årsag til deres dårligere eksamensresultater:  

 
Elevundersøgelsen antyder tillige at nogle elever tolker dårlige karakterer som udtryk for diskrimi-
nation eller ligefrem racisme fra lærerens side. Elevernes spekulationer om racisme bunder sand-
synligvis langtfra altid i de motiver der ligger til grund for lærernes karaktergivning (GTTE: 31) 

 

Hvorfra det vides, at dette ”sandsynligvis langtfra altid” er tilfældet, underbygges 

ikke, men idet elevernes oplevelse betegnes som tolkninger og spekulationer, frem-

går det, at racisme ikke kan betragtes som den egentlige årsag til de dårligere 

resultater. I stedet forklares det i rapportens bilagssamling, hvor elevernes (underfor-

stået fejlagtige) oplevelse af diskrimination stammer fra. Under afsnittet ”Oplevelse 

af racisme og forskelsbehandling” understreges det at:  

  
Dårlige karakterer og manglende feedback giver – ud over frustrationer – anledning til spekulatio-
ner om forskelsbehandling og racisme. Mange af deltagerne har oplevelsen af at være blevet for-
skelsbehandlet, fordi de har en udenlandsk baggrund, og de fleste lader til at kunne fortælle histo-
rier om venner og bekendte, der har oplevet det. Enkelte af de frafaldne deltagere udpeger dette 
som en primær årsag til deres frafald – at de blev diskrimineret af eleverne fx i form af decideret 
mobning og af lærerne fx i form af lavere karakterer for samme indsats (GTTE, bilag: 31-32) 

 

Selvom rapporten her refererer elevernes egne erfaringer af det, de oplever som en 

utvetydigt og ekskluderende racisme, ender afsnittet dog alligevel med den konklu-
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sion, at det ikke egentlig er racisme, som er årsagen. Der henvises nemlig til andre 

elever, som forstår diskriminationen som alene beroende på lærerens forskels-

behandling mellem ’gode’ og ’dårlige’: 

 
[…] oplevelsen blandt nogle af de mandlige elever i København [er], at mistanken om forskels-
behandling netop opstår på grund af forskelsbehandling af de ’gode’ og ’dårlige’ elever: Fordi de 
tosprogede elever typisk har det svært i skolen, og mange lærere opleves at favorisere de dygtige 
elever, som typisk er etnisk danske, kan man som tosproget få det indtryk, at forskelsbehandlingen 
skyldes, at man har en udenlandsk baggrund – hvor forklaringen måske i virkeligheden er den enk-
le, at man som tosproget ganske enkelt klarer sig ringere (GTTE, bilag: 33) 

 

At man tilfældigvis forskelsbehandles, fordi man er ’dårlig’, og at man typisk er ’dår-

lig’, hvis man har en udenlandsk baggrund, er altså (som det to gange fremhæves) en 

enklere forklaring end den, at eleverne er udsat for diskrimination. Dette er samtidig 

en forklaring, som indirekte udelukker, at et sammenfald mellem det at have en 

udenlandsk baggrund og det at klare sig dårligt i skolen kan være tegn på et system, 

som resulterer i diskrimination. Således konkluderes det: 

 
Forskelsbehandlingen skyldes således ikke den udenlandske baggrund, men det faglige niveau, og 
her gøres der ikke forskel på etnisk danske og udenlandske elever (selvom der jo stadig er tale om 
forskelsbehandling). Opfattelsen blandt disse elever er på denne baggrund, at egentlig forskels-
behandling af tosprogede og etnisk danske elever reelt sjældent forekommer (ibid.) 

 

Selvom det anerkendes, at der ”er tale om forskelsbehandling”, og at elevernes ople-

velse derfor er reel, så viser det sig alligevel, at forskelsbehandlingen ikke har 

karakter af ”egentlig forskelsbehandling”. Selvom forskelsbehandlingen er reel, er 

den altså ikke ”egentlig”. Der konstrueres med andre ord en modsætning mellem 

forskelsbehandling og egentlig forskelsbehandling, uden af det klart fremstår, hvad 

der kvalificerer en forskelsbehandling til at være hhv. egentlig og uegentlig.  

 Rapporten ender således med at afvise racismeanklagen. Dette sker dels gennem 

den implicitte skelnen mellem egentlig og uegentlig diskrimination, dels gennem at 

benytte elevudsagn, som afviser racismeanklagen, til at underminere sandheds-

værdien i de elevudsagn, som omvendt hævder racismens forekomst: 

 
Dog er der efter mange deltageres opfattelse ofte mere tale om en ’oplevelse’ af eller ’mistanke’ 
om forskelsbehandling. Nogle af deltagerne kommer således ind på, at man sjældent kan vide det 
med sikkerhed, og at mistanken ofte kan skyldes, at man som ’fremmed’ befinder sig i en meget 
følsom og sårbar position. Flere af deltagerne anfører, at racisme og forskelsbehandling som for-
klaring på fx dårlige karakterer ofte er den ’nemme’ forklaring og således i virkeligheden kan være 
en slags bortforklaring (GTTE, bilag: 33) 
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Det bliver alene de af bilagssamlingens citater, som kan tolkes som en tilbagevisning 

af racismeanklagen, som bilaget benytter til at konkludere ud fra, og det er alene 

denne konklusion (tilbagevisning af racismeanklagen), som danner baggrund for 

konklusionerne i den endelige rapport. Hele afsnittet om forskelsbehandling lukkes 

med det elevudsagn, som afviser racismeanklagen: ”[D]et er for nemt, altså” (ibid.). 

Et udsagn, som dermed får karakter af konklusion på hele racismediskussionen.  

 Rapportens konklusion er således, at selvom forskelsbehandlingen af ’dårlige’ og 

tosprogede elever er sammenfaldende, så er relationen af tilfældig karakter. De to-

sprogede bliver ikke diskriminerede, fordi de er tosprogede, men fordi de ikke er 

dygtige nok. Og de er ikke dygtige nok, fordi de som tosprogede står over for særlige 

problemer. Problemet med forskelsbehandling hidrører således dybest set fra den 

tosprogede selv. Ifølge Evalueringsinstituttets rapport er dét, der kan se ud som ra-

cisme, således i virkeligheden blot lærerens forskelsbehandling på baggrund af 

dygtighed, som af helt andre årsager tilfældigvis falder sammen med etnicitet. Her-

med udelukkes det indirekte at undersøge, dels om de dårlige karakterer faktisk 

skyldes decideret racistisk forskelsbehandling i selve karaktergivningen,90 og dels 

(som flere af elevernes udsagn faktisk peger på), at de oplever at blive dårlige i sko-

len, fordi de udsættes for forskellige former for indirekte diskrimination. 

Spørgsmålet er dog ikke så meget, hvilken af disse tolkninger som er den mest 

rammende. Det interessante er snarere, at selve anklagen om racisme ikke egentlig 

forsøges modbevist, men i stedet simpelthen fejes af bordet. Selvom tosprogede ele-

ver gives stemme i rapporten, synes det altså på forhånd bestemt, hvilke udsagn man 

vil tage til efterretning, og hvilke der på forhånd karakteriseres som spekulation. Ele-

vernes udsagn tages således primært til efterretning, når de beretter, at de mangler de 

nødvendige evner til at leve op til skolens krav, og at deres egne spekulationer om 

racisme er for letkøbte. Eller for at sige det kortere: Kun når de tosprogede elever 

identificerer problemet som hidrørende fra dem selv, bliver deres oplevelse aner-

kendt. Eleverne trækkes ind som sandhedsvidner dér, hvor de kan understøtte den 

hegemoniske diskurs om skolesystemets farveblinde neutralitet. I modsat tilfælde 

ignoreres deres udsagn aldeles.  

                                                 
90 En undersøgelse, som vel også den lærer, som anklages for racisme, kunne tænkes at have en vis 
interesse i. 
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Rapporten ender da også med at konkludere, at der må gøres mere for 1) at hjælpe 

eleverne til at leve op til skolens krav og 2) at modvirke deres egne fantasier om ra-

cisme. Man må med andre ord forklare eleverne, at der de facto ikke findes racisme i 

det danske skolesystem, snarere end man må undersøge, hvorvidt dette er tilfældet.  

 Det at undersøge, om gymnasieskolen som system eventuelt medvirker til produk-

tion af etniske hierarkier, bliver således aldrig en mulighed. Dette er i og for sig 

paradoksalt, fordi det, som flere af elevudsagnene lægger op til, ellers netop er en 

form for revidering af skolesystemet mere end en ændring af lærernes og elevers 

holdninger. Det gælder fx den indirekte diskrimination, som eleverne ikke henviser 

til lærerens fordomme, men som de ser som indbygget i selve gymnasieskolens ka-

raktersystem. Nogle af eleverne nævner, at de for at tilegne sig den nødvendige 

kulturelle forforståelse har behov for at spørge mere i timerne, men at de afskrækkes 

fra dette, fordi spørgsmål ses som tegn på uvidenhed og medfører fald i årskarak-

tererne. Det betyder, at de ikke får mulighed for at dygtiggøre sig gennem lærerens 

svar og derfor ender med kompetencer, som er mangelfulde i forhold til eksamen-

skravene (GTTE, bilag: 30).  

 Dette giver ganske vist rapporten anledning til at opfordre til at skabe en anden 

’ånd’ omkring tosprogede og ’dumme spørgsmål’, sådan at der ”skabes en åben at-

mosfære, hvor det er ok at stille ’dumme spørgsmål’ – fx ved at man ikke 

efterfølgende ’straffes’ med en dårlig karakter” (GTTE, bilag: 35). Rapporten tilslut-

ter sig dette revideringskrav ved at opfordre til, at læreren skal ”acceptere, at man 

som tosprogede har andre forudsætninger og dermed særlige behov i undervis-

ningen” (ibid.). Men selvom der således opfordres til at modvirke den indirekte 

diskrimination i årskaraktersystemet, bliver årskaraktererne også én af rapportens 

væsentligste forklaringer på forskellen i karakterniveau og dermed indirekte et bevis 

for, at der ikke kan spores ”egentlig” racisme i gymnasieskolen: Forskellen i karak-

terniveauet for hhv. minoritets- og majoritetsdanske elever fremstilles som en 

naturlig følge af gymnasieskolens karaktersystem, som tilfældigvis privilegerer et-

nisk danske elever på bekostning af tosprogede elever. Det, at undervisningssystemet 

systematisk privilegerer elever med etnisk dansk baggrund på bekostning af elever 

med minoritetsetnisk baggrund, fungerer altså paradoksalt som en tilbagevisning af, 

at der forefindes diskrimination i undervisningssystemet overhovedet. 

 Der lægges med andre ord op til, at etnisk forskelsbehandling kun kan forstås som 

enkeltpersoners indre, bevidste og strengt private modvilje mod minoritetsetniske 
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elever og ikke netop som en systemisk funktion, der forfordeler nogle etniciteter til 

andre etniciteters fordel. Etnisk forskelsbehandling, som ikke i traditionel forstand 

kan henføres til en ideologisk og privat motiveret racisme, kan altså basalt ikke gen-

kendes som etnisk forskelsbehandling. Det medfører ikke blot en måske fejlagtig og 

reduktiv opfattelse af, hvordan etnisk diskrimination fungerer; det betyder også, at en 

strukturel diskrimination i gymnasieskolen ikke kan adresseres. Det, at rapportens 

underforståede begreb om racisme bygger på en traditionel forståelse af magt – her-

under racisme som hidrørende fra enkeltpersoners private holdninger – medvirker i 

sig selv til at afmontere kritikken af strukturelt betinget etnisk diskrimination. 

Paradoksalt indeholder netop det elevudsagn, som rapporten benytter til at under-

bygge den betragtning, at beskyldningen om racisme er en ”bortforklaring”, en 

karakteristik af diskriminationen som strukturelt betinget: 

 
”En dansker ville jo aldrig stille spørgsmål ved om læreren er racist, men vi føler os ikke 100 % 
tilpasset til det her samfund, selvom du prøver alt, hvad du kan. Du kommer ikke igennem lige 
meget, hvad du gør. Så stiller du måske spørgsmålet om han er racist, og så har du nærmest selv 
svaret på spørgsmålet (…) det er for nemt, altså” (Elev, dreng, Slagelse) (GTTE, bilag: 33, udela-
delse i original) 

 

Det er fristende at læse dette udsagn enten (som rapporten gør) som en frikendelse af 

gymnasieskolen for diskrimination – eller alternativt som et udtryk for elevens falske 

bevidsthed og indordning under den symbolske voldsrelation, som undervisnings-

systemets etnisk reproducerende strukturer indskriver ham i.  

 Men hvis man afstår fra begge disse læsninger, så kan udsagnet også læses som en 

meget præcis analyse af strukturel diskrimination og således som en protest mod det, 

som rapporten konkluderer, nemlig at det kan tilbagevises, at der i nævneværdig grad 

forekommer racisme i den danske gymnasieskole. Det, som eleven afviser, er ikke 

nødvendigvis racismen, men racismens personlige snarere end systemiske karakter. 

Det er netop, fordi han oplever, at det danske samfund som helhed er uigennem-

trængeligt for etniske minoriteter, at eleven mener, at det bliver oplagt for mange at 

antage, at gymnasieskolen også optræder som del af dette samfundsmæssige system. 

Det, som er ”for nemt”, er ikke nødvendigvis det at skyde skylden på racisme, men 

det at tro, at det er den enkelte lærers personlige holdning, som er racismens afsæt, 

mere end det er en række strukturer i det danske samfund som helhed, der resulterer i 

etnisk forskelsbehandling. Det er ikke racismeanklagen, men personliggørelsen af 

den, der er for nem. 
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 Det, at eleven henviser til, at en dansker aldrig ville spørge, om læreren er racist, 

tolker rapporten som en grundlæggende afvisning af anklagen om racisme. Men det 

kan også ses som en henvisning til, at den, som systematikken privilegerer, sjældent 

er den, som stiller spørgsmålstegn ved den. En sådan læsemulighed tager rapporten 

dog ikke op, men læser i stedet udsagnet som en fuldstændig afvisning af racisme-

spørgsmålets gyldighed overhovedet. Paradoksalt benyttes elevens udsagn i stedet 

som et af de afgørende argumenter for at afvise, at man kan tale om racisme på noget 

niveau i gymnasieskolen. 

 

Viden om eget niveau 

Det væsentlige er således ikke kun, hvorvidt det danske skolesystem strukturelt set 

producerer etnisk diskrimination, men at dette er et spørgsmål, som inden for rappor-

tens diskursive univers end ikke kan blive genstand for undersøgelse. Spørgsmålet 

afvises indirekte som fejlstillet, og dermed vendes problemet mod de minoritets-

etniske elever selv. I den endelige rapport optræder ordet ”racisme” således udeluk-

kende under overskriften ”Viden om eget niveau” (GTTE: 31-2), hvorved det det 

indirekte slås fast, at elevernes oplevelse af at blive diskrimineret dybest set bunder i 

manglende selverkendelse.91 

 Ræsonnementet er altså, at når minoritetsetniske elever opnår dårligere resultater 

end deres klassekammerater, så er det på sin vis deres egen skyld, fordi de ikke tør 

spørge i timerne, fordi de mangler reelle sproglige og kulturelle kompetencer, fordi 

de mangler selverkendelse, og fordi de skyder skylden på racisme (og således måske 

indirekte forsøger at manipulere skolens ligestillings- og antidiskriminationsideal til 

egen fordel). Det foreslås da heller ikke i nogen af rapportens 16 konkrete anbefa-

linger, at diskriminerende strukturer eller konkrete fordomme som sådan gøres til 

genstand for undersøgelse. Derimod opfordres der til at hjælpe de tosprogede til ”rea-

listiske forståelser af egne faglige styrker og svagheder” (GTTE: 122), ligesom det 

fremgår, at det, der skal modvirkes, ikke er racisme, men elevernes ”spekulationer 

om racisme” (GTTE: 31, GTTE, bilag: 16, 17, 31 og 35). 

Selv hvor muligheden af etnisk diskrimination nævnes, er det med formuleringer, 

som henviser diskriminationens årsag til den diskriminerede selv: ”[F]orskelsbehand-

lingen skyldes ikke den udenlandske baggrund” (GTTE, bilag: 33). Havde der fundet 

                                                 
91 Der er dog tillige en enkelt henvisning til andre elevers ”vittigheder med racistiske undertoner” 
(GTTE: 36). 
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forskelsbehandling sted, underforstås det, at denne altså ville have sit udspringspunkt 

i eleven selv – i dennes udenlandske baggrund – og ikke i en diskriminerende hand-

ling fra læreren eller institutionens side. Dette kan ses som en formuleringsmæssig 

unøjagtighed, men det antyder samtidig, at diskrimination indirekte betragtes som 

havende rod i den diskriminerede mere end den diskriminerende.92 

Ligesom det i Fremtidens danskfag ses, at det at modsætte sig interpellationen 

som indvandrerelev forklares med henvisning til elevens personlige forhold (snarere 

end fx protest mod det interpellerende system), så gælder det her, at spørgsmålet om 

racisme i den danske gymnasieskole reelt afmonteres og vendes til en psykologise-

ring af eleven selv. Dette medfører, at elevernes udsagn om at opleve negativ etnisk 

forskelsbehandling primært fremstår som udtryk for mere eller mindre paranoide 

forestillinger, og at det er disse forestillinger, som må bekæmpes. Også her fremgår 

det således, at det danske skolesystem og racisme udgør tegn, som pr. definition ude-

lukkes fra at kunne indgå i samme ækvivalenskæde. Hvis den etniske minoritetselev 

fungerer som det danske skolesystems andet, så udgør racisme dets abjektgjorte og 

uitalesættelige mulighed. 

 Den konsekvente afvisning af diskrimination som mulighed bliver ikke mindre 

paradoksal, når eleverne samtidig fortæller om oplevelser, som er svære at tolke som 

andet end racisme i helt banal forstand: ”Min dansklærer fortalte, hvor ondskab kom-

mer fra, og den kom fra Mellemøsten, og så har vi en muslim i klassen. Jeg blev dybt 

forarget, jeg fatter ikke, at en dansklærer kunne finde på at gøre sådan” (Elev, dreng, 

Århus) (GTTE, bilag: 37).  

 Alene det forhold, at rapporten faktisk viderebringer dette citat, medvirker natur-

ligvis til, at der åbnes en mulighed for overhovedet at pege på forekomsten af racisti-

ske diskurser i klasserummet. Men samtidig lukkes der for også denne fortolkning, 

fordi citatet får lov til at stå ukommenteret. Selvom elevens egen fordømmelse af 

lærerens kommentar får det sidste ord, så bakker rapporten kun indirekte elevens 

fordømmelse op ved at nævne, at det har betydning, hvorvidt læreren forholder sig 

”neutralt og upartisk” (ibid.). Men rapporten kommenterer ikke den konkrete historie 

og tolker den overraskende ind i en ramme, der handler om, at ”man let som tospro-

                                                 
92 Dette kan bl.a. skyldes forskelsbehandlingslovens formuleringer, som definerer forskelsbehandling 
som ”enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, 
politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse” 
(Beskæftigelsesministeriet 1996, § 1). Her fokuseres der altså rent sprogligt i højere grad på den di-
skriminerede og ikke den diskriminerende person eller struktur som diskriminationens afsæt. 
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get kommer i opposition til læreren, når man giver sin holdning til kende” (ibid.), 

uanset at udsagnet på ingen måde refererer et eksempel på en elev, der giver sine 

holdninger til kende, men tværtimod en elev, som uforvarende bliver genstand for 

fordømmende holdninger.  

Det skal fremhæves, at Evalueringsinstituttets rapport også kritisk kommenterer 

fordomme i gymnasieskolen og opfordrer til at modvirke disse. For eksempel påpe-

ges det, at en generelt negativ samfundsdebat om udlændinge kan virke som en 

konkret demotiverende faktor for indlæring, hvormed rapporten altså trækker et bre-

dere socialt og politisk perspektiv ind i gymnasieskolens forhold til tosprogede. Ikke 

desto mindre er den måde, rapporten lader de tosprogede komme til orde på (fx når 

den hhv. støtter og underminerer deres udsagn), dog grundlæggende hierarki-

skabende og medfører reelt, at en central del af elevernes kritikker bliver usynlig-

gjort.93 Men selvom man således i høj grad fornemmer, at rapporten er på de 

tosprogedes ’side’, så hindrer den måde, den italesætter elevernes problemer på, at 

racisme – både som personligt funderet og som struktur – kan italesættes som et reelt 

problem i danske skoler. Således bidrager rapporten samtidig i væsentlig grad til at 

konstruere strukturel racisme som et uigenkendeligt fænomen. 

 

Kan det hegemoniske øre lytte? 

At spørgsmålet om, hvad der kan siges og høres, er fundamentalt sammenhængende 

med diskursive magtproduktioner af etnicitet (og desuden køn), er blevet fremhævet 

af bl.a. den postkoloniale feministiske teoretiker Gayatri Spivak. I det berømte essay 

”Can The Subaltern Speak?” (Spivak 1988) spørger Spivak, hvorvidt den vestlige 

imperialisme overhovedet formår at tilkende den koloniserede Anden stemme? Har 

den strukturelt underordnede nogen egentlig mulighed for at repræsentere sig selv og 

sine interesser i og via den dominerende (her specifikt det koloniserende Vestens) 

diskurs?  

 Subaltern er inspireret af Gramscis begreb om proletariatet som subalterne klas-

ser, men Spivak lader subaltern referere til den nationalt, etnisk og racialt set struk-

turelt underordnede, hvis stemme ikke kan høres, fordi denne skrives ud af den 

                                                 
93 I et bredere samfundsperspektiv, herunder det demokratiske perspektiv, som danskfaget definerer 
som en grundlæggende målsætning, er det således interessant, at elevernes ytringsfrihed her ganske 
vist indebærer retten til at ytre sig, men at dette øjensynligt sker på bekostning af retten til at blive hørt 
og taget til efterretning, medmindre det ytrede er i overensstemmelse med den hegemoniske diskurs’ 
selvforståelse. 
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dominerende klasses narrativ. Med udgangspunkt i en kritik af det, hun ser som ko-

lonialistiske tendenser hos en række fremtrædende marxistiske filosoffer (deriblandt 

Foucault og Deleuze), går Spivak (som Said også gør) i rette med opfattelsen af, at 

den subalterne som undertrykt ikke er i stand til at tale for sig selv, og at det derfor 

påhviler den vestlige intellektuelle (fx den postkoloniale forsker) at tale for den et-

nisk anden. Spivak påpeger denne forestillings grundlæggende hierarkiske struktur, 

der reducerer den subalterne til hjælpeløst afhængig af den strukturelt overordnedes 

repræsentation og dermed genindskriver og bekræfter det strukturelle hierarki. Tan-

ken om det vestlige subjekts nødvendige repræsentation af den etnisk anden udgør 

paradoksalt endnu et kolonialistisk indgreb i den undertryktes ret til selvrepræsenta-

tion, herunder formuleringer af egne behov og politikker. Spivak viser, hvordan den 

subalternes udsagn og handlinger af normen konsekvent tolkes med kolonialistiske, 

patriarkalske og kapitalistiske logikker som ramme, og at disse rammer i samspil 

bevirker, at den, som taler fra en etnisk, køns- og klassemæssigt underordnet positi-

on, mister stemme og mulighed for at kritisere de vestlige dogmer, hun indskrives i 

(Spivak: 1988). 

Svaret på, hvorvidt den subalterne har talerum, og hvad det eventuelt indebærer at 

tale på den subalternes vegne, er således noget pessimistisk. Spivak er da også blevet 

kritiseret for sin nedslående læsning. Som Spivak understreger, er tale afhængig af en 

relation mellem en talende og en lyttende part, i hvilken det sagte anerkendes og ta-

ges til efterretning. Derfor er spørgsmålet måske ikke så meget, hvorvidt den subal-

terne kan tale, men hvorvidt det hegemoniske øre er i stand til anerkendende at lytte 

til, hvad den strukturelt underordnede siger. Som analyserne af GTTE peger på, er 

det da også primært de rammer, som den hegemoniske diskurs forstår den etniske 

andens tale i, som konkret medfører, at dennes kritikker bliver silenced – altså bragt 

til tavshed.  

 De indvendinger, jeg her fremfører mod italesættelsen af tosprogedes vanskelig-

heder i den danske gymnasieskole, skal selvsagt ikke forstås som et argument for, at 

minoritetsetniske ikke skal hjælpes til at opnå forbedrede evner til læse, skrive, tale 

og forstå dansk sprog og kultur for derigennem at opnå de goder, som disse kom-

petencer medfører i et dansk samfund. Men det er alligevel væsentligt at overveje, på 

hvilke præmisser en sådan forbedring sker. Bestræbelsen på at inkludere etniske mi-

noritetselever i skolesystemet synes indeholdt i en systematisk hierarkiskabende 

diskurs, som på én gang italesætter det danske skolesystem som intrinsisk demo-
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kratisk og dermed fraskriver den minoritetsetniske elev mulighed for at fremføre 

kritikker af eventuelle diskriminerende strukturer i skolesystemet. 

 

* * * 

 

I kapitel 5 har jeg undersøgt materialets konstruktion af etnisk identitet på et subjekt-

niveau såvel som på et strukturelt niveau. Analyserne viser, at uanset teksternes 

mange understregninger af, at klasserummet i de danske skoler ofte er etnisk diffe-

rentieret, så er det dog kendetegnende, at det er det etnisk danske subjekt, som udgør 

teksternes primære identifikationssubjekt. Det etnisk danske subjekts identifi-

katoriske andet udgøres af den minoritetsetniske elev. Fagets radikale andet kan til 

gengæld karakteriseres som diskrimination/racisme i det danske undervisningssystem 

og i danskfaget, som fremstår som en meget vanskeligt italesættelig mulighed. 

 Flere af teksterne indeholder desuden en række orientaliserende italesættelser af 

etniske minoritetselever. Dette medvirker dels til at fremstille danskfaget og dansk-

heden som målestokken for demokrati og samtidig til på forhånd at afmontere de 

kritikker, som måtte rettes mod eventuelt udemokratiske strukturer i danskfaget. Det 

er kendetegnende, at det i mindre grad er bestemte svar, som afvises, men mere fun-

damentalt gyldigheden af overhovedet at stille visse kritiske spørgsmål. Dette med-

fører en næsten uigennemtrængelig hegemonisk diskurs, i hvilken den danske kultur 

(som danskfaget er del af) forstås som intrinsisk demokratisk og etnisk ligestillet.  

 I de følgende kapitler sammenligner jeg italesættelsen af kønnede identiteter og 

strukturer med italesættelsen at etniske ditto og diskuterer, hvilke danskfaglige selv-

forståelser disse italesættelser peger på.  
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Del III: Diskussion  
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6. Særlige hensyn – ekskurs om problem- 
konstruktioner 
 

 

Denne tredje del af afhandlingen indeholder en diskussion af analysens resultater. 

Det første lidt kortere kapitel foretager en ekskurs for at overveje nogle karakteristi-

ske træk ved den måde, hvorpå identitetskategorierne køn og etnicitet italesættes i 

materialet, og især de virkninger, som materialet lægger op til, at de to kategorier har 

og bør have for faget dansk. I næste kapitel diskuteres derpå relationen mellem hhv. 

de senmoderne dannelsesforståelser og de kønnede og etniske subjektiveringskatego-

rier samt de perspektiver for inklusion og ligestilling, som dannelsesidealerne peger 

på.  

 Det, jeg i nærværende kapitel vil fokusere på, er spørgsmålet om, i hvilke sam-

menhænge problemer og deres løsninger italesættes som betingede af hhv. struktu-

relle og personlige faktorer, og den rolle de etniske og kønnede positioner spiller for 

disse sammenhænge. Dette gør jeg for at kunne pege på, hvad der fungerer som 

danskfagets privilegerede positioner. Konklusionerne knytter jeg til en diskussion om 

de implicitte relationer mellem inklusion og hierarkisering, som ses i materialet. 

 

Køn og etnicitet som dobbelt prisme 

I det følgende sammenligner jeg nogle af de specifikke italesættelser af identitets-

kategorierne køn og etnicitet og de relationer, som materialet finder, at de to kate-

gorier har til danskfaget. Når jeg gør det, fokuserer jeg med andre ord skiftevis på to 

kategorier, som i princippet må betragtes som overlappende. Derfor vil jeg først sige 

lidt om, hvordan og med hvilke virkninger materialet selv anlægger enten et simul-

tant blik på de to kategoriers overlapninger eller skiftevis betragter danskfagets 

subjekter under én af de to vinkler. 

 Det simultane blik har jeg til dels været inde på i kapitel 4 (afsnittet ”Køn og etni-

citet – ligestilling som danskhedsmarkør”). Her viste jeg, hvordan nogle af identi-

tetskategorierne synes at ’kalde’ på hinanden. Temaer om kønsroller fremstilles fx 

som naturligt sammenhængende med emner, som berører og konkret inkluderer etni-

ske minoritetselever. De mest eksplicitte møder mellem kategorierne etnicitet og køn 

kan da også ses i de tekster, som forudsætter et minoritetsetnisk subjekt som sit ud-

gangspunkt: Gymnasialt Indslusningskursus for Fremmedsprogede (gif) og Fælles 
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mål – Dansk som andetsprog inddrager begge kategorien køn som et danskfagligt 

tema af særlig relevans for integrationen af minoritetsetniske unge, mens Gymnasier-

nes tiltag for tosprogede elever undersøger de særlige udfordringer, som det medfø-

rer at være hhv. en minoritetsetnisk mand og en minoritetsetnisk kvinde på en ung-

domsuddannelse. I disse tilfælde fungerer kategorierne køn og etnicitet som prismer, 

der gør hinanden synlige. Det er gennem et fokus på etnisk-kulturelle forskelle, at 

materialet forventer, at kønnets (friheds)historie og karakteristika kan ses, og det er 

gennem deres forskellige tolkninger af kønnenes roller, at de interne forskelle mel-

lem kulturer fremstår som værende mest rammende illustreret. 

 Som jeg kort har været inde på, kan dette ses som udtryk for, at kønslige normer 

italesættes som kulturelt betingede, hvad der til en vis grad udfordrer essentialise-

rende kønsdiskurser. Men det betyder også, at normer for kønsidentitet bliver et af de 

privilegerede sindbilleder på kulturforskelle. Kønsnormernes betydning forventes at 

blive dannet i historisk, geografisk og kulturel opposition til danskfaget og det dan-

ske samfund. Divergerende forestillinger om kønskategoriernes betydning fremstilles 

dermed som noget, der potentielt kan iagttages som en konflikt imellem kulturer og 

ikke inden for dem. Man kan sige, at der her sker en kulturalisering af kønsnormer, 

som i mit materiale bl.a. betyder, at diskussionen om forskelle på forskellige sam-

funds og kulturers forståelser af køn ikke bliver et bevis på kønskategoriernes grund-

læggende konstruerede karakter, men på andre kulturers tilbageståenhed i forhold til 

det danske demokratiske kønsligestillingsideal.  

 

Køn og etnicitet som fikserbillede 

Materialet viser dog også en anden tendens, som dette kapitel i højere grad forfølger, 

nemlig at teksternes italesættelse af kategorierne etnicitet og køn får en vis fikserbil-

ledekarakter. Denne tendens indebærer, at eleven kommer til syne enten som et køns-

ligt markeret subjekt eller som et etnisk markeret subjekt (en tendens, som nærvæ-

rende afhandling gennem sin kapitelinddeling naturligvis også mimer).  

 Et eksempel på dette ses i beskrivelsen af de modne piger: Fremtidens danskfag 

fremhæver som nævnt piger som særligt dygtige til litteraturhistoriske emner, mens 

det omvendt pointeres, at tosprogede elever generelt klarer sig dårligt i dansk. Denne 

beskrivelse siger ikke noget om, hvor gruppen af tosprogede piger skal placeres. De 

fremhæves hverken som en undtagelse fra gruppen af tosprogede eller som en und-

tagelse fra gruppen af piger og heller ikke som en mellemposition mellem grupperne. 
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Der fikseres altså på eleven som tilhørende enten en kønnet eller en etnisk gruppe. 

Hvor det fikserbilledeagtige optræder, fungerer køn og etnicitet som gensidigt ude-

lukkende kategorier, som gør, at eleven betragtes enten under en kønnet eller en 

etnisk synsvinkel.  

 Tendensen er altså, at materialet betragter køn og etnicitet enten som prismer for 

hinanden, eller at identitetskategorierne momentvist fastfryses, så kun det ene per-

spektiv træder frem. Her vil jeg fastholde og læse med det fikserbillede, som 

teksterne benytter, for at påpege nogle grundlæggende forskelle på de måder, hvorpå 

materialet forholder sig til de to kategorier. 

 

Hensyn i tekstvalget  

Der viser sig nemlig at være en række markante forskelle på, hvor teksterne identifi-

cerer de problemer, som betinger gruppernes forskellige danskfaglige præstationer. 

Følgelig bliver der også forskel på, hvilke tiltag der forestilles at kunne løse grup-

pernes problemer. Det er kendetegnende, at hvor dele af materialet er uhyre 

opmærksomt på, hvordan kønnede hierarkier i danskfaget strukturelt betinges, så 

undlader det samtidig at italesætte etniske hierarkier som udtryk for eller sammen-

hængende med danskfagets interne pædagogiske og faglige strukturer.  

 Som det sås i Fremtidens danskfags analyse af årsagerne til den høje andel af 

drenge i den uddannelsesmæssige restgruppe og overrepræsentationen af kvinder 

blandt dansklærerne, identificerer rapporten denne kønsmæssige forskel som begrun-

det i en strukturel logik, der konkret producerer kønsmæssig ulighed. Det antydes 

bl.a. gennem rapportens brug af udtrykket ”skævvridning” (Fremtidens danskfag: 

176), at der ikke er tale om en tilfældighed, men om, at de kønsligt reproducerende 

strukturer fungerer som en mekanisme, som aktivt vrider faget ud af sin ligestillings-

form. 

 Som det fremgik i kapitel 4, påpeger rapporten et problematisk sammenfald mel-

lem lærerens køn, interesser og tekstvalg og pigernes dominans i klassen, som igen 

betinger en overrepræsentation af kvinder på de humanistiske uddannelser, i lærerud-

dannelsen og især i danskfaget. Danskfaget portrætteres altså ikke som neutralt eller 

uskyldigt i forhold til det faktum, at drenge ender i en uddannelsesmæssig restgrup-

pe. I stedet fokuseres der indgående på de faglige og pædagogiske strukturer i faget, 

som betinger ulighed, og som derfor må forandres via en konkret indgriben i fagets 

praksis bl.a. i form af ændringer i tekstvalget og i lærerrollen. Der opfordres derfor 
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til, at man aktivt griber ind med tiltag, som åbner faget mod den potentielle restgrup-

pe og gør det mere tilgængeligt for drengene og deres interesser. 

 Dette er markant, fordi løsningsstrategien er en påfaldende anden end den, som 

foreslås for gruppen af minoritetsetniske elever. Når det kommer til den minori-

tetsetniske elevgruppe, understreger Fremtidens danskfag tværtimod, at man netop 

bør bestræbe sig på ikke at tage særlige hensyn. Det er således iøjnefaldende, at hvor 

man bør imødekomme drengene gennem et særligt udvalg af tekster, der appellerer 

til dem og deres specifikke interesser, så bør man omvendt netop undlade at tage 

samme type hensyn til tosprogede elever. To udsagn, jeg tidligere har analyseret hver 

for sig, kan man med fordel sammenligne: 

 
Dansklæreren i grundskolen – som i øvrigt oftest er en kvinde – har et særligt ansvar for at skabe 
differentieret undervisning, også inden for det teksthistoriske område. Med differentieret menes 
bl.a. at tage emner og tilgange op som appellerer til drengene. Der skal også, for nu at tage en 
overskrift fra Lars Bukdahls antologi, være digte til drengene (Fremtidens danskfag: 175-6) 

 
Derimod finder arbejdsgruppen ikke at der er grund til af hensyn til tosprogedes særlige religiøse 
baggrund at tilrettelægge tekstvalget ud fra andre kriterier end dem man ville anvende i en klasse 
uden tosprogede elever (Fremtidens danskfag: 245-6) 

 

Køn er med andre ord en forskel, som – i al fald når det gælder drenge – fordrer sær-

lige hensyn i undervisningen og specielt i tekstvalget. Minoritetsetnisk etnicitet er 

derimod en forskel, som fordrer, at man netop afstår fra at tage sådanne hensyn.  

 Det, at det overvejes, hvordan skolen og danskfaget kan gøres mest tilgængelige 

og inklusive for så mange elever som muligt, kan ses som del af den demokratisk 

inklusive strategi, som materialet generelt anlægger. Overvejelserne figurerer altså 

som del af et forsøg på at etablere lige muligheder for alle klassens elever. I den for-

bindelse er det derfor bemærkelsesværdigt, hvilke elever der tilbydes en revision af 

danskfaget, og hvilke der omvendt må kvalificere sig til at leve op til fagets krav. 

 Materialet foreslår således ikke at udvikle en specifik minoritetsetnisk didaktik, 

som fx indebærer, at dansklærere i højere grad fremskaffer tekster, som kan vække 

og fastholde minoritetsetniske elevers interesse i dansk. Hvor man fx opfordrer til at 

udvikle en ”fremmedsprogspædagogik” (Fremtidens danskfag: 245), så fremhæves 

det ikke, at denne bør bygge på særlige hensyn til sproglige minoritetselevers interes-

ser eller forsøg på at øge fagets appel til dem. Der lægges heller ikke op til (på sam-

me måde, som det fx bliver foreslået for tosprogede elever i Gymnasiernes tiltag for 

tosprogede elever), at drengenes manglende litterære evner bør medføre, at man til-
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stræber at modne dem gennem litterære lektiecafeer, hvor de kan hjælpes til at er-

hverve sig de kulturelle kompetencer, som vil gøre dem i stand til at forstå og 

forbruge den samme type litteratur, som deres kvindelige klassekammerater læser. 

Hvor det i materialet foreslås, at skolerne arrangerer ”[t]eaterture, ekskursioner til 

museer mv.” for tosprogede, som kan ”styrke elevernes kendskab til det danske sam-

fund og kultur” (Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever: 29), så foreslås det ingen 

steder, at der arrangeres ekskursioner (fx til Kvindemuseet) og temaforløb, som kan 

styrke drengenes kendskab til de særligt kvindelige interesseområder, som ifølge 

Fremtidens danskfag præger danskfagets litteraturundervisning. Hvor det fremstår 

som naturligt, at minoritetsetniske elever gør en indsats for at erhverve sig den kultu-

relle literacy, som danskfaget kræver, italesættes det omvendt som naturligt, at 

danskfaget gør en indsats for anerkendende at komme drenges særlige interesser i 

møde og gøre disse til en del af det danskfaglige pensum. 

 Det skal fremhæves, at det andetsteds i materialet ganske vist bliver foreslået, at 

undervisningen skal fokusere på stof, som er af særlig interesse for minoritetsetniske 

elever. For eksempel opfordres der til at ”støtte også de tosprogede elevers identi-

tetsudvikling gennem tekstlæsningen”. Dette kan gøres gennem ”prøver på tekster fra 

de områder i verden som de tosprogede elever har deres kulturelle rødder i” (Fremti-

dens danskfag: 68). Men når det kommer til eksplicitte teksteksempler, er det, som 

rapporten nævner, dog primært tekster som Tusind og een nats eventyr (ibid.: 246). 

Forslaget om at inkludere netop denne tekstsamling følger umiddelbart efter advars-

len imod at tage specielle hensyn til ”tosprogedes særlige religiøse baggrund”. 

Eventyrsamlingen kommer dermed indirekte til at udgøre tekstens alternative bud på 

de særlige hensyn, som danskfagets materialevalg omvendt godt kan tage til minori-

tetseleverne. Teksten kommer således trods alt til dels minoritetsetniske elevers 

interesser i møde, selvom man kan spørge, hvorvidt dens konkrete forslag til materia-

levalget hovedsageligt tilgodeser minoritetselevers aktuelle interesser eller snarere de 

ministerielle teksters orientaliserende forestillinger om samme elever? 

 

Problemkonstruktioner 

Når jeg fremhæver disse eksempler, er det ikke som forskrifter på strategier, som jeg 

mener, skolen konkret burde inkorporere. Eksemplerne er naturligvis heller ikke ud-

tryk for en ligegyldighed over for overrepræsentation af drenge i den uddannelses-

mæssige restgruppe. De skal i højere grad ses som en illustration af, hvordan pro-
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blemkonstruktionen på én gang dels definerer grænsen mellem tænkelige og utænke-

lige problemløsninger og dels konstruerer de subjekter eller grupper af subjekter, 

som problemerne menes at angå. Løsningsforslagene peger i sig selv på, hvor den 

hegemoniske danskfaglige diskurs identificerer de ulighedsproducerende elementer i 

faget, og hvordan denne identifikation varierer relativt til kønnet og etnisk gruppe. 

 Således lægger materialet generelt op til at hjælpe minoritetsetniske elever med at 

leve op til danskfagets krav. Men der opfordres ikke som sådan til, at danskfagets 

egen faglighed og pædagogiske praksis gøres til genstand for en grundlæggende for-

andring. Rapporten Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever foreslår fx ikke, at 

etniske minoritetselevers dårligere eksamensresultater i fag som dansk og deres rela-

tivt større risiko for at falde fra ungdomsuddannelserne er noget, som har en direkte 

årsag i gymnasieskolens (herunder danskfagets) struktur og praksis som sådan, men 

snarere som noget, der opstår med en vis automatisk naturlighed. De dårligere resul-

tater erkendes at have en sammenhæng med den måde, gymnasieskolen bedømmer 

eleverne på, men dette fremstilles ikke som forhold, der kan ændres på. Man kan i 

bedste fald alene tilføje praksis – fx det at spørge i timerne – en anden ”ånd” (GTTE, 

bilag: 35). 

 Også i Fremtidens danskfag er det markant, at man eksplicit fokuserer på skolen 

som scene for kønslig social reproduktion, men samtidig ikke gør etnicitet til gen-

stand for samme type overvejelser om reproduktion af sociale strukturer. Den type 

social reproduktion, som Fremtidens danskfag fokuserer på, knyttes som vist primært 

til reproduktion af dansklærerens køn. Hvorvidt rapportens karakteristik af årsagerne 

til pigernes og kvindernes dominans i danskfaget er rammende, er det ikke denne 

afhandlings sigte at afgøre. Hvad der i denne sammenhæng er interessant er, at på-

standen om, at læreren gennem sin tilrettelæggelse af undervisningen reproducerer 

elever og fremtidige lærere, der interessemæssigt og (dermed) kønsligt ligner hende 

selv, er en logik, der ikke overføres på andre forhold. Hvor læreren i kraft af sit til-

hørsforhold til den kønsligt dominerende gruppe omtales som havende ”et særligt 

ansvar” (Fremtidens danskfag: 175-6) for at skabe kønsdifferentieret undervisning, 

tillægges hun ikke i kraft af sit tilhørsforhold til en specifik (og måske dominerende) 

etnisk gruppe et særligt ansvar for at forestå etnisk differentieret undervisning.  

 Ligeledes markeres det ikke (sådan som det til dels gøres i forhold til køn) som et 

væsentligt projekt på længere sigt at hverve medlemmer af minoritetsetniske grupper 

som fremtidens dansklærere og danskstuderende, endsige som lektorer og profes-
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sorer for derigennem at modvirke fagets etniske reproduktion. Faget italesættes fx 

ingen steder som offer for en majoritetsetnisk skævvridning parallelt med dets ”femi-

nine slagside” (ibid.: 244).  

 At en lignende advarsel mod fagets etnisk reproduktive logikker er fraværende 

kan ses som en indikation af, at faren for den kvindeligt kønnede reproduktion be-

tragtes som mere nærværende (eller måske ligefrem mere betydningsfuldt at 

afværge) end en ditto majoritetsetnisk reproduktion. Den diskurs, som Fremtidens 

danskfags kønsforståelse iværksætter, synes dermed at fremstille køn som den privi-

legerede scene for social reproduktion, hvad der til dels sker på bekostning af 

etnicitetens scene. 

 

Synlig og usynlig positiv særbehandling  

Advarslen mod at inkorporere særlige hensyn til minoritetsetniske elever i tekst-

valget kan ses som del af den tidligere nævnte advarsel mod positiv særbehandling, 

der fremstår som noget, der udgør en i sig selv uretfærdig diskrimination mod mino-

riteten (jf. kapitel 5). Det, som (med Bacchis ord) forbliver uproblematiseret i en 

problemkonstruktion, der advarer mod positiv særbehandling, er dog, hvorvidt un-

dervisningen i dansk allerede indirekte tager hensyn til og dermed positivt særbe-

handler majoritetseleverne. Materialet fokuserer primært på den minoritetsetniske 

elevs mangler og ikke på de privilegier, som bliver den majoritetsetniske elev til del 

som følge af, at denne har særlige forudsætninger for at genkende undervisningsma-

terialets stof og vendinger. Det fremhæves med andre ord generelt ikke, at majori-

tetselevens adgang til curriculum strukturelt privilegeres på bekostning af minoritets-

elevens ditto. Dermed bliver problemet italesat som knyttet til minoritetseleven og 

ikke til den majoritetsprivilegerende struktur. 

 Overordnet foreslår materialets tekster at løse problemet med etniske minoritets-

elevers risiko for at ende i restgruppen ved i højere grad at gøre danskfagets kultu-

relle kompetencer og et tilstrækkeligt højt literacy-niveau tilgængeligt for minoritets-

etniske elever. Men dette projekt inkorporerer ikke overvejelser omkring, hvorvidt de 

færdigheder, som danskfaget formidler, i sig selv kan ses som medproducenter af den 

sociale ulighed, herunder hvordan curriculumets literacy-krav privilegerer konkrete 

typer af socialt og etnisk situeret kapital.  

 Der opfordres ganske vist til, at der forskes i ”selve [dansk]systemets indretning, 

praktiske hverdag og effekt” (Fremtidens danskfag: 150), men det antydes ikke på 
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samme måde som i overvejelserne om danskfagets kønnede strukturer, hvad der fx 

kunne være den bagvedliggende logik bag den sociale reproduktions etniske slagside, 

eller hvad danskfagets aktive rolle i denne eventuelt kunne bestå i. Dels fremstår 

sociale forskelle som nogle, skolen skal medvirke til at afhjælpe, og som således op-

fattes som eksterne i forhold til skolen selv. Dels knyttes systematikken bag den 

klassemæssigt-etniske reproduktion primært til manglende literacy og ikke til det 

system, som fordrer en bestemt type literacy og privilegerer dem, som har den. Selv-

om rapporten fremfører eksplicitte og til tider kompromisløse Bourdieu-lignende 

analyser af det danske undervisningssystem: ”[S]andheden er at uddannelsessystemet 

medvirker til at opretholde privilegier” (Fremtidens danskfag: 150), så bliver det 

samlede billede, at tilgangen til den privilegerende literacy må åbnes for etniske mi-

noritetselever, men uden at de privilegerende mekanismer som sådan forstyrres. 

Skolesystemets funktion er øjensynligt fortsat at ”indrømme[…] de privilegerede det 

privilegium ikke at fremstå som privilegerede” (Bourdieu og Passeron 2006 [1970]: 

210-1).  

 

Uden for danskfaget 

Fremtidens danskfag er den af materialeteksterne, som mest direkte tager stilling til 

og afstand fra de etniske andetgørelser, som danskfaget på et mere overordnet poli-

tisk/ideologisk plan står i fare for at blive gjort til genstand for. Rapporten markerer 

sig eksplicit i opposition til de forsøg, der måtte være på at benytte faget i en nationa-

listisk agenda, og fastholder relativeringen af ’det danske’ som et uigenkaldeligt 

faktum. Som sagt er det derfor bemærkelsesværdigt, at rapporten ikke iværksætter 

den samme indgående analyse af fagets reproducerende strukturer, som den gør med 

hensyn til køn. Selvom rapporten pointerer, at danskfaget ikke skal være danskheds-

opdragende, og at faget må være særligt opmærksomt på farerne for at skabe etniske 

hierarkier, så lægges der også samtidig op til en praksis, som indebærer en potentiel 

blindhed for de allerede hierarkiserende strukturer i danskfaget og dermed potentielt 

forstærker disse hierarkier.  

 Der er med andre ord et paradoks i den tendens til blindhed over for privilege-

rende etniske strukturer, som fungerer sideløbende med Fremtidens danskfags store 

opmærksomhed på, at undervisningssystemet enten kan modvirke eller i værste fald 

understøtte reproduktion af social arv. Rapporten tager eksplicit et socialt standpunkt 

og italesætter danskfaget som del af et undervisningssystem, der ikke blot har visse 
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aktuelle mangler, som kan udbedres, men også aktivt fungerer som en mekanisme, 

der potentielt opretholder nogle gruppers privilegier på bekostning af andres. Her-

under påpeges ”normalundervisningen” som én af de normative mekanismer, der er 

medvirkende til at reproducere social arv (Fremtidens danskfag: 149-50).  

 Men selvom det i den forbindelse markeres, at især indvandrere risikerer at blive 

tabere i den socialt reproducerende uddannelsesmekanisme (ibid.: 150 ff.), så lægges 

der ingen steder i materialet op til at undersøge, hvorvidt den måde, undervisnings-

systemet italesætter minoritetsetniske elever på, i sig selv er en medvirkende faktor i 

reproduktionen. Det, som fx ikke bliver problematiseret, er sammenhængen mellem 

minoritetselevers fare for at ende i restgruppen, og den måde, hvorpå denne gruppe i 

uddannelsesmæssige sammenhænge tilbagevendende begrebsliggøres som det demo-

kratiske, danske undervisningssystems illustrative andet. Mit materiale spørger som 

hovedregel, hvordan man bedst overdrager kompetencer til etniske minoritetselever, 

sådan at de formår at præstere i overensstemmelse med undervisningssystemets krav. 

Jeg foreslår, at en alternativ problemkonstruktion kunne spørge til sammenhængen 

mellem det, at gruppen af minoritetselever diskursivt produceres som (konstitutivt) 

uden for det danske, demokratiske undervisningssystem, og det faktum, at det også er 

dér, de ender? 

 

Tilnærmelse og tilpasning  

Man kan selvsagt argumentere for, at det alene er de respektive elevgruppers antal og 

størrelse, som betinger, hvorvidt faget søger enten at tilpasse eleverne eller at tilpasse 

sig dem. Det vil sige: At man bør bøje faget efter drenge og ikke efter minoritets-

elever, fordi der simpelthen er flere drenge end minoritetselever, og at det derfor er 

mest praktisk sådan. 

 Sådan en problemkonstruktion forudsætter imidlertid to ting, som kan gøres til 

genstand for diskussion: For det første forudsætter ovenstående pragmatiske pro-

blemløsningsforslag, at forholdet mellem majoritet og minoritet alene betinges af et 

numerisk forhold, altså at det refererer til gruppernes antal. Som jeg omtalte i kapitel 

2, kan forholdet mellem hhv. majoritet og minoritet imidlertid også betragtes som 

udtryk for et strukturelt forhold snarere end som et spørgsmål om gruppernes konkre-

te størrelser. Man kan i denne forståelse sige, at de uddannelsesmæssige tiltag, som 

søger at rette på minoritetseleven mere end majoritetseleven, udgør en performativ 

konstruktion af elevgrupperne, som i sig selv er medvirkende til at minorisere to-
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sprogede og majorisere etsprogede elever. Tiltagene fungerer således som positione-

ringer af grupperne som hhv. minoritet og majoritet. Der er med andre ord tale om 

pragmatiske hensyn, der fungerer som konstruktioner af netop den minoritets- og 

majoritetsrelation, som hensynene er tiltænkt at skulle modarbejde. 

 Hertil kommer, at den numeriske problemkonstruktion understøtter den diskurs, i 

hvilken etnicitet kun bliver synlig, når den er minoritetsetnisk. Konstruktionen træk-

ker på forestillingen om, at alle elever har et køn – hvorfor drengedidaktikken vil 

komme alle elever til gode – mens kun nogle af eleverne (de minoritetsetniske) har 

en (problembetingende) etnicitet, hvorfor det er den sidste gruppe, som bør tilpasses. 

Denne diskurs er medvirkende til at usynliggøre majoritetsetnisk danskhed som en 

etnicitet og bidrager dermed til forestillingen om, at danskfaget ikke allerede privile-

gerer bestemte etniciteter på andre etniciteters bekostning. 

 Desuden kan det bemærkes, at det problemløsningsforslag, som består i, at faget 

skal tilpasse sig de mange og tilpasse de få, synes at gå dårligt i spænd med materia-

lets øvrige advarsler mod normmæssig absolutisme: ”Der skal være plads til afvigere 

af alle slags” (Fremtidens danskfag: 34). Et demokratisk perspektiv på linje med det, 

der antydes i materialet, synes vanskeligt at forene med et ideal om, at mindretallet 

konsekvent skal rettes til efter flertallet. Noget sådant ville i givet fald stå i et vist 

modsætningsforhold til den idealiserende fremstilling af enere og avantgarder som 

primus motorer i positive kulturelle forandringer, som ses i de litteraturhistoriske 

fortællinger, der fx figurerer i Dansk litteraturs kanon. 

 Som Bacchi påpeger, fungerer konkrete løsningsforslag altid som implicitte kon-

struktioner af problemets årsag, herunder af de implicerede, som noget bestemt. For 

mit materiale gælder det, at problemet med drenge i den uddannelsesmæssige rest-

gruppe overvejende formuleres som noget, der skyldes danskfagets konkrete 

udformning, mens det, at indvandrere ender i restgruppen, konstrueres som resultatet 

af årsager, der ikke i sig selv er del af fagets strukturer, men kan lokaliseres i de mi-

noritetsetniske elevers egne vidensmæssige mangler. Disse mangler kan skolen og 

danskfaget hjælpe med at rette op på, men de hidrører dybest set fra faktorer i og 

omkring minoritetseleverne selv. Restgruppeproblemet identificeres altså som bero-

ende på noget internt i den enkelte minoritetsetniske elev, men eksternt i forhold til 

gruppen af drenge. Som vist i kapitel 5 er der en tendens til, at minoritetselevens 

vanskeligheder i skolesystemet personliggøres og psykologiseres. Omvendt frem-
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stilles drengenes problemer med skolesystemet som noget, der skyldes en objektiv, 

strukturel ulighed, af principiel snarere end personlig karakter.94 

 Som det ses i tilfældet med de oversete drenge i restgruppen, er danskfaget på 

ingen måde principielt ufleksibelt over for at hjælpe fagets trængte subjekter. Men 

det har til gengæld klare holdninger til, hvordan – og over for hvem – det er fleksi-

belt og tilpasningsparat. Dette peger på forskellige holdninger til, hvilke udfordringer 

og problemløsninger de to grupper aftvinger. Men det peger også på, hvilke subjekt-

positioner der kan karakteriseres som danskfagets privilegerede.  

 Mit formål med at fremhæve forskellen på, hvilke løsningstilbud materialet for-

mulerer relativt til identitetsgruppe, er ikke, at det i sig selv er negativt, at man aktivt 

søger at ændre på de strukturer, som producerer kønsmæssig ulighed – hverken når 

det gælder drenges rolle i litteraturundervisningen eller kvindelige forfatteres rolle i 

det litterære pensum. Når jeg påpeger forskellen, er det heller ikke med det formål at 

antyde, at der på linje med drengedidaktikken burde udvikles en særlig pædagogik, 

som tager hensyn til minoritetselevers specifikke interesser og personlighed. En så-

dan kunne meget vel medvirke til yderligere andetgørelse af eleverne – ikke mindst 

hvis forestillingen om denne personlighed er indskrevet i mere eller mindre eksotise-

rende diskurser. Pointen er derimod, at det er signifikant, at man ikke tilbyder de 

samme strukturelle ændringer for gruppen af minoritetselever som for gruppen af 

drenge. At man ønsker at hjælpe de tosprogede elever til at imødekomme skolens 

krav – og omvendt søger at kvalificere skolen til at imødekomme drengenes krav – 

peger således på danskfagets privilegerede subjekt som majoritetsetnisk og masku-

lint. 

 

Inklusion og hierarkisering 

Hvor inklusionen af drengene medfører et krav om en ændring i fagets faglige og 

pædagogiske systematikker, lægger inklusionen af minoritetsetniske elever altså ikke 

op til samme type radikale ændring af fagets strukturer, men til at minoritetseleverne 

                                                 
94 For en sidebemærkning, som ikke specifikt knytter sig til danskfaget, kan der henvises til reaktionen 
på en nyere undervisningsministeriel statistik (november 2006), som viste, at drenge klarer sig dår-
ligere end piger i uddannelsessystemet. Reaktionen i den offentlige debat var bl.a., at skolens under-
visning måtte laves om, så den bedre kunne imødekomme drengene: ”Det ser ud til, at vi har været for 
dumme til at forstå og respektere forskellene på kønnene, siden vi pludselig er kommet til at favori-
sere det ene køn til ingen verdens nytte”, som Hans Henrik Knoop, DPU, udtrykte det (Politiken 
10.11.2006). Også her var den generelle holdning, at der var tale om en systemisk fejlfunktion i sko-
len, som konsekvent forfordelte drengene, og at det var denne fejl snarere end drengene, som måtte 
rettes. 
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tilpasser sig dets krav. Dette er en struktur, som på flere måder ligner den, som den 

postkoloniale litteraturprofessor Lisa Lowe hævder er karakteristisk for den konsen-

sus, som præger det amerikanske og mere generelt det vestlige uddannelsessystem 

(herunder ikke mindst universitetsverdenen). Via Gramsci hævder Lowe, at uddan-

nelsessystemet understøtter de herskende klassers magt ved at sikre sig minoriteter-

nes støtte og samtykke til denne magtrelation. Dette sker typisk gennem løftet om 

minoritetens ligeværdige deltagelse og repræsentation i samfundet, som samtidig 

kræver den inkluderedes tilslutning til majoritetens magtposition (Lowe 1996: 41 

ff.). Minoritetssubjektet inkluderes i det normgivende samfund i den udstrækning, 

hun understøtter den norm, som medvirker til minoritetens underordning.  

 Lowe advarer derfor mod at stile efter en inklusionstype, som medfører hierarkisk 

underordning. Dermed tilslutter hun sig en kendt kritik af den mere magt-ukritiske 

gren af det, som kan kaldes en pædagogisk ’multikulturalisme’. Begrebet multikultu-

ralisme kan både betegne en beskrivelse af en samfundstilstand og en foreskrivende 

politisk og pædagogisk ideologi. Nærværende afhandlings materialetekster placerer 

sig i større eller mindre grad i en kategori, som kan kaldes moderat multikultura-

listisk. Det vil sige, at de er enige om at karakterisere den nuværende samfundstil-

stand som ’multikulturel’, og at de tilstræber at formulere en skolepolitik, som 

forholder sig positivt imødekommende til denne tilstand (May 1999).  

 Som Kampmann fremhæver, er denne multikulturalistiske pædagogik dog blevet 

anklaget for at individualisere racial forskelsbehandling og for en naiv tiltro til oplys-

ning som modgift mod racistiske strukturer i undervisningssystemet og i samfundet 

som sådan. Som alternativ har den antiracistiske pædagogik søgt at sætte fokus på 

institutionelt skabte hierarkier mellem racer og etniciteter (Kampmann 2006).  

 Der kan dog også fremføres det forsvar for den multikulturalistiske pædagogik, at 

den modsat andre pædagogikker grundlæggende insisterer på diversitetens legitimi-

tet. Et træk, som kan ses som særlig vigtigt i et samfund, der som det danske synes at 

have vanskeligheder ved at acceptere kulturel forskellighed, fordi social lighed tradi-

tionelt og vedvarende ækvivaleres med kulturel enshed (Buchardt, Kampmann og 

Moldenhawer 2006).  

 Det problematiske ved den multikulturalistiske pædagogik kan imidlertid være 

dens tendens til at producere de forskelle, som den forudsætter. Således viser Bu-

chardt fx, hvordan lærernes forventninger til elevernes særlige kulturelle erfaringer 

ofte medfører, at der stilles krav til eleverne om at imødekomme disse lærerfor-
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ventninger om særlige ’etnisk specifikke’ erfaringer. I disse tilfælde producerer det 

multikulturalistiske dannelsesideal en række reducerende identitetskonstruktioner, 

som eleverne forventes at leve op til (Buchardt 2006). Det er bl.a. sådanne træk, som 

har fået kritikere til at ønske at erstatte en multikulturalistisk diversitetspædagogik 

enten med en antiracistisk eller magtkritisk multikulturalistisk pædagogik, som mere 

eksplicit fokuserer på racialiseringsprocesser og normproduktion og de privilegeren-

de strukturer, som disse processer indebærer.95 

 Det er da også sådan en normkritisk strategi, som denne afhandlings diskussion 

primært lægger op til som perspektiv for danskfaget. Dette fordi der som vist er en 

tendens til, at den inklusionstype, som materialet abonnerer på, indebærer forskellige 

former for hierarkisk underordning. Det er et genkommende træk, at den etniske in-

klusion så at sige sker mod et løfte om, at der ikke sættes spørgsmålstegn ved selve 

den etnisk organiserende og reproducerende struktur som sådan. På samme måde 

sker inklusionen af drenge gennem et løfte om, at der ikke stilles spørgsmål til selve 

det system, som organiserer interesser og præferencer efter køn, og som desuden ind-

skriver normer for videnskabelig neutralitet i et kønnet system. Selvom materiale-

teksterne fokuserer på at efterleve et forbilledligt ideal, som er imod kønsmæssig 

normativ absolutisme, og som er for multikulturel inklusion, så er dette ideal øjen-

synligt indeholdt i strukturer, der gør det oplagt at spørge, på hvis præmisser inklu-

sionen sker? Som analysen viser, er det et tilbagevendende træk, at inklusionen sker 

på de inkluderendes præmisser, som ikke kan karakteriseres som værende til den 

inkluderedes udelte fordel. 

 

* * * 

 

Kapitel 6 indeholder en sammenligning af materialets italesættelse af kategorierne 

etnicitet og køn, som viser, at der til de to kategorier knytter sig forskellige forvent-

ninger til, hvad danskfaget kan og bør gøre for at nå sin demokratiske inkluderende 

målsætning. Således identificeres faktorer, som medfører ulempe for drenge og 

                                                 
95 For et eksempel på et sådant pædagogisk projekt i en skandinavisk kontekst se det svenske 
undervisningsmateriale BRYT! ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i 
synnerhet (RFSL Ungdom 2006), som gennem en række øvelser eksemplificerer, hvordan 
normproduktion og hierarkisering strukturelt fungerer. 
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mænd, som beroende på interne strukturelle forhold i danskfaget, som følgelig må 

ændres, mens der i højere grad lægges op til, at de ulemper, som minoritetseleverne 

oplever, fordrer en ændring af eleven. 
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7. Dannelsesidealer genovervejet – problemer og per-
spektiver 
 

 

Hvor foregående kapitel undersøgte forskellene på materialets italesættelser af køn-

net og etnisk identitet og disses konsekvenser for danskfaget, vender jeg nu blikket 

mod spørgsmålet om, hvordan mødet mellem de kønnede og etniske subjektiverings-

kategorier og de senmoderne dannelsesidealer former sig. 

 Jeg vender her tilbage til de spørgsmål, jeg stillede i kapitel 3 i forbindelse med 

dannelsesbegreberne narrativ selvkonstruktion og kompetencedannelse. I forbindelse 

med den narrative selvkonstruktion spurgte jeg, hvilke mulige narrativer teksterne 

stiller til rådighed for subjektet, under hvilke former selvoverskridelse i mødet med 

det fremmede kan finde sted, og hvad der udgør betingelserne for det selvdannende 

subjekts agens og kritik. I forbindelse med kompetence som dannelsesideal spurgte 

jeg til de måder og former, hvorpå materialeteksterne forventer, at kompetencedan-

nelsen finder sted, hvordan kompetencer forventes at være fordelt mellem eleverne, 

og hvilke muligheder for myndighed og empowerment der bliver de kompetente sub-

jekter til del. Jeg indkredser her nogle svar på disse spørgsmål og diskuterer deres 

mulige konsekvenser. Som det vil fremgå, er en af mine væsentlige pointer, at de 

ministerielle teksters diskurser om etnicitet og køn er fælles om et demokratisk in-

kluderende projekt, men at den form, som inklusionsstrategien antager, sine steder 

afslører en indbygget fare for nye andetgørelser og hierarkiseringer. 

 Kapitlet indeholder også en perspektiverende sammenligning med norsk og 

svensk materiale og nogle forsigtige forslag til mulige normativitetskritiske indslag i 

danskundervisningen. 

 

7.1 Mødet mellem identitetskategorier og dannelsesforestillinger 

Jeg har i analyserne været inde på de forskellige former for narrativer og kompeten-

ceforventninger, der knyttes til de etniske og kønnede identitetskategorier. I det 

følgende ser jeg på, hvilke konsekvenser det har, når de senmoderne dannelsesbegre-

ber kompetencedannelse og narrativ selvkonstruktion krydses med materialetek-

sternes forestillinger om det danskfaglige subjekts køn og etnicitet. 
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Særlige kompetencer 

Som det fremgår, er kompetence et genkommende begreb i de ministerielle dansk-

faglige tekster, hvor det synes at have fået en fremtrædende status som dannelses-

begreb. Som model for læring har kompetencebegrebet da også nogle åbenlyse 

fordele. Dels er det ikke som tidligere dannelsesforestillinger indskrevet i potentielt 

begrænsende forestillinger om, hvad dannelsens udgangspunkt og mål bør være. 

Kompetenceidealet sigter således ikke på at kultivere en almen menneskelighed, så-

dan som almendannelsens oplysningstanke gjorde. Den sigter snarere på at iværk-

sætte en værktøjsbeherskende evne, som ikke er rettet mod et bestemt mål, og som 

alle elever forventes at kunne opnå uanset social baggrund og identitetstilhørsfor-

hold. Dette træk ses fx i Fremtidens danskfag og ungdomsuddannelsernes undervis-

ningsvejledninger, som beskriver tosprogede elever som minieksperter på et eget 

forskningsværdigt sprogligt område og således italesætter dem som kompetence-

besiddende og dermed aktivt handlende subjekter.  

 Kompetencebegrebet er heller ikke indskrevet i den nationale diskurs på samme 

måde, som danskfaget traditionelt har været det. At læsningen, lytningen, talen og 

skrivningen foregår på dansk fremtræder som en mere tilfældig mere end som en 

nødvendig betingelse for dannelsen. ’Det danske’ bliver således en væsentlig, men 

grundlæggende tilfældig kontekst for de danskfaglige kompetencer, snarere end det 

fremstilles som et mål. Kompetencedannelse forudsætter ikke – og sigter ikke på – 

danskhed. 

 Som nævnt er kompetencebegrebet bl.a. blevet karakteriseret som konkurrence-

statens dannelsesteknologi, eller ligefrem som del af en neoliberalistisk kapitallogik. 

Man kan da også sige, at kompetencedannelsen deler visse præmisser og fordele med 

en liberalistisk markedslogik. For eksempel opererer den med en metaforik, som i 

forholdsvis direkte form fokuserer på udvekslingsrelationen mellem kulturel og øko-

nomisk kapital: De kompetencer, som eleven erhverver i skolen, skal forholdsvist 

direkte kunne omsættes på arbejdsmarkedet. I et ligestillingsperspektiv har denne 

tænkning nogle åbenlyse fordele. For ligesom det gælder den økonomiske kapitals 

symbolform par excellence, så lugter kompetencer ikke. Kompetencer kan øjensyn-

ligt erhverves og omveksles af hvem som helst uden skelen til den kompetence-

bærendes etnicitet, køn, klasse eller andre sociale kategorier. Dette synes for så vidt 

også at holde stik, hvad angår Fremtidens danskfags fire kulturelle kompetencer, som 

netop fungerer som en kapital, der ideelt set skal kunne fordeles til alle elever.  
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 Det er da også umiddelbart sådan, kompetencerne benyttes i de gymnasiale under-

visningsvejledninger, som alle inkorporerer kompetencerne som grundlæggende del 

af fagets målsætning. Vejledningerne præges dog også af en tendens til at udskille de 

fire kompetencer i under- eller delkompetencer eller ligefrem at lade dem mutere til 

helt nye sæt af kompetencer, hvis sammenhæng med de fire oprindelige ikke altid 

fremstår helt klar. Således tales der fx om ”formidlingskompetence” (hf: 5), ”videns-

mæssige […] teoretiske og analytiske kompetencer” (hf: 33), ”litteraturhistoriske 

kompetencer” (stx: 20), ”genrekompetencer” (stx: 60), ”kompetencer […] med mo-

derne medier” (htx: 10), ”kreative, kritiske og analytiske kompetencer” (hhx: 4), 

”sociale kompetencer som ansvarlighed, deltagelse og tolerance” (ibid.), ”litterær 

kompetence” (hhx: 5), ”perspektiveringskompetence” (ibid.), ”kommunikations- og 

mediekompetence” (ibid.) ”interkulturel kompetence” (ibid.), og ”undersøgekompe-

tence” (hhx: 63). Kompetencebegrebet benyttes altså på en måde, der tenderer til at 

gøre dets mening uklar og til dels udvander begrebet.  

 Det, som er interessant for denne afhandling, og som i nogen grad kan give anled-

ning til bekymring, er, hvad der sker, når disse ’muterede’ særlige kompetencer 

møder de særlige karakteristika og evner, som materialet italesætter som specifikt 

sammenhængende med elevernes kønsmæssige og etniske identiteter. En nærlig-

gende faldgrube er således, at kombinationen af de særlige kompetencer og forestil-

lingen om særlige essentielle identiteter fører til en essentialisering af kompeten-

cerne, sådan at særlige kompetencer kommer til at knytte sig til særlige subjekter. En 

sådan faldgrube bevæger materialet sig bl.a. tæt på i forlængelse af den nævnte 

uklarhed i forhold til, hvorvidt kompetencer skal lokaliseres i det indre eller det ydre. 

Kompetencer omtales som en evne, som man kan indlære, men samtidig også som et 

anlæg, der kan udvikles og eventuelt kultiveres (jf. kapitel 3).  

 Faren er, at de særlige evner og anlæg kommer til at fungere som essentialiserede 

kompetencer. Som vist opererer materialet fx med en række kønsligt markerede ev-

ner, som fremstår som funktioner af elevernes køn, og som samtidig har en del til 

fælles med kompetencer: Evnerne kan fx forstås som et aktivt handleberedskab i 

form af drenges tekniske snilde og pigers æstetiske sans. Det fremgår også, at disse 

kompetencelignende evner er nogle, som danskfaget bør sigte på at kultivere og ud-

nytte, snarere end de skal løsrives fra gældende kønsnormer og dermed gøres 

tilgængelige på tværs af køn. I forbindelse med kønskategorien synes kompetence-
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dannelse at læne sig op ad et klassisk dannelsesbegreb, hvor dannelse forstås som 

kultivering af indre (her kønslige) anlæg.  

 Den antiessentialistiske position, som denne afhandling befinder sig i, øjner med 

andre ord en risiko for, at materialets forestillinger om særligt kønnede evner bliver 

omsat i essentialiserede kønskompetencer, og at det som følge heraf formuleres som 

danskfagets delopgave at danne elevernes køn gennem at udvikle og kultivere deres 

kønsspecifikke kompetencer. Sådanne essentialiserede kønskompetencer synes netop 

ikke at ville kunne omfordeles på tværs af kategorier, men i højere grad at fungere 

som en potentielt ensrettende og kønsligt normativ styringsmekanisme, som oplærer 

drenge i maskuline og piger i feminine dyder. 

 Faren for essentialisering af kompetencer ses ligeledes i forbindelse med materi-

alets fokus på etniske minoritetselevers særlige kompetencer. Som nævnt opfordrer 

flere af teksterne til at anerkende og inddrage ”de tosprogedes kompetencer uden for 

det dansksprogede” (Fremtidens danskfag: 20). Ungdomsuddannelsernes undervis-

ningsvejledninger opfordrer ligeledes til at ”inddrage tosprogede elevers sproglige 

kompetencer” (htx: 8) eller de ”ikke-danske sprogkompetencer” (hf: 8) i undervisningen. 

Disse formuleringer sigter naturligvis til minoritetselevernes rent sproglige kompe-

tencer, men opfordringen kommer også til dels til at åbne døren for at læse sådanne 

tosprogede kompetencer som sammenfaldende med den særlige viden, som eleverne 

andetsteds beskrives som indehavere af: De særlige oversætterevner i forhold til ara-

bisk sprog, det særlige kendskab til ”perkerdansk” og den særlige førstehåndsviden 

om fortidens æreskulturer og førmoderne kønsnormer. Denne viden bliver ikke i no-

gen direkte forstand benævnt som kompetencer, men der er en åbenlys risiko for, at 

den kommer til at fremstå som konkretiseringer af de specifikke kompetencer, som 

materialeteksterne påpeger, at de etniske minoritetselever automatisk besidder i for-

længelse af deres identitet og særlige erfaringer som tosprogede.  

 Selvom det er positivt og inkluderende, at særlige erfaringer formuleres som 

kompetencegivende og interessante for undervisningen, kan materialeteksternes ita-

lesættelse af de minoritetsetniske elevers særlige evner alligevel ses som proble-

matisk på to fronter: For det første medvirker generaliseringen af tosprogedes 

erfaringer reelt til, at disse erfaringer essentialiseres. Eleverne forventes at kunne 

honorere forestillingen om særlige erfaringer og følgende kompetencer alene i kraft 

af det at være tosprogede.  
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 For det andet synes det problematisk, at definitionsretten i forhold til, hvad disse 

erfaringer eller kompetencer består i, alene gives til de danskfaglige tekster. De mini-

sterielle tekster markerer sig på én gang som talende fra et etnisk dansk ud-

gangspunkt og iscenesætter samtidig sig selv som eksperter på, hvad de minoritets-

etniske elevers særlige erfaringsbaserede kompetencer består i. Minoritetens særlige 

kompetencer formuleres altså primært af majoriteten. De tekster, som momentvist 

giver ordet til elever, hvis taleposition markeres som minoritetsetnisk (Gymnasiernes 

tiltag for tosprogede elever), vælger til gengæld at overhøre elevernes markeringer af 

fx etnisk diskrimination som en fælles dagligdags og konkret erfaring. Det problema-

tiske er således ikke, at man potentielt henfører evner og kompetencer til særlige 

erfaringer, men at ’den minoritetsetniske erfaring’ reelt formuleres af en majoritets-

dansk stemme, som underkender de modstemmer og kritikker, som måtte komme fra 

minoriserede talepositioner.  

 Som tidligere nævnt tager kompetencebegrebet udgangspunkt i det sociale sam-

spil, ligesom fortalere for kompetencedannelse som dannelsesideal i høj grad vægter 

det at agere med, genkendes og anerkendes af andre. Men idet teksternes opfattelser 

af, hvad eleverne respektivt til identitetskategori kan og bør gen- og anerkende hin-

anden som, er indskrevet i forholdsvist firkantede og sine steder stereotype 

holdninger til, hvad tilhørsforholdet til en given identitetskategori betinger, fremstår 

de præmisser, på hvilke danskfagets subjekter gives mulighed for at genkende og 

anerkende hinanden, ikke som ligeværdige. Formuleringen af de etniske minoritets-

elevers evner eller kompetencer som nogle, der knytter sig til førmoderne tænkning, 

medfører i høj grad, at de iscenesættes som den demokratiske dannelses andet.  

 

Elevgruppen som relevanskriterium 

Det er desuden markant, at det, der fremstår som minoritetsetniske elevers særlige 

viden, ikke så meget synes at tilgodeses i kraft af denne videns værdi som i kraft af, 

at den fungerer som en anerkendelse af minoritetseleverne som kompetente. Selvom 

denne anerkendelse er et i sig selv væsentligt projekt, fremstår det uklart, hvad det er, 

kompetencerne skal bidrage til undervisningen med. Det ses fx i argumentationen 

for, hvor og hvornår eleverne bør beskæftige sig med ”perkerdansk”: I og med at 

emnet knyttes til afsnittet om ”tosprogede i gymnasiet”, antydes det, at området 

”perkerdansk” er ét, klassen primært bør undersøge, såfremt der er tosprogede i klas-

sen (”hvor elevgruppen gør det relevant”, Fremtidens danskfag: 218). Denne henvis-
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ning til klassens etniske sammensætning som relevanskriterium for emnet sikrer på 

den ene side et sammenfald mellem undersøgelsessubjekt og -objekt således, at det er 

minoritetseleven, som sættes til at undersøge minoritetseleven, mere end det er majo-

ritetseleven, som gør minoritetseleven til sit objekt. Men den peger også på, at emnet 

sociolekt og minoritetsunge primært forventes at være interessant, for så vidt der er 

sådanne unge i klassen. Emnet formodes altså først og fremmest at være interessant 

for de tosprogede elever selv og fremstår dermed som et emne, som særligt tager 

hensyn til dem. Tosprogethed og perkerdansk antydes således at være relevant at 

undersøge i den udstrækning, denne undersøgelse kan opfylde behovet for at tilgode-

se de tosprogedes særlige kompetencer.  

 Dette ses også af, at opfordringen til at udnytte tosprogedes særlige kompetencer i 

forbindelse med oversættelse af Tusind og een nat ikke uddyber, hvad det er, over-

sættelsen rent fagligt skal tjene til. Det forklares, at en oversættelse kan give ”en for-

nemmelse af originalens sprogdragt” (Fremtidens danskfag: 246), men det uddybes 

ikke, hvorvidt denne fornemmelse skal befordre en sproglig, analytisk eller medie-

mæssig erkendelse eller færdighed, eller om den skal tjene som et indlæg i forbindel-

se med mere almene overvejelser om oversættelsesproblematik. Snarere fremstår det, 

som om oversættelsen er målet i sig selv. Det synes med andre ord, som om be-

grebsliggørelsen af minoritetsetniske elevers kompetencer skal tilfredsstille tekstens 

forsøg på at imødekomme ”de tosprogede elevers identitetsudvikling” (ibid.: 69). 

Også her antydes det således, at det at bringe en minoritetselev på banen i danskfaget 

i sig selv betragtes som en måde, hvorpå man kan tilfredsstille kravet om at tilgodese 

etniske minoritetselever og disses specielle kompetencer. Som tidligere nævnt kan 

den minoritetsetniske elev øjensynlig anerkendes som kompetent i den udstrækning, 

hun fremviser de kompetencer, som danskfaget forstår som særligt minoritetsetniske.  

 Min pointe er ikke, at de ministerielle teksters repræsentationer af elevernes kom-

petencer er fejlagtige, men at de kompetencer, danskfaget vælger at italesætte som 

særligt knyttede til etnicitet og køn, er sigende for, hvad der menes at kendetegne de 

subjekter, der tales om. Den fælde, som kompetencebegrebet i den forbindelse må 

holde sig fri af, er derfor at inkorporere de essentialiserende træk, som kendetegner 

nogle af materialeteksternes karakteristikker af subjektiveringskategorierne køn og 

etnicitet. Kompetencebegrebet må med andre ord undgå at medvirke til at bekræfte 

og essentialisere identitetskategoriernes stereotypier.  
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Narrationens selvoverskridelse og den demokratiske kompetence 

Men det er ikke kun mødet mellem kompetencebegrebet på den ene side og de speci-

fikke identitetskategorier på den anden, som medfører, at de danskfaglige subjekter 

positioneres på en særlig måde relativt til etnicitet og køn. Som vist tilskriver også 

den narrative selvkonstruktion især den minoritetsetniske elev en særlig rolle i faget. 

Det er således ofte etnisk fremmedhed, som danner eksempelmateriale, når teksterne 

skal beskrive det møde med det for-bevidstheden-fremmede, som skal facilitere ma-

joritetselevens selvoverskridende revidering af egen forforståelse, historiske grund-

lag m.m. Den kulturelle fremmedhed knyttes tilbagevendende til den minoritetsetni-

ske elev, som majoritetseleven skal styrkes til (og gennem) mødet med. Den minori-

tetsetniske elev figurerer både som majoritetselevens dannelsesmæssige udfordring 

og som et middel til at lære at takle denne udfordring. Mødet med det/den fremmede 

fungerer således både som argument for et hermeneutisk inspireret senmoderne selv-

dannelsesideal og for danskfagets litterære og historiske del. 

 Det selvoverskridende møde med det andet knyttes ikke direkte til kategorien køn, 

men det synes oplagt, at diskursen om de to væsensforskellige køns nysgerrige møde, 

som denne diskurs ses i Andersens kronik, og som indirekte reflekteres i nogle af 

undervisningsvejledningerne, vil kunne knyttes til diskursen om selvdannelsens mø-

de med ’det andet’. 

 Denne tendens kan ses som udtryk for en humanistisk bestræbelse på at gøre selv-

kritisk granskning, positiv nysgerrighed og inklusion af det fremmede til en væsent-

lig målsætning for danskfagets dannelsesprojekt. Den narrative selvdannelse fore-

tager således en etisk og politisk situering af danskfaget og gør forpligtelsen til at 

etablere kulturmøder i det senmoderne Danmark til en grundlæggende del af fagets 

raison d’être. Dette giver eksplicit faget en anden retning end den, som kendetegner 

de mere traditionelle nationalromantiske og nationalt opdragende investeringer i fa-

get.  

 Men på trods af, at minoritetseleven således tilkendes en central funktion i den 

danskfaglige dannelsesproces, er det dog også markant, at denne iscenesættelse af 

relationen mellem danskfag og minoritetselev som nævnt konstruerer den majoritets-

etniske elev som danskfagets identifikatoriske centrum, mens minoritetseleven redu-

ceres til et instrument i majoritetselevens dannelsesproces. I et etisk og demokratisk 

perspektiv er det værd at overveje, hvilke konsekvenser det har, at én elevgruppe 

orkestreres som middel til den andens selvoverskridelse, og hvorvidt en sådan forde-
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ling af etniske positioner overhovedet er forenelig med de lighedsidealer, som faget 

også gør sig til talsmand for. 

 Ligeledes er det nødvendigt at overveje, hvad det indebærer (for minoritetseleven, 

for majoritetseleven og for undervisningen som helhed), at den etniske minoritetselev 

tilbagevendende benyttes som illustration af fremmedhed. Som det påpeges i Gymna-

siernes tiltag for tosprogede elever, er dét at blive beskrevet som tilhørende en 

kultur, der ”svarer til den danske for 100 år siden” (GTTE: 62), næppe noget, der 

opleves som konstituerende en respektfuld eller ligeværdig relation. Som vist knytter 

der sig en række hierarkisk underordnede roller til denne position: Rollen som men-

talt og civilisatorisk førmoderne, som demokratisk udannet, som bærer af patriar-

katet, som manglende psykologisk selvindsigt osv.  

 Det centrale ved disse forestillinger om minoritetsetnisk identitet er som nævnt 

ikke så meget spørgsmålet om deres repræsentative gyldighed, men i højere grad de 

performative effekter de har: Den måde, hvorpå danskfaget iscenesætter inklusionen 

af minoritetseleven, gentager således paradoksalt den diskursive produktion af eleven 

som fagets definitoriske anden. Snarere end at skabe en demokratisk ligeværdig rela-

tion tenderer italesættelsen af minoritetseleven til at fremstille denne som et individ 

med mangelfulde demokratiske kompetentencer. Hvor der er en tendens til, at kønnet 

skal kultiveres, er der med andre ord en tilsvarende tendens til, at den minoritets-

etniske etnicitet skal civiliseres. 

 I sig selv er det naturligvis ikke betænkeligt, at danskfaget præsenterer elever og 

studerende for forskellige typer livstolkninger, og at det kobler disse tolkninger til 

forskellige kulturelle kontekster. Ligeledes er det ikke nødvendigvis problematisk, at 

der fx drages paralleller mellem æresbegreber i de islandske sagaer og normer fra 

”ikke-vestlige kulturer” (Dansk litteraturs kanon: 60). At hævde, at disses æres-

begreber pr. definition er væsensforskellige, er uden tvivl lige så essentialiserende 

som at hævde, at de pr. definition er ens. Men måden, hvorpå parallellerne trækkes, 

er som vist med til at producere et kulturelt hierarki blandt klassens elever, idet de af 

dem, som er tosprogede, metonymisk bindes til diffuse forestillinger om mellemøst-

lige æreskulturer, som igen metonymisk bindes til Danmarks førmoderne fortid. De 

subjektpositioner, som sådan en sammenbinding udstikker for danskfagets elever, 

kan næppe karakteriseres som ligeværdige og står således i et vist modsætnings-

forhold til de lighedsideologier, som de ministerielle rapporter peger på som del af 
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deres demokratiske ideal, og som den narrative selvkonstruktions fortalere insisterer 

på, at selvoverskridelsen bl.a. sigter på.  

 

Tolerancens performative funktion 

Dette er en tendens, som på sin vis går igen i teksternes ideal om tolerance, som på 

den ene side markerer et konkret alternativ til de forsøg, der måtte være på at benytte 

danskfaget som scene for det ikke-danskes assimilation eller eliminering, men som 

også indebærer en ulige magtrelation mellem de elever, som forventes at tolerere, og 

dem, som forventes at skulle tolereres. Et sådant toleranceideal har Wendy Brown 

karakteriseret som udtryk for en fundamentalt asymmetrisk magtrelation mellem den, 

som giver, og den som modtager tolerancen. Tolerance må i Browns forståelse ses 

som indlejret i en normativ orden, som den på én gang udtrykker og er medproducent 

af (Brown 2006).  

 Thomas Bredsdorff og Lasse Horne Kjældgaard har (via Reiner Forst) argumen-

teret for, at Brown forudsætter et magtmæssigt vertikalt tolerancebegreb, som ikke er 

udtømmende for, hvad begrebet tolerance kan dække. Som forfatterne påpeger, er det 

også muligt at operere med et horisontalt tolerancebegreb, som forudsætter en lige-

værdig, gensidigt tolererende relation mellem individer/grupper. Forfatterne nævner 

fx alternativt formen tolerance-som-respekt, der indebærer ligeværdig anerkendelse 

(Bredsdorff og Kjældgaard 2008: 83-101). 

 Her vil jeg dog med Brown hævde, at det væsentlige ikke så meget er, hvad det er 

for en tolerancedefinition, et materiale som mit abonnerer på, men hvad for en rela-

tion tolerancen performativt indstifter. For måske skal tolerance ikke så meget forstås 

som en forbindelse mellem autonome subjekter/grupper, der enten kan forudsætte 

eller udelukke en ulige magtrelation, men derimod som en talehandling, der etablerer 

en sådan asymmetrisk magtrelation. Således er det markant, at den tolerance, som 

præsenteres i mit materiale, ikke består i, at minoritetsetniske lærere og elever skal 

udvise tolerance over for majoritetens sprogsituation, eller at minoritetsetniske elever 

skal udvise tolerance over for majoritetsetniske elevers fremmede livstolkninger (jf. 

kapitel 5). Det er lige netop den omvendte tolerancerelation, som teksterne nævner. 

Derved etablerer materialet performativt en vertikal magtrelation mellem minoritet 

og majoritet som hhv. modtagere og givere af tolerance.96  

                                                 
96 Til sammenligning italesætter Normann Jørgensen denne problemstilling på en helt anden måde, 
nemlig som en mangel i majoritetsdanske elevers kompetencer udi at forstå variationer af dansk. Han 
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 Hvor Bredsdorff og Kjældgaard spørger, hvilken tolerancetype individer/grupper 

kan og bør forbindes af, spørger en poststrukturalistisk subjektivitetstænkning om-

vendt, hvilke individer/grupper en bestemt relation producerer? Således betegner 

Brown tolerance som en talehandling, hvis funktion det er at konstruere en diskurs 

om specifikke individer som essentialiserede bærere af de kvaliteter, som tolereres 

(Brown 2006: 44 ff.).97 I et sådant lys er det ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt det 

forudsættes at være den magtfuldes privilegium at tolerere, men om, at tolerancen 

som performativ handling fungerer som en konstituerende manifestation af den tole-

rerendes magtfulde position. At danskfagets – og i videre forstand, det danske 

samfunds – tolerance over for den, som tolereres, er at foretrække frem for intoleran-

ce er måske ikke så meget et tegn på tolerancens uomgængelige kvaliteter, som det er 

et tegn på, at tolerancen altid indstifter intolerancens mulighed som en implicit trus-

sel med højt afpresningspotentiale.98  

 Den inklusionsstrategi, som optræder i de danskfaglige teksters formuleringer af 

’mødet med det fremmede’, synes således ikke i sig selv ligeværdsskabende. På trods 

af at det tilbagevendende understreges, at mødet med det andet skal få majoritetsele-

ven til at sætte spørgsmålstegn ved sin egen selvforståelse og dermed medvirke til at 

udvikle elevens demokratiske kompetencedannelse, så udarter mange af de spørgs-

mål, som det foreslås at rejse, sig til anvisninger på den særligt vanskelige demokra-

tiske opdragelse af minoritetseleven og på en belæring af hele klassen om det danske 

samfunds indiskutabelt demokratiske karakter. Det demokratiske projekt kommer 

således til at tage form af en inklusionsstrategi, som systematisk andetgør og under-

ordner den inkluderede.  

 

Selvrefleksion og kritisk kompetence – kritikkens vilkår 

Spørgsmålet om, hvilken type diskussion den demokratiske kompetencedannelse 

indebærer, peger på en anden af de dimensioner, som er fælles for den narrative selv-

dannelse og kompetencetænkningen, nemlig den kritiske evne. Den kritiske kompe-

                                                                                                                                          
foreslår derfor, at uddannelsessystemet, snarere end at rette dansk med dialekt og accenter, opøver 
elevers kompetencer til at forstå en større variation af det danske sprog (Normann Jørgensen 2005). 
97 Brown karakteriserer ligeledes tolerance som en governmentality-form, som sigter på at legitimere 
statens politiske magt. Her kritiserer Brown med andre ord Foucaults governmentality-begreb for at 
underspille den rolle, som statsmagt i en mere traditionel magtforståelse besidder (Brown 2006: 78- 
87). 
98 Dette skal ikke ses som en underkendelse af de fordele, det historisk har haft at benytte tolerance 
som politisk strategi, men som en bekymring over de magtforhold, som begrebet øjensynligt indskri-
ves i i en nutidig kontekst. 
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tence og evnen til kritisk selvrefleksion fremstår som nævnt som et af de væsentlige 

elementer i begge dannelsesidealer. Dette kan ses som del af dannelsestankens oplys-

ningstradition, der som nævnt fremhævede den enkeltes kritiske brug af fornuften 

som bolværk mod totalitær tænkning og magthaveres dominans af befolkningen.  

 Af materialet fremgår det dog også, at der er visse kritikformer, som synes at fore-

trækkes, mens andre på forhånd udelukkes. Det at kritisere kønnede strukturer 

formuleres primært som ensbetydende med at kritisere forhold, som findes uden for 

en nutidig, dansk kultur. Kønnede normer, patriarkalske strukturer, traditionelle for-

ventninger til sammenhænge mellem evner og køn osv. er således ikke noget, der 

kommer på dagsordenen som del af en dansk nutidig skolemæssig kontekst. De ste-

der, hvor teksterne fokuserer på strukturer, som forfordeler drengene, sådan som det 

ses i Fremtidens danskfag, bliver konsekvensen således ikke en kritik af de specifik-

ke sociale forventninger til kønsspecifik opførsel og præferencer eller af traditionelle 

kønsrollers produktion af kønsspecifikke evner og interesser. I stedet sigtes der på at 

hjælpe og støtte eleverne i at fastholde og opdyrke de specifikke evner og præferen-

cer, der fremstår som en nødvendig udløber af deres kønsidentitet. Fremtidens 

danskfags kritik af de kønnede strukturer består altså ikke i en kritik af de sociale 

forventninger til kønsidentitet, men af de begrænsede muligheder for at honorere 

disse forventninger fyldestgørende. Fagets italesættelser af kønnede karakteristika og 

præferencer bliver ikke i sig selv genstand for kritik, men formuleres i stedet som 

noget, eleverne kan og skal hjælpes til at udleve. 

 Hvad angår det at italesætte strukturer, som producerer etnisk ulighed, har kritik 

af danskfagets indre logikker ligeledes decideret vanskelige genkendelsesforhold. 

Den minoritetsetniske elevs kritik af strukturelle forhold i uddannelsessystemet reci-

peres, som det ses i Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever, fortrinsvist som 

udtryk for en mangel på analytisk og selvgennemskuende evne hos eleven. Den kri-

tikform, som materialeteksterne her idealiserer, bliver således ikke så meget kritik af 

dogmer, normer og magtens strukturer, men kan i højere grad karakteriseres som 

personlig selvkritik. Snarere end at fremføre en kritik af etnisk diskriminerende 

strukturer i danskfaget og eventuelt i det danske samfund forventes den minoritets-

etniske elev at kritisere sin egen kulturbagage og sine egne forestillinger om, at 

etnisk diskrimination pågår i det danske skolesystem. Den genkendelige og passende 

kritik vendes med andre ord mod et individniveau og væk fra et strukturniveau.  
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 Man kan eventuelt koble denne tendens til de tidligere nævnte (kapitel 2 og 3) 

forskellige syn på subjektet som hhv. en autonom individuel enhed og som produce-

ret af og indfældet i sociale strukturer. For den tænkning, hvor subjektet er strukturelt 

produceret, vil det være nærliggende at vende kritik mod de sociale sammenhænge, 

som subjektet er indfældet i og produceret af, mens den tænkning, som betragter sub-

jektet som autonomt, vil finde det mere oplagt at vende det kritiske blik mod 

individets niveau, hvor forandringspotentialet lokaliseres. Som vist er det imidlertid 

interessant, at spørgsmålet om, hvorvidt kritikken rettes mod struktur- eller individ-

niveau, øjensynligt også påvirkes af faktorer som etnisk og kønnet positionering: 

Således er der som nævnt en tendens til hhv. at foreslå at ændre skolesystemet for 

drengenes skyld og omvendt ændre minoritetseleverne for skolesystemets skyld. 

 Dette peger på, at den kritiske position, som såvel de senmoderne dannelses-

idealer som kompetencetænkningen favoriserer, ikke nødvendigvis er indtagelig på 

samme præmisser for de forskellige danskfaglige subjekter. Hvad der genkendes som 

kritik og protest synes bl.a. at påvirkes af, hvilken subjektposition kritikken frem-

føres fra. Dette kan ses som et anslag mod den kritiske selvrefleksion og den kritiske 

kompetence, men også mod den normativitetskritiske metode, som jeg har forsøgt at 

formulere i dette projekt. For som analyserne illustrerer, er det at kunne indtage en 

kritisk udsigelsesposition ikke noget, som alene er op til kritikeren. Kritikkens mu-

lighedsbetingelser bestemmes således ikke kun af at kunne give stemme til kritik 

eller af at have et sted at fremføre den, men af, hvad en hegemonisk diskurs overho-

vedet gør genkendeligt som kritik, og hvad den omvendt ser som udtryk for mang-

lende evne til at gennemføre selvkritik. Det vil med andre ord være betydningsfuldt 

for et normativitetskritisk projekt at overveje, under hvilke forhold noget kan komme 

til syne som kritik, og hvilken betydning kritikkens situerethed har. Hvordan påvirker 

givne subjektpositioner normens reception af kritik, og hvad kan man gøre for at 

åbne sprækker der, hvor kritik på forhånd afmonteres?  

 Når de senmoderne dannelsesbegreber sigter på subjektets empowerment, så er 

det altså væsentligt at medreflektere, at spørgsmålet om subjektets myndighed inde-

bærer at overveje subjektets muligheder for at blive genkendt og anerkendt som 

autoritativt, også når det positionerer sig i modsætning til de normative diskurser og 

eksempelvis foretager en dekonstruktion af den naturaliserede ækvivalenskæde de-

mokratisk-danskhed-danskfag. Dette antyder også, at det demokratiske dannelses-

projekt, som danskfaget insisterer på, ikke kan reduceres til det at beherske medie-
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former og korrekt dansk, men også handler om kritisk at spørge til, hvordan der lyt-

tes. Måske forudsætter et demokratisk projekt en mere grundlæggende bestræbelse 

på at gøre nye kritikpositioner mulige og genkendelige?  

 

7.2 Norskfaget og svenskfaget 

Som eksempel på alternative måder, hvorpå relationen mellem nationalsprogsfaget 

og identitetskategorierne etnicitet og køn kan italesættes, foretager jeg i det følgende 

en perspektiverende sammenligning af det danske materiale med tilsvarende tekster, 

som knytter sig til faget norsk og faget svensk i hhv. det norske og det svenske skole-

system. Norsk-, svensk- og danskfaget kan ikke karakteriseres som deciderede paral-

lelle fag – der er fx forskel på de emnefelter, de hver især beskæftiger sig med – men 

de har det til fælles, at de tager udgangspunkt i det skrevne og talte nationalsprog 

som deres kerneområde. Af pladshensyn giver jeg ikke en detaljeret analyse, men i 

stedet en kortfattet karakteristik af nogle af de signifikante ligheder og forskelle de 

danske, norske og svenske tekster imellem.  

 

Norsk 

Framtidas norskfag. Språk og kultur i eit fleirkulturelt samfunn (Utdanningsdirekto-

ratet 2006) er, som titlen antyder, inspireret af den tilsvarende danske rapport Frem-

tidens danskfag og søger på samme måde som denne at formulere en række fælles 

retningslinjer og mål for norskfaget på alle uddannelsesniveauer. Rapporten kan ses 

som et argument for norskfagets nødvendighed i det nye årtusinde.  

 Ligesom i Fremtidens danskfag er fokus på kompetencer, mens et decideret ker-

nestof stort set er fraværende. Muligheden for en litterær kanon diskuteres fx kun 

over få sider og forkastes reelt til fordel for at inkorporere en række fælles perspekti-

ver, som læsningen kan foretages under (Framtidas norskfag: 39-42 samt bilag: 

Norskfaget i det fleirkulturelle samfunnet: 22). Den kanoniske skønlitteratur fylder 

således langt mindre end i Fremtidens danskfag. Framtidas norskfag deler dog man-

ge af Fremtidens danskfags postnationale forudsætninger og aksiomer: ”Det norske 

samfunnet har alltid bestått av ulike kulturar og fleire språk” […] det samfunnet vi 

har i dag, skaper behov for eit anna slag fellesskapsbygging enn det nasjonsbyg-

gingsprosjektet som blei gjennomført i dei to førre hundreåra” (Framtidas norskfag: 

16), ”[f]ramtidas norskfag skal forvalte og utvikle norsk språk- og tekstkultur for alle 
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elevar som bur i Noreg. Dette inneber at faget må vere eit kunnskapsfag, eit kommu-

nikasjons- og handlingsfag og eit identitets- og danningsfag for alle elevar” (ibid.: 6).  

 Ligesom i de danske rapporter indtager minoritetsetniske elever (som rapporten 

dog omtaler som ”minoritetsspråklege” og ikke ”tosprogede” som i det danske for-

læg) en central rolle i forhold til faget. Såvel rapportens indledende paragraffer som 

det første kapitel omhandler ”Norskfagets rolle i et flerkulturelt samfunn” (ibid.: 12). 

Rapporten består desuden af en delrapport med titlen Norskfaget i det fleirkulturelle 

samfunnet. Det er med andre ord begreber som minoritetssproglige elever, kultur-

møde og globalisering, som formuleres som fagets aktuelle baggrund og primære 

årsag til dets fortsatte relevans. Norskfagets væsentlighed formuleres da også som 

bestående i dets funktion som et kultur-kommunikativt fag snarere end som et norsk 

historisk-kulturelt dannende fag.  

 Ligesom i de danske materialetekster udgør minoritetsetniske elever således et 

betydningsfuldt argument for faget, men det sker på en anden måde end i de danske 

rapporter. Rapporten fokuserer primært på norskfagets funktion som kommunikativt 

og kulturelt kompetencedannende og afstår helt fra at iscenesætte minoritetseleven 

som demokratiets førmoderne Anden. Der findes ingen steder opfordringer til at lade 

den fortidige norske litteratur illustrere af minoritetseleven eller omvendt, ligesom 

der ingen eksempler er på, at der argumenteres for dele af faget – fx litteraturen – 

gennem en eksotisering af minoritetseleven. I en vis forstand kan man sige, at rap-

porten sammenlignet med de danske vover at løbe risikoen for at give køb på 

litteraturens særstatus i faget ved at undlade at italesætte minoritetseleven som den-

nes fortidige alibi.  

 Framtidas norskfag foretager desuden en generel udfordring af kultur- og historie-

begrebet, som bl.a. indebærer, at mindretalssprog gøres til en del af alle elevers 

obligatoriske pensum. Samisk sprog og litteratur tildeles i den forbindelse en langt 

mere grundlæggende rolle i elevernes pensum end eksempelvis grønlandsk og færøsk 

i Fremtidens danskfag (i hvilken disse to sprogområder kun nævnes to gange og i 

bisætninger). Nationen fremstår med andre ord allerede som delt af forskellige kultu-

rer, som kan gives en væsentlig plads i det fælles pensum. Rapporten nøjes altså ikke 

med at fremhæve, at Norge historisk set allerede er et kulturelt differentieret sam-

fund, men tager også på det aktuelle pensumniveau konsekvenser af denne opfattelse.  

 Dette understreges af, at Framtidas norskfag også inkorporerer en række målsæt-

ninger for norsk for døve og hørehæmmede. Norsk tegnsprog gives således status af 



 255 

førstesprog og indtænkes som en betydningsfuld delmængde i norskfaget. I mod-

sætning hertil er elever med tegnsprog som førstesprog ingen steder nævnt i de 

danskfaglige rapporter, hvor tegnsprog slet ikke figurerer som en dansk sprogform 

og dermed ikke fremstår som en del af danskfagets område som sådan. Dette kan ses 

som udtryk for Framtidas norskfags opmærksomhed på, at der ikke på forhånd kan 

udledes entydige konsekvenser af det at have norsk som førstesprog, idet moders-

målet allerede må betragtes som opdelt i flere undertyper. Rapporten indeholder altså 

italesættelser af modersmål, som synes meget forskellige fra dem, som fx findes i 

folkeskolens Fælles mål – Dansk. Udgangspunktet for rapporten er da også et forsøg 

på at etablere en norskfaglig læreplan, som inkluderer disse forskellige retninger i 

norsk sprog: ”[E]n fælles læreplan i norsk som også inkluderer mål for samiske, døve 

og minoritetsspråklige elever, dvs. en læreplan i norsk for alle” (Framtidas norskfag: 

11). 

 Af grundskolens Læreplan i Norsk (Utdanningsdirektoratet 2006) ses det ligele-

des, at norskfaget anlægger en anden strategi end Fremtidens danskfag, hvad angår 

muligheden for at iværksætte sprogligt afmajoriserende og antidiskriminerende stra-

tegier. Hvor der i Fremtidens danskfag som nævnt kan ses et forsøg på at undermi-

nere danskhedsdiskursen gennem brugen af ordet perker og etablering af neolo-

gismen ”perkerdansk”, sætter Læreplan i Norsk i højere grad fokus på elevernes 

kendskab til sprogets handlende og potentielt skadende egenskaber. Således skal ele-

verne allerede i 4. klasse kunne ”forklare hvordan man gjennom språk kan krenke 

andre” (Læreplan i Norsk: 6). Denne indsigt i forhold til sprogets illokutionære ef-

fekter udbygges på skolens 7. og 10. klassetrin, hvor eleverne skal kunne redegøre 

for, hvordan sprog kan benyttes i diskriminerende og undertrykkende øjemed. Eleven 

skal således kunne: ”[D]røfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til 

enkeltindivider og grupper av mennesker” (ibid.: 7) og ”drøfte hvordan språkbruk 

kan virke diskriminerende og trakasserende” (ibid.: 8). Snarere end at ophøje en – 

måske underminerende, måske diskriminationsgeninstallerende – brug af ordet per-

ker til del af fagets ordforråd lægges der således op til, at eleverne skal kunne 

genkende og imødegå de diskriminerende sproghandlinger, som ord af denne type 

kan ses som del af. 

 Framtidas norskfag er med andre ord på mange måder i Fremtidens danskfag ånd, 

men man kan sige, at den norske rapport tager nogle andre konsekvenser af de demo-

kratiske målsætninger og postnationale dogmer, som begge rapporter til dels tager 
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udgangspunkt i. Dette bl.a. fordi den norske rapport i højere grad sætter majoritets-

elevens nationale privilegier på spil.99 

 Omvendt kan man hævde, at det er Framtidas norskfags problem, at den tenderer 

til at være harmoniserende. Det synes, som om de gode intentioner og det demokrati-

ske sigte forventes i sig selv at kunne løse de problemer og interessemodsætninger, 

som måtte opstå i faget. Der er således ingen anvisninger på, hvad man gør med 

eventuelle problemstillinger og uenigheder i faget. Dette harmoniserende fravær af 

konflikt kan ses som en måde at fremskrive det ideal om konfliktløshed, som norsk-

faget forventes at leve op til. Rapporten konstruerer med andre ord ingen konflikter 

mellem hhv. majoritets- og minoritetselever, idet den tager udgangspunkt i, at der 

ideelt set ingen konflikt behøver at være. Dette er dog samtidig et træk, som kan 

medvirke til at skjule de magtpositioner, som allerede måtte eksistere i klassen som 

følge af samfundsskabte strukturelle uligheder eller som følge af strukturelle magt-

positioner mellem elev og lærer osv. Når Framtidas norskfag undgår nogle af de 

faldgruber, som findes i Fremtidens danskfag, kan én af de pragmatiske årsager da 

også være, at den norske rapport simpelthen er mindre konkret i sine undervisnings-

forslag end den danske. 

 En anden markant forskel i forhold til Fremtidens danskfag er, at Framtidas 

norskfag trods sit fokus på elevens personlige identitetsdannelse, strukturelle place-

ring i det norske samfund og i verden generelt kun i begrænset omfang nævner kate-

gorien køn. Der refereres enkelte steder til undersøgelser, som bl.a. viser forskelle på 

drenge og pigers præstationer, men det uddybes ingen steder, hvad disse forskelle 

består i. Kun ét sted uddyber rapporten forskelle på drenges og pigers præstationer 

med hensyn til skrivefærdigheder: ”Den skjønnlitterære skrivinga står sterkt i grunn-

skolen i dag, men ser ut til å vere lagt opp i stor grad på jentene sine premissar […] 

Skriveopplæringa bør halde fram med å utvikle det leikande og skapande, men må få 

ei utviding av sjangerregisteret som også fangar opp gutane” (Framtidas norskfag: 

56). Opfordringen til at ”fang[e] opp gutane” ligner således Fremtidens danskfags 

forslag om at ”fange og fastholde drengenes interesse” (Fremtidens danskfag: 176). 

Framtidas norskfag antyder altså den samme tendens til pragmatisk kønsessentialis-

me, som ses i det danske materiale. I det store hele figurerer køn dog ikke som en 

faktor i materialet. Der er fx ikke indlagt afsnit, som specifikt overvejer fagets pæda-

                                                 
99 Sådan som det fx sker, når det historiske forhold mellem den norske majoritet og den samiske mino-
ritet karakteriseres som et undertrykkelsesforhold (Framtidas norskfag: 26). 
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gogiske kønsdimensioner, sådan som det er gjort i Fremtidens danskfag. Et sådant 

træk kan som tidligere omtalt have to modsatrettede, men parallelle effekter: Dels at 

køn ikke konstrueres som en signifikant og forventet forskel, dels at den manglende 

markering af eleverne som kønnede subjekter stiltiende gentager etablerede kønnede 

magtstrukturer, som allerede måtte indvirke på norskfaget.  

 Men det betyder også, at forskelsskabende sociale kategorier som fx køn og klasse 

glider i baggrunden til fordel for forskellen mellem majoritets- og minoritets-

sproglige elever. Den minoritetssproglige elev fremstår dermed indirekte som 

hovedsædet for de brydninger og forskelle, der måtte være i norskfaget. Selvom der 

åbnes for, at kulturel forskel kan være en kompleks størrelse (som fx kan bestå i for-

skellen på en norsk tegnsprogs- og talesprogskultur), er det dog national/etnisk 

identitet, som får status som den privilegerede forskelsgivende kategori. Dermed 

tenderer teksten til at fremstille etnicitet som en alenestående kategori, som kun mere 

antydningsvist tænkes sammen med andre socialt reproducerende strukturer, mens 

det ikke som sådan diskuteres, hvorvidt eller hvordan sociale forskelle skabes og 

opretholdes gennem konstruktionen af minoriserede og majoriserede elever. 

 

Svensk  

Som eksempel på en svensk diskurs om nationalsprogsfaget benytter jeg her lære-

planer for grundskolens 1. til 9. klasse, Svenska – Kursplan, grundskolan, samt for 

gymnasieskolen: Svenska kurs A og kurs B. Læreplanerne er langt fra så detaljerede 

som de tilsvarende danske og indeholder fx ikke så mange delmål som de danske 

læreplaner. Der viser sig dog også her markante forskelle såvel som ligheder.  

 Således anlægges der i de svenske læreplaner et helt andet syn på køn end i de 

danske materialetekster. Under emnet sprogudvikling opfordres der fx til at mod-

arbejde tendensen til at lade traditionelle kønsroller stå i vejen for den sproglige 

udvikling: ”Det ingår i ämnet [språkutveckling] att beakta genusperspektivet, så att 

förutsättningarna för utvecklingen av språket i såväl tal som skrift blir gynnsamma 

för båda könen” (Svenska – Kursplan, grundskolan: 2). Med brug af ordet genus i 

tillæg til benævnelsen kön signaleres en affinitet til en mere konstruktivistisk tonet 

kønsforskningstradition100 snarere end til essentialistiske traditioner. Dette tyder på, 

                                                 
100 Således benyttes i den svenske kønsforskningstradition en opdeling i henholdsvis kön/genus, som 
er parallel til den engelsksprogede opdeling sex/gender, for biologisk og socialt køn. Se Rosenberg 
2002. Dette åbner for en til dels konstruktivistisk analyse af køn, men selve opdelingen kön/genus 
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at der opereres med en anden strategi omkring kønsforskellighed end den, som ken-

detegner det danske materiale. I stedet for enten at afstå fra at italesætte køn eller at 

imødekomme kønnet som en allerede given forskel betragtes kønnede strukturer (fx i 

form af kønsroller) som samfundsskabte, men aktuelt virkningsfulde konstruktioner. 

Målet er ikke, at eleven skal imødekommes som og i kraft af sit køn, men at denne 

skal kunne modsætte sig de begrænsninger, som de traditionelle kønnede roller fore-

skriver, og derved erhverve så stort et kompetencerepertoire som muligt. 

 Denne strategi ses genspejlet i de overordnede læreplaner for førskolen, grund-

skolen og ungdoms- og voksenuddannelserne.101 I Læreplanen for førskolen fremhæ-

ves det således, at:  
 
Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 
vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på 
dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 
ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att 
pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, 2006: 4) 

 

Manglende ligestilling formuleres altså hverken som et for det svenske samfund hi-

storisk passeret fænomen eller som beroende på gammeldags patriarkalske forestil-

linger, der er eksterne til svensk kultur. Ligestillingsniveauet karakteriseres i stedet 

som en systemisk funktion af samfundsmæssige forventninger til, hvad der udgør 

mandlige og kvindelige dyder og de begrænsninger, disse forventninger lægger på 

den enkelte. I stedet for, som de danske tekster gør, at forholde sig pragmatisk navi-

gerende til allerede givne kønsforskelle skal lærerne og eleverne altså gives 

værktøjer til at dekonstruere og modsætte sig sociale forestillinger om, hvilke kom-

petencer der følger hvilke kropstegn. 

 Det uddybes desuden, at et af svenskfagets demokratiske delmål bør være at for-

me modbilleder til ”exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemo-

kratiska förhållanden” (Svenska – Kursplan, grundskolan: 3). Den svenske læreplan 

italesætter dermed sin kønsforståelse som del af et demokratisk projekt og signalerer 

gennem dette forholdsvis eksplicit sit udgangspunkt i et specifikt kønsideologisk 

standpunkt. I modsætning hertil kendetegnes de danske materialeteksters kønsfor-

                                                                                                                                          
trækker naturligvis på et dualistisk kønssyn, som den poststrukturalistiske kønsforskning dekonstrue-
rer. Jf. Butler 1990 og 1993. 
101 Läroplan för förskolan, Lpfö 98, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo94, Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. Alle læreplanerne er optrykt i 
2006 og senest ændrede i 2003-6 og er altså de p.t. gældende. 
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ståelser netop af ikke at fremstå med en eksplicit bekendelse til en specifik kønsideo-

logi, men italesætter i stedet sine kønsforståelser som pragmatiske tilpasninger til 

førideologiske, ontologiske fakta. Som nævnt må begge standpunkter dog ses som 

udtryk for en italesættelse, der potentielt skaber det køn, den benævner, og som der-

med kunne gøres til genstand for diskussion, men den svenske læreplan kan altså 

siges at være mere eksplicit omkring dette ideologiske standpunkt. 

 Køn inkorporeres med andre ord på et mere fundamentalt plan, end det gælder for 

de danske betænkninger og læreplaner, som kun sætter køn på dagsorden som et 

sideordnet tema, der ikke figurerer i skolens overordnede love og betænkninger. 

Samtidig er det dog også markant, at kønsperspektivet i de svenske læreplaner kun 

nævnes noget abrupt og kortfattet. Der er fx ingen anvisninger på, hvordan man sik-

rer, at ”utvecklingen av språket i såväl tal som skrift blir gynnsamma för båda 

könen” (Svenska – Kursplan, grundskolan: 2), eller hvad dette konkret indebærer. 

 Hvad angår identitetskategorien etnicitet, ses til gengæld en del lighedstræk med 

de danskfaglige tekster. For eksempel går forestillingen om et sammenfald mellem 

modersmål og identitet igen: Svenska kurs A for gymnasieskolen gentager næsten ord 

til andet Fælles mål – Dansks formuleringer om modersmålet som identitetsgivende 

og som forudsætning for demokratisk deltagelse: 

 
Svenskan är för flertalet elever ett modersmål, med modersmålets fulla betydelse för hela männi-
skan, för identitet, känsloliv, intellekt och samhörighet med andra. Eleverna ska få möjlighet till 
personlig utveckling så väl som del i kulturarv och samhällsliv genom undervisningen i svenska. 
Genom att arbeta med stora mänskliga berättelser, i litteratur, bild och film, öppnas rika möjlig-
heter att samtala och skriva kring de existentiella och etiska värden som människan formulerat 
genom tiderna, och som vi, lärare och elever, fortsätter att bearbeta och ompröva, för att ge vårt 
eget bidrag till. Därmed intar svenskan en central roll i gestaltandet och förmedlandet av demokra-
tins värden – ett av skolans övergripande men ofta förlorade huvudmål (Svenska kurs A, 
gymnasieskolan: 4) 

 

Svensk som modersmål gøres således til hovedsædet for personlig identitetsudvikling 

og til den nødvendige betingelse for at udtrykke følelsesliv og intellekt samt for del-

tagelse i det demokratiske samfundsliv. Der etableres også her en metonymisk kæde 

mellem identitet, følelsesliv, samhørighed, eksistentiel verden, etiske kompetencer og 

demokrati, som gives sit udspring i nodalpunktet modersmål. Ligesom i Fælles mål – 

Dansk indføres således implicit et nationalt dannelsesideal, som underforstår et sam-

menfald mellem modersmål, historie og identitet, der gør den svensk modersmåls-

talende til fagets kerneelev. 
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 Det, som kan siges at adskille den svenske læreplan fra den danske, er, at den 

svenske idealisering af modersmålet modsat Fælles mål – Dansks ditto finder sted 

inden for et skolesystem, som tilbyder modersmålsundervisning for minoritets-

sproglige elever. Der er med andre ord anvist et alternativt sted, hvorfra eleverne kan 

opnå den identitetsdannelse, refleksionsevne m.m., som hævdes at være båret af mo-

dersmålet. Dette ændrer dog ikke på, at ækvivalenskæden dels gør elever med svensk 

som modersmål til de privilegerede subjekter for svenskundervisningen, dels privile-

gerer relationen mellem svensk modersmål og demokratisk deltagelse i det svenske 

samfund.  

 Det kan desuden siges om de svenske læreplaner, at de indeholder en oppriorite-

ring af kulturel forskellighed, som placerer dem inden for et moderat multikultura-

listisk dogme (jf. kapitel 6). Det påpeges, at kulturel mangfoldighed i sig selv er godt 

og efterstræbelsesværdigt: ”[D]en mångfald av kulturer som berikar och formar sam-

hället” (Svenska – Kursplan, grundskolan: 1). At denne moderate multikulturalisme 

følges af en tendens til essentialiserende identitetspolitik understreges dog af, at læ-

replanerne fokuserer på at styrke den kulturelle identitet snarere end på at diskutere, 

om der overhovedet kan gives en generel definition af, hvad kulturel identitet beteg-

ner, hvorvidt, hvordan og hvorfor en sådan er vigtig, og hvor vigtig den er i forhold 

til andre identiteter – fx identiteten som elev i det svenske uddannelsessystem. Det 

multikulturelle fokus følges således af en tendens til eksotisering af kulturel forskel. 

 På samme måde som Framtidas norskfag gør det, afstår læreplanerne for faget 

svensk dog helt fra at iscenesætte den minoritetssproglige elev som illustration af de-

mokratiets førmoderne anden, sådan som det danske materiale i høj grad tenderer til.  

 

Respekt  

De norske og svenske rapporter og læreplaner har altså flere lighedspunkter med de 

danske, men tilbyder hver for sig et andet greb på både etnicitets- og kønsperspek-

tivet. Endnu en forskel, som udgør et fælles karakteristikon for de norske og svenske 

tekster, er det, at de betegner den ideelle relation mellem minoritetselever og majori-

tetselever som en relation, der er præget af ”respekt” (Framtidas norskfag: 25, 120, 

128, Læreplan i norsk: 1, Läroplan för förskolan: 4, 7, 9, Läroplan för det obligato-

riska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet: 12).102 Som nævnt forbinder 

                                                 
102 Det skal dog bemærkes, at begrebet respekt optræder i de overordnede læreplaner og ikke i de 
specifikke læreplaner for faget svensk. 
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det danskfaglige materiale primært det humanistiske og demokratiske projekt, som 

måtte kendetegne mødet mellem minoritets- og majoritetselever, med begreberne 

forståelse og tolerance – med de implicitte hierarkier, der som nævnt kan indskrives 

i disse. I modsætning til det norske og svenske materiale er det således kendeteg-

nende for det danske, at begrebet respekt ingen steder optræder i karakteristikken af 

den efterstræbelsesværdige relation mellem etniske minoritets- og majoritetselever i 

danskfaget. Konkrete bestræbelser på at etablere en basal gensidig respekt mellem 

minoritets- og majoritetsetniske grupper er til gengæld noget, som rapporten Gymna-

siernes tiltag for tosprogede elever tilbagevendende understreger, at minoritetselever 

føler, de mangler i skoleinstitutionernes hverdag. 

 

7.3 Perspektiver 

Som det fremgår, undersøger denne afhandlings analyser de måder, hvorpå identi-

tetskategorierne køn og etnicitet italesættes i en række samtidige danskfaglige tekster 

på ministerielt niveau. Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at mine analyser 

ikke skal ses som en kritik af, at ministerielle rapporter, vejledninger og læreplaner 

italesætter kønnede og etniske identitetskategorier. Man kan sige, at den eksplicitte 

diskussion om relationen mellem danskfaget og de nævnte identitetskategorier netop 

åbner mulighed for at diskutere de ellers implicitte konstruktioner af sådanne katego-

rier. Men det gør det ikke mindre væsentligt under alle omstændigheder at diskutere, 

hvad disse konstruktioner består i, og hvad der er deres mulige konsekvenser. 

 Som nævnt kan teksterne under én vinkel betragtes som udtryk for generelle di-

skurser om identitet, demokrati og uddannelse i det senmoderne danske samfund. 

Under en anden vinkel kan teksterne dog ses som konkrete medproducenter af dansk-

fagets subjektiveringstilbud. Spørgsmålet er således ikke, hvad der udgør materiale-

teksternes deskriptive sandhedsværdi, altså hvorvidt det billede, de skaber af elev- og 

lærersubjektet, er dækkende eller ej. Spørgsmålet er snarere, hvilke diskurser om 

subjektivitet teksterne gør tilgængelige, hvilke rammer for identifikation de dermed 

udstikker, og hvad det indebærer at blive tildelt de forskellige subjektpositioner, som 

teksterne formulerer. 

 De diskussioner, jeg i nærværende kapitel har åbnet for, skal således ikke ses som 

argumenter for at afstå fra at italesætte specifikke elevgrupper. De er heller ikke ind-

læg imod at formulere didaktikker og faglige tiltag, som inkorporerer overvejelser i 

forhold til elevgruppernes forskellige kønnede og etniske positioneringer i dansk-
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faget. Jeg søger derimod at argumentere for at medreflektere, at de italesættelser af 

elevgrupperne, som findes i de faglige vejledningers pædagogiske tiltag, og som 

fremstilles som en reaktion på en faktuelt foreliggende virkelighed, samtidig også 

fungerer som en konstruktion af eleverne, som betinger, at danskfaget konditionerer 

sig selv til at få øje på dem som noget bestemt.  

 For dansklæreren kan en konsensus om etniske minoritetselevers førmoderne 

mentalitet fx medføre, at det bliver svært at tænke på disse elever som andet end lige 

netop førmoderne. Det ses fx hos læreren, som mentalt sender den minoritetsetniske 

elev 100 år tilbage i tiden. På samme måde kan forestillingen om, at specifikke præ-

ferencer og kompetencer følger køn, være medvirkende til at konstruere den virkelig-

hed, som den kønsspecifikke didaktik tror kun at forholde sig pragmatisk til. En 

kønsspecifik didaktik kan på den ene side være med til at modvirke de kønnede 

strukturer, som medfører, at drengenes risiko for at ende i den uddannelsesmæssige 

restgruppe øges. Men den kan på den anden side også være med til at producere 

kønsforskel, dels fordi den uddanner drenge og piger til at mestre hver deres praktik-

ker, dels fordi sådan en didaktik lægger op til at møde og recipere eleverne på 

baggrund af eksisterende normative forventninger til kønsidentitet. Noget sådant ses 

fx, når de kvinder, som har valgt eller kunne finde på at vælge htx-uddannelsen, for-

ventes at søge uddannelsen på trods af dennes tekniske profil mere end i kraft af den. 

Denne forståelse lægger op til at forstå teknisk kompetence som pr. definition i kon-

flikt med subjektpositionen kvinde. Bestræbelsen på at tage pragmatiske hensyn til 

kønsforskellene betyder potentielt, at en bestemt type forskelle produceres og fast-

holdes som kønnede.  

 Det, jeg argumenterer for, er med andre ord en øget bevidsthed om de diskurser, 

som italesættelserne af identitet trækker på. Herunder foreslår jeg, at danskfaget 

overvejer diskrepansen mellem det demokratiske ligestillingsprojekt, som faget for-

mulerer som et af sine hovedærinder, og den systematiske essentialisering og under-

ordning, som findes implicit i den måde, som udvalgte skolesubjekter italesættes på.  

 Disse overvejelser udpeger to retninger, som danskfagets demokratiske projekt 

kan tage: Sådan som det fremstår i mit materiale, sigter danskfaget på at øge elever-

nes mulighed for at blive inkluderet i faget og derigennem øge deres inklusions-

muligheder i det danske samfund. Inklusionsidealet indebærer en øget tolerance, en 

nemmere adgang til det danske samfunds privilegier og en større respekt for de køns-

mæssige forskelle. En sådan inklusionsstrategi udgør på den ene side et væsentligt 
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alternativ til de assimilatoriske og ekskluderende politikker, som danskfaget jævnligt 

synes i fare for at blive investeret med. Men samtidig tenderer den også til at med-

føre en systematisk essentialisering af elevernes køn og underordning af den etniske 

minoritetselev. I sig selv medvirker øget inklusion og tolerance (i den overvejende 

vertikale form, som fremstår i materialet) øjensynligt ikke til at forandre magtstruk-

turer eller stereotypier, men risikerer snarere at fastholde og videreføre dem.  

 En alternativ retning for danskfagets demokratiske projekt kunne derfor bestå i et 

mere demonterende blik på den normative produktion af etniske og kønnede hierar-

kier. Selvom denne afhandling grundlæggende har et analytisk og ikke foreskrivende 

sigte, vil jeg alligevel forsigtigt illustrativt pege på nogle af de retninger, som et mere 

normativitetskritisk mål for danskfaget alternativt kunne tage udgangspunkt i: 

 Hvad angår fagets sproglige del, kunne man fx overveje at lade sig inspirere af 

Framtidas norskfags fokus på sprogets handlende evner. Man kunne således ind-

drage det at undersøge, hvordan normer og eksklusioner diskursivt produceres, og 

hvordan sprog handler og skaber identitetskategorier, inklusioner og andetgørelser. 

Som vist er dette et projekt, som kan have mange dimensioner, og hvis delelementer 

godt kan inkorporeres på 4.-klasseniveau. Jeg foreslår ikke, at elever i 4. klasse skal 

læse Austin eller Butler – lige så lidt som det er nødvendigt, at de læser Aristoteles 

eller Ricoeur for at kunne operere med billedsprog i litteraturundervisningen. Ud-

gangspunktet kunne fx tages i hverdagslige erfaringer med sprogets handlende 

funktion i drilleri og mobning eller med navngivningens evne til at skabe grupper og 

gruppetilhørsforhold som pigerne eller os i 4. klasse.  

 Mere end at iværksætte didaktikker, som navigerer efter en formodet kønsforskel 

og dermed potentielt medvirker til at producere en sådan, kunne man, som de sven-

ske modeller lægger op til, desuden sigte på at øge elevernes bevidsthed om køns-

stereotype diskurser og interpellationer, som de fx optræder i litteratur og andre 

medier, og dermed kvalificere elevernes kompetencer til kritisk at forholde sig til 

sådanne diskurser. Jeg foreslår således at kombinere den svenske models fokus på 

demontering af kønsstereotypier med den norske models fokus på sproget som en 

handlende mekanisme. Sprogets handlende egenskaber i forhold til kønslig og etnisk 

stereotypisering, fx i form af hate speech, vil også falde ind under et tema om sprog-

handlinger. 

 Desuden kunne de litterære og mediemæssige kønstematikker, som foreslås i ma-

terialet, anlægge en normativitetsanalytisk undersøgelse af køn, som ikke kulturalise-
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rer kønsforskelle eller på forhånd indskriver dem i en eskatologisk fortælling om 

frigørelse, men stedet undersøger tekstlige konstruktioner af køn og andre identitets-

kategorier som indlæg i vedvarende forhandlinger om identitet. 

 Ligeledes kunne fagets litteraturhistoriske del på et tematisk plan bl.a. inddrage 

undersøgelser af normproduktion, herunder hvordan litteraturhistorien producerer 

første- og andetheder, hvordan litteratur er blevet brugt i normproducerende projek-

ter, og hvilke antinormative værktøjer man kan inspireres til af den. Sådanne 

bestræbelser findes naturligvis allerede i høj grad inden for den danskfaglige traditi-

on og ses også reflekteret i mit materiale: For eksempel markeres det flere steder, at 

kanoniske tekster og forfattere kan ses som eksempler på en historisk danskhedskon-

struktion, og at figurer som Oehlenschläger har spillet en væsentlig historisk rolle i 

etableringen af dominerende forestillinger om, hvad der udgør ’det danske’. Selvom 

der således er fokus på danskhed som konstruktion, så tenderer materialeteksterne 

som vist til primært at betragte sådanne danskhedskonstruktioner under en historisk 

synsvinkel. Der lægges fx ikke i så høj grad op til at diskutere, hvordan den nutidige 

reception af de historiske tekster aktuelt former danskhedsforståelser, herunder hvil-

ken rolle kanonisering spiller for nutidige danskhedskonstruktioner. Danskhed frem-

stilles primært som ensbetydende med ”de historiske veje, ad hvilke vi er kommet til 

vores nutid” (Dansk litteraturs kanon: 23 og 69) og ikke som en vej, det danske sam-

fund (bl.a. via danskfaget) aktuelt og aktivt konstruerer. Den forståelse, som Dansk 

litteraturs kanon repræsenterer, lægger med andre ord op til at undersøge, hvad det 

historiske danske består i, og ikke, som jeg foreslår, hvad nutiden konstruerer som 

det historisk danske, ud fra hvilke interesser og med hvilke virkninger. De mere 

spredte forslag om at betragte danskhed som en konstruktion står således i et noget 

uafklaret modsætningsforhold til materialets accentuering af danskheden og det dan-

ske aktuelle vi. 

 

Inklusion uden underordning og andre normativitetskritiske utopier 

Jeg har i det foregående diskuteret muligheder og problemer forbundet med den nar-

rative selvkonstruktion og kompetencebegrebet. Opsummerende kan det siges, at 

kompetenceidealet ikke i sig selv fremstår som problematisk, men i kombination 

med de stereotypiserende tendenser, som materialets kønnede og etniske subjektive-

ringsdiskurs indeholder, risikerer kompetencebegrebet at medvirke til en underord-

nende essentialisering. I forlængelse af denne afhandlings teoretiske standpunkter vil 
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jeg foreslå et brugbart kompetenceideal som et, der aktivt sigter på at løsrive kompe-

tencerne fra stereotypiserende diskurser og samtidig vedholdende medreflekterer, 

hvilke konkrete sociale forhindringer der kan stå i vejen for sådan en løsrivelse. Altså 

overvejelser som medreflekterer, at konstruktioner er virkelige og derfor virker. 

 Som diskussionen antyder, forholder jeg mig mere skeptisk over for den narrative 

selvkonstruktion, som på mere fundamental vis synes at indebære andetgørelse af 

’den/det fremmede’. Det, at den narrative selvkonstruktion finder såvel sin anledning 

som sin løsning i mødet med det/den fremmede, rejser spørgsmålet om, hvorvidt 

andetgørelse udgør en grundlæggende del af den narrative selvdannelse, og om hvor-

vidt mødet med det andet reelt fungerer som principielt andetgørende. Skal den 

narrative selvkonstruktion udgøre et brugbart dannelsesideal, synes det nødvendigt, 

at det inkorporerer nogle grundlæggende overvejelser i forhold til de hierarkiske po-

sitioner, som det selvoverskridende møde potentielt betinger. Ikke mindst må det 

afklare, hvordan det undgås, at mødet producerer nogle elever som fagets ideelle 

subjekter og mål og andre som middel til disses selvdannelse. 

 Denne afhandlings teorier og synspunkter lægger således op til, at de danskfaglige 

dannelsesbegreber mere grundlæggende sigter på at udfordre de normer og konsen-

susser, som privilegerer bestemte vinkler og subjektpositioner. Snarere end at inklu-

dere andethed ville danskfaget med fordel kunne sigte på at opøve kompetencer i at 

dekonstruere førstehed og på opmærksomt at lytte efter de dissonanser, som dannel-

sesbegreberne måtte konstruere. 
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8. Konklusion 
 

 

Som tidligere nævnt har hensigten med denne afhandling ikke været at forkaste 

danskfaget, dannelse, kompetence, tolerance eller demokrati. I stedet har jeg under-

søgt, hvordan og med hvilke virkninger disse begreber forhandles og anvendes, 

ligesom jeg har påpeget mulige faldgruber, som disse anvendelser indeholder. Dette 

har jeg gjort med udgangspunkt i analyser af en række danskfaglige curriculum-

tekster publiceret i perioden 2003-6.  

 Med afsæt i dette materiale spørger afhandlingen: 1) Hvordan og med hvilke kon-

sekvenser konstruerer det danskfaglige curriculum kønsmæssig og etnisk subjektivi-

tet? 2) Hvilken rolle spiller de nyere dannelsesbegreber i denne konstruktion? 3) 

Hvordan forholder subjektivitetskonstruktionerne sig til fagets demokratiske idealer? 

Disse spørgsmål besvares gennem en række analyser med udgangspunkt i poststruk-

turalistisk teori og dekonstruktiv metode, som jeg samler under fællesbetegnelsen 

normativitetskritik. Inspirationen hentes især fra (queer)feministisk og postkolonial 

teori og desuden fra Foucaults governmentality-analytik med fokus på forbindelserne 

mellem subjektivitet og magt. De dannelsesbegreber, som danskfaget betjener sig af, 

ses i dette lys som styringsteknologiske former. 

 Analyserne viser, hvordan identitetskategorierne køn og etnicitet på forskellige 

måder sættes på dagsordenen i danskfagets curriculum. Pædagogisk omtales kønska-

tegorien i forbindelse med spørgsmålet om danskfagets kønnede reproduktion, som 

betinger, at drenge ender i den uddannelsesmæssige restgruppe. Fagligt kommer køn 

især i spil i forbindelse med emnet kvindelitteratur. Der er overvejende en tendens til, 

at køn forstås inden for en (med Judith Butlers vending) heteroseksuel matrice, som 

bl.a. indebærer, at drenge/mænd og piger/kvinder forstås som hinandens antitetiske 

modsætninger. Denne kønsforståelse indebærer, at teksterne italesætter drenge og 

mænd som teknisk kompetente, umodne og antiautoritære og deres tænkning som 

præget af det konkrete, mens piger og kvinder italesættes som æstetisk kompetente, 

modne, autoritetstro og abstrakt tænkende. 

 Materialet indeholder opfordringer til, at danskundervisningen skal inkorporere en 

række pragmatiske didaktiske hensyn til disse forskelle. Med udgangspunkt i govern-

mentality-analysen anlægger afhandlingen det synspunkt, at disse didaktiske og fag-

lige hensyn fungerer som styringsteknologier, der producerer de kønnede forskelle, 
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som de benævner. Man kan således tale om en kønsessentialisme, der produceres 

gennem pragmatiske hensyn. Samtidig med at materialet fokuserer på social repro-

duktion, som privilegerer piger og kvinder i danskfaget, italesættes fagets videnska-

belige del som kønsligt neutral, hvad der medvirker til at ugyldiggøre spørgsmål til 

fagets kønsideologier på videnskabeligt niveau. Ligeledes italesættes undertrykkende 

kønsforestillinger som grundlæggende ikke-eksisterende inden for danskfaget og det 

danske samfund. Sådanne forestillinger knyttes i højere grad til den danske nations 

fortid, som igen knyttes til etniske minoritetselever.  

 Analyserne af materialets konstruktioner af etnisk identitet peger på, at materialet 

i omfattende grad fokuserer på det etnisk differentierede skolerum, som altover-

vejende anerkendes og værdsættes, men at minoritetselever sideløbende italesættes 

gennem en række til dels stereotypiserende og orientaliserende diskurser, som med-

virker til at konstruere minoritetsetniske elever som fagets ’andre’. Selvom etniske 

minoritetselevers behov betegnes som en udfordring, der på flere måder udgør en del 

af danskfagets væsentlige eksistensberettigelse, fremstilles materialets grundlæg-

gende identifikationssubjekt alligevel som det etnisk danske subjekt. Dette ses bl.a. i 

det forhold, at der konstrueres et naturaliseret sammenfald mellem dansk-som-

modersmål og dansk-som-demokratisk-kompetence. 

 Demokrati fungerer i det hele taget som essentielt forbundet med danskfaget og 

det danske samfund på en måde, som implicit udelukker minoritetseleven og samti-

dig udelukker kritik af potentielt udemokratiske strukturer i danskfaget og i det dan-

ske samfund generelt. Den demokratiske udelukkelse er sammen med de orientalise-

rende diskurser medvirkende til, at den minoritetsetniske elev øjensynligt fanges i en 

dobbeltrolle, idet eleven på én gang forventes at skulle integreres gennem dansk-

faget, men samtidig også forventes at agere fagets demokratisk uskolede – men også 

til tider eksotiske livgivende – anden. 

 En sammenligning af konstruktionerne af identitetskategorierne køn og etnicitet 

viser også, at kategorierne italesættes som fordrende forskellige undervisningsmæs-

sige tiltag. De respektive tiltag, som hver kategori kalder på, kan ses som symptoma-

tiske for, hvad den nævnte kategori forventes at betegne, men også for, hvad der ud-

gør fagets uitalesatte normer og forudsatte identifikatoriske subjekt: Faktorer, som 

medfører ulempe for drenge, italesættes som del af interne strukturelle forhold i 

danskfaget, som faget følgende opfordres til at ændre på. Omvendt lægges der i høje-

re grad op til, at de ulemper, som minoritetseleverne oplever, fordrer en kvalifice-
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rende ændring af eleven selv. Hvor man i forbindelse med drenge kigger udad mod 

undervisningssystemets strukturer, kigger man i forbindelse med minoritetsetniske 

elever indad, mod elevens (mangelfulde) evner og psykiske konstitution. 

 Mine analyser viser desuden, at mødet mellem den narrative selvdannelse og 

kompetencebegrebet på den ene side og identitetskategorierne etnicitet og køn på den 

anden indebærer nogle ganske særlige positioneringer af fagets subjekter. Den narra-

tive selvdannelse synes bl.a. at formulere dannelsens selvoverskridende møde med 

’det andet’ som sammenfaldende med den majoritetsetniske elevs møde med den 

minoritetsetniske. I dette møde positioneres minoritetseleven som middel i den majo-

ritetsetniske elevs dannelsesproces. Det synes således, som om den udformning, som 

dannelsens selvoverskridende møde får i materialet, medfører en hierarkisk positio-

nering af eleverne relativt til identitetskategorien etnicitet. Som dannelsesideal und-

går kompetencebegrebet disse positioneringer, men det indeholder omvendt nogle 

oplagte risici for at videreføre de stereotypiserende tendenser, som ses i dele af mate-

rialets kønnede og etniske subjektiveringsdiskurser. Kompetencebegrebets 

udfordring er således at undgå, at kompetenceudvikling bliver lig kultivering af es-

sentialiserede kønsidentiteter og civilisering af andetgjorte etniske identiteter.  

 Analyserne peger med andre ord på en diskrepans mellem danskfagets inklusions-

bestræbelser og dets italesættelse af kønsmæssig og etnisk identitet. Danskfaget og 

det danske samfund, som danskfaget formuleres som en uadskillelig del af, fremstil-

les tilbagevendende som målestokken for demokrati, herunder for etnisk og kønslig 

ligestilling, på en måde, som på forhånd ugyldiggør spørgsmål til eksistensen af di-

skriminerende strukturer i faget. Ligeledes bevirker det, at inklusionen af fagets 

’andre’ tenderer mod hierarkisk at underordne den inkluderede minoritetselev som 

pr. definition mindre demokratisk kompetent end majoritetseleven.  

 Som normativt perspektiv opfordrer afhandlingen til, at danskfaget snarere end at 

idealisere den personlige selvkritik i højere grad sigter på at udvikle fagets og ele-

vens kompetencer til at analysere den strukturelt producerede førstehed. 

 

Evaluering af metoden 

Afhandlingen har overordnet foretaget en række normativitetskritiske og dekonstruk-

tive analyser. Til dette har jeg primært anvendt en tværlæsende, nærlæsende og sam-

menlignende metode. Fordelen ved det tværlæsende greb er, at det gør det muligt at 

foretage detaljerede analyser af et større materiale og at påvise diskursive tendenser 
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på tværs af materialet. Dette har imidlertid krævet, at jeg begrænsede materialets om-

fang til en forholdsvist kort samtidshistorisk periode. Det er oplagt, at afhandlingen 

ville kunne blive tilføjet en historisk dimension, hvis materialet havde haft en tids-

mæssigt mere spredt karakter. Jeg har imidlertid truffet dette metodiske valg, fordi 

jeg vurderede, at et projekt af det omfang, som en ph.d.-afhandling stiller til rådig-

hed, ikke ville kunne rumme både de detaljerede nærlæsninger, som er nødvendige 

for at identificere samtidige tendenser, og samtidig iværksætte en mere omfattende 

historisk analyse.  

 Det betyder, at analysen på godt og ondt gør sig blind over for de diskurser, som 

materialet historisk set skriver sig ind i og op imod. Fordelen ved en sådan historisk 

fastfrysning er, at analysen undgår at stirre sig blind på eventuelle fremgange og til-

bageskridt, men alene kan koncentrere sig om teksternes performative funktioner nu 

og her. Ulempen ved at foretage et sådant historisk snapshot, som min afhandlings 

analyser er udtryk for, er, at det afskærer muligheden for at sige noget om dansk-

fagets forandringer og udviklingshistorie. Selvom analysen er bevidst herom, må den 

således forblive historisk amputeret, og dette udelukker bl.a. visse former for etisk 

vurdering. For eksempel bliver det ikke muligt at vurdere, hvorvidt de greb, som 

materialeteksterne foretager, er bedre eller værre end forudgående teksters strategier 

– fx hvorvidt de kritisable træk, jeg finder i materialet, trods alt udgør alternativer, 

som er bedre end forgangne teksters ditto. Som sagt har pladsen ikke tilladt sådan et 

projekt, men det er oplagt, at fremtidig forskning ville kunne kvalificere projektet 

gennem at tilføje det en historisk dimension. 

 

Forskningsmæssig perspektivering  

I løbet af projektet har der med andre ord rejst sig en række spørgsmål, som desværre 

ikke har kunnet undersøges inden for rammerne af afhandlingen. Jeg vil afslutnings-

vist pege på nogle af de perspektiver, som mit projekt ikke har inddraget, men som 

fortsat forskning inden for området oplagt kunne bidrage med som en udvidelse og 

kvalificering af afhandlingens pointer:  

 

• En højere grad af historisk sammenligning kunne vise de historiske foran-

dringer i danskfagets subjektkonstituerende diskurser og kunne pege på, 

hvorvidt og i givet fald hvordan den samtidshistoriske praksis adskiller sig fra 

tidligere praksistyper. 
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• Projektet kunne udvides til en undersøgelse af flere curriculumniveauer og 

således fx inddrage undervisningsmateriale i form af lærebøger, litteratur-

historier, eksamensopgaveformuleringer og lign. Et sådant projekt ville 

udvide det diskursive område, som analyseres, og dermed undersøge diskur-

sernes gensidige overlapninger og afsmitninger på flere niveauer.  

 

• Som det fremgår, indeholder afhandlingens diskussioner en underlæggende, 

men ikke efterprøvet tese om, at det danskfaglige curriculums diskurser har 

indflydelse på læreres og elevers dagligdag i danskfaget. Mit materiale kan 

dog ikke sige noget om, hvorvidt og i givet fald hvordan noget sådant er til-

fældet. Det vil være oplagt at undersøge sammenhængen mellem på den ene 

side de tendenser, som afhandlingen peger på som signifikante for materialets 

diskurser, og fagets undervisningspraksis på den anden. Sådanne eksempler 

har jeg kun antydningsvist inddraget i form at materiale fra Gymnasiernes til-

tag for tosprogede elever, men man ville med fordel kunne udvide eksem-

pelmaterialet til en selvstændig undersøgelse med udgangspunkt i klasse-

rumsobservationer, lærer- og elevsamtaler m.m. Et sådant projekt ville især 

metodisk måtte overveje, på hvilken måde og med hvilke virkninger man kan 

tale om, at undervisningens praksis er forbundet med det ministerielle curri-

culums praksis. 

 

• I det foreliggende materiale kunne andre meningsdannende kategorier ind-

drages i analysen. Man kunne fx fokusere på begrebet klasse, som jeg kun 

mere overfladisk og ikke systematisk har undersøgt. Konstruktionen af fore-

stillinger om krop og abilitet synes også at være et muligt sted at sætte ind, jf. 

fx forskellen på, hvorvidt tegnsprog inddrages som nationalsprogsform i cur-

riculumtekster eller ej. 

 

• Endelig lægger afhandlingens sideblik til norske og svenske curriculum-

tekster op til, at en internationalt sammenlignende undersøgelse af curricula 

fra andre fag med udgangspunkt i nationalsprog ville kunne give et bud på, 

hvorvidt de diskurser, som jeg identificerer i materialet, kan karakteriseres 

som specifikt knyttede til en dansk uddannelsesmæssig kontekst.  
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Disse perspektiver er oplagte både for en videre forskning i danskfaglige praksisser 

og deres fremtidige perspektiver og som udgangspunkt for en fortsat undersøgelse af 

normativitetens specifikke funktioner og virkemåder i uddannelsessystemet. 
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Resumé 
 

 

Med udgangspunkt i en række ministerielle tekster om danskfaget fra perioden 2003-

6 undersøger denne afhandling danskfagets konstruktioner af subjektivitet og dannel-

se. Afhandlingens overordnede problemformulering lyder: Hvordan og med hvilke 

konsekvenser konstrueres subjektivitet på danskfagets curriculumniveau? Analyserne 

af danskfagets subjektiveringsformer tager udgangspunkt i identitetskategorierne køn 

og etnicitet og bryder derfor problemformuleringen ned i tre analytiske delspørgs-

mål: 1) Hvordan forstår og håndterer danskfaget kønsmæssig og etnisk identitet og 

forskellighed?, 2) Hvilken rolle spiller danskfagets nyere dannelsesbegreber for den 

måde, hvorpå kønsmæssig og etnisk identitet og forskellighed forstås og håndteres?, 

3) Hvordan forholder danskfagets forståelse af egne demokratiske idealer sig til den 

måde, hvorpå faget forstår de konkrete identitetskategorier køn og etnicitet?  

 Analyserne tager afsæt i poststrukturalistisk teori specifikt inspireret af foucauldi-

ansk magtanalyse, (queer)feministisk kønsteori og postkoloniale teorier om etnici-

tetskonstruktion. Disse retninger præsenteres i afhandlingens del I, som også inde-

holder en afklaring af danskfagets centrale dannelsesbegreber. Der fokuseres især på 

de senmoderne dannelsesbegreber narrativ selvkonstruktion og kompetencedannelse. 

 Afhandlingens del II indeholder analyser af ministerielle danskfaglige tekster. 

Gennem dekonstruktive og sammenlignende læsninger på tværs af materialet viser 

analysen bl.a., hvordan faget italesætter kønslige identiteter som fænomener, der be-

tinger elevers og læreres faglige præferencer og evner. Det vises også, at materialets 

italesættelse af etnicitet kendetegnes af, at faget anerkender og værdsætter det etnisk 

differentierede skolerum, men at det samtidig italesætter minoritetsetniske elever 

gennem diskurser, som medvirker til at konstruere disse elever som fagets ’andre’.  

 Analyserne danner baggrund for diskussionen i afhandlingens del III, som sam-

menligner konstruktionerne af køn og etnicitet og diskuterer kategoriernes relation til 

de senmoderne dannelsesbegreber såvel som til fagets overordnede demokratiske 

sigte. Det konkluderes, at der består et indre modsætningsforhold mellem fagets ideal 

om ligestillende demokratisk inklusion og de marginaliserende og hierarkiproduce-

rende tendenser i materialet, ligesom det vises, hvordan den aktuelle anvendelse af 

de senmoderne dannelsesidealer risikerer at understøtte essentialiserende og margi-

naliserende strukturer.  
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Summary  
 

Title: Bildung and Dissonance. A Normativity-critical Investigation into the 

Curriculum of ‘Danish’ Especially Concerning the Constructions of Gender and 

Ethnicity. 

 

Reading a series of governmental documents issued during the period of 2003-6, this 

dissertation investigates the constructions of subjectivity and Bildung as they appear 

in the curriculum of the school subject ‘Danish.’ The dissertation asks, How and with 

what consequences is subjectivity constructed in the curriculum of ‘Danish?’ Taking 

the identity categories gender and ethnicity as its starting points, the analysis poses 

the three following sub questions: 1) How does the Danish curriculum conceptualize 

and manage ethnic and gender-based identity and difference?, 2) How does the late 

modern concept of Bildung play into the ways in which gender and ethnicity are 

conceptualized in the curriculum?, 3) What is the relationship between the 

democratic ideals that the curriculum of ‘Danish’ understands itself to perpetuate and 

the ways in which the curriculum conceptualizes the ethnic and gendered identity 

categories? 

 The analysis is inspired by poststructuralist theory, specifically Foucauldian 

power analysis, (queer)feminist gender theory, and postcolonial theories on ethnicity 

construction. These theories are presented in the first section of the dissertation. The 

first section also contains a presentation of the concepts of Bildung that are dominant 

within the Danish curriculum. The presentation concentrates particularly on the late 

modern Bildung concepts: Narrative self construction and competence formation. 

 The second part of the dissertation contains deconstructive and comparative 

readings across the Danish curriculum texts. My analyses show that the texts under-

stand gender to be a phenomenon which condition the educational preferences and 

talents of pupils and teachers. My analyses also show that the curriculum texts 

generally acknowledge and approve of an ethnically differentiated classroom. At the 

same time, however, the texts on more levels discursively construct pupils of ethnic 

minorities as ‘other’ to the school subject ‘Danish.’  

 Reflecting on the analysis results, the third part of the dissertation compares the 

similarities and differences between the constructions of gender and ethnicity and 

discusses the relation between these categories, the late modern concept of Bildung, 
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and the democratic ideals. This leads to the conclusion that a conflict exists between 

on the one hand the curriculum’s ideals of equality through democratic inclusion and 

on the other hand the marginalizing and hierarchy-establishing tendencies within the 

material. It is shown that the curriculum’s use of the late modern Bildung concepts 

risks supporting these essentializing and marginalizing structures. 
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Det statistiske materiale, som er gengivet i dette helt ikke-kommercielle videnskabe-

lige arbejde, gengives i ikke-manipuleret stand som del af en kritisk videnskabelig 

fremstilling. Det kan derfor anvendes uden særlige tilladelser, jf. Ophavsretsloven § 

23 stk. 1. 

 

Det analyserede materiale kan findes på de URL-adresser, som er anført i litteratur-

listen. Alternativt kan det rekvireres hos forfatteren.  


