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De umulige børn og det ordentlige menneske handler om etniske

minoritetsbørns identitetserfaringer i den danske folkeskole.

Den viser, at de etniske minoritetsbørn – stik imod skolens

og lærernes intentioner om integration – oplever, at der er 

et skarpt skel mellem danskere og etniske minoriteter.

Børnene føler, at den danske og andre nationale identiteter

er hinandens modsætninger, og at de etniske minoriteter

laver ballade og er dårlige elever, hvorimod danskere opfører

sig pænt og er dygtige elever. Men hvorfor bliver nationale

og religiøse identiteter så vigtige i folkeskolen? Og hvorfor

ender især muslimske drenge i kategorien som skolens 

ballademagere? 

Disse spørgsmål besvarer bogen gennem en analyse af skole-

institutionen og børns identitetsopbygning omkring fælles-

skaber og kulturelle former. Her bliver det tydeligt, hvordan

den danske folkeskoles ideal om ”det ordentlige menneske”

bringer begreberne om køn, nationalitet og religion ind i

samspillet mellem børn og lærere på en måde, som ikke

fremmer integration.
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 forord 11

Forord

Bogen her handler om en gruppe børn og deres lærere. I det følgende vil de 
og deres liv i skolen blive beskrevet, analyseret og diskuteret, men før jeg 
således gør dem til forskningsobjekter, vil jeg sige dem og Sønderskolens le-
delse en stor tak for, at de har givet mig lov til at studere dem og bruge deres 
tid på interviews og spørgsmål.
 Bogen er baseret på et ph.d.-projekt udarbejdet ved Danmarks Pædago-
giske Universitet. Arbejdet med undersøgelsen, analysen og siden ph.d.-af-
handlingen har været et langt sejt træk. At det kun sjældent har været surt 
er i høj grad pga. de mennesker, jeg har haft omkring mig. Jeg tænker her 
ikke mindst på mine gode kolleger på Institut for Pædagogisk Antropologi 
og på ‘børnegangen’, der har gjort mit daglige arbejdsliv rart og inspirerende. 
Jeg vil dog frem for alt takke min vejleder Eva Gulløv og bivejleder Bolette 
Moldenhawer, som har haft tålmodighed med min stædighed, ladet mig 
følge projektet til dørs og stået mig bi undervejs. Eva skal have en særlig tak 
for sin uvurderlige daglige støtte, engagement og kloge vejledning. Hun og 
min mand Henrik, har gennem deres engagerede læsning og kritik bidraget 
væsentligt til afhandlingen. Dertil har jeg fået en stor hjælp fra Signe Skov-
gaard og Kristoffer Nilsson, der har transskriberet mine interviews, Mikkel 
Thelle som har læst og kritiseret og ikke mindst Dil Bach, der har været en 
uundværlig hjælp i slutspurten.
 Og så er der dem, som skal have tak for at være der gennem tykt og tyndt; 
min familie Ke, John, Marie, Andreas og Nanna og dem, der ikke burde stå 
sidst, fordi de altid kommer først; Henrik, Hannah, Isak og Rosa.

Laura Gilliam
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 etniske minoritetsbørns identitetsforståelser 15

Etniske minoritetsbørns identitetsforståelser  
i en københavnsk folkeskole

Enrico og Hamid spiller ‘Twister’ mod Casper og Rasmus i et frikvarter. Drengene 

står på en stor spilleplade af plastik og skal flytte hænderne og fødderne rundt 

mellem forskellige farvede felter, så de kommer til at stå i helt akavede stillinger. 

Hvis de vælter, er de ude af spillet. Merdzan kommer ind i klassen, hopper op 

på et bord og sætter sig til at se på, mens han dingler med benene: »Jah, det er 

araberne mod danskerne!« Jeg spørger ham, hvem han holder med: »Med perkerne 

selvfølgelig, de skal vinde over danskerne, de sorte skal vinde.« Merdzan afbryder sig 

selv, fordi Casper vælter: »Jaah, nu røg en dansker ud!«

 (frikvarter i 6. kl.)

Denne bog handler om etniske minoritetsbørns identitetserfaringer og iden-
titetsforståelser i folkeskolen. På baggrund af syv måneders feltarbejde blandt 
børn og deres lærere i en klasse på Sønderskolen, ser jeg på de identitetskon-
struktioner, der finder sted i skolen, og dermed på, hvilken betydning skolen 
har for etniske minoritetsbørns forståelser af sig selv og for deres tilknytning 
til forskellige fællesskaber. Skolens betydning for etniske minoritetsbørn un-
derstreges af skolefolk og ikke mindst fra politisk side: Skolen er den centrale 
samfundsintegrerende institution, og alle børn, men især børn, der står uden 
for det danske fællesskab, må gennem den for at kunne indgå produktivt 
samt socialt og kulturelt integreret i det danske samfund.
 Bogen her vil lægge en anden vinkel på skolens betydning for de etniske 
minoritetsbørn. Mit argument er, at disse børns erfaringer i skolen er af afgø-
rende betydning for deres identitetskonstruktion; det vil sige for, hvorledes 
de forstår deres individuelle kendetegn, evner og potentialer, deres position 
i skolen og det danske samfund og deres tilhørsforhold til sociale kategorier 
og fællesskaber. Denne vinkel kan være med til at forklare, hvad nationale 
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16 de umulige børn

undersøgelser har påpeget, nemlig at etniske minoritetselever generelt klarer 
sig dårligere i den danske folkeskole end etnisk danske elever. Forklaringer-
ne har stået i kø fra skolens og politikernes side: De etniske minoritetsbørn 
mangler danskkundskaber, når de starter i skolen, der er en kulturkløft mel-
lem skolen og børnenes hjem, disse hjem bakker ikke op om børnenes skole-
gang eller kan ikke give deres børn den nødvendige støtte, og især drengene 
har ikke respekt for lærerne eller for skolens regler.
 Jeg vil her argumentere for, at en vigtig del af forklaringen på etniske 
minoritetsbørns ringe skoleudbytte ligger i de identitetserfaringer, de gør sig 
under deres skolegang. Hvad jeg dertil vil vise, er, at disse identitetserfaringer 
spiller en central rolle for de etniske minoritetsbørns forhold til det danske 
samfund. Ser man på børnenes identitetserfaringer, kan man se, at skolen 
og skolegangen ikke altid tjener sit formål om at integrere og dygtiggøre de 
etniske minoritetsbørn, men at disse børns, men også deres etnisk danske 
klassekammeraters, erfaringer i skolen kan resultere i en række forståelser, 
som modarbejder disse gode intentioner.
 Klassen 4.a/6.a i Sønderskolen kan netop vise dette.1 Skønt 4.a/6.a bliver 
opfattet som en velintegreret klasse, er der blandt børnene en udbredt opfat-
telse af, at skolen er delt op i en gruppe af danskere og en gruppe, som børne-
ne kalder indvandrere, udlændinge, perkere, arabere eller muslimer, og at disse 
to grupper står i en form for opposition til hinanden. Selvom opdelingen 
ikke altid er relevant, er den, som Merdzan viser i det indledende citat, en 
opdeling, som ofte bliver anvendt i børnenes sociale interaktioner. I situa-
tionen citeret ovenfor ser Merdzan således ikke bare Enrico, Hamid, Rasmus 
og Casper spille Twister, men nogle børn, han kategoriserer som danskere, 
arabere, perkere og sorte. Ligesom Merdzan bruger også de andre børn i 4.a/6.a 
dagligt forskellige kategorier til at betegne sig selv og hinanden, og dermed 
tilskriver de sig selv og andre identiteter. De tillægger dertil disse identiteter 
en række normative betydninger, som strider stik imod skolens ønske om at 
sikre tolerance og positiv selvudvikling hos børnene. Såvel klassens etniske 
minoritetsbørn som de etnisk danske børn taler således om, at udlændinge, 
muslimer, perkere, indvandrere eller arabere, og især drengene blandt disse, 
er dårlige elever, der laver ballade og er aggressive, men at danskere er dyg-
tige elever, som opfører sig pænt. Spørgsmålet er, hvor børnene i 4.a/6.a har 

1  Da jeg fulgte klassen i to perioder, den første i 4. kl, den anden i 6. kl., kalder jeg klassen 
for ‘4.a/6.a’. For at sikre skolens, børnenes og lærernes anonymitet er skolens navn, ‘Sønder-
skolen’, ligesom alle navne på børn og lærere i bogen, pseudonymer. 
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 etniske minoritetsbørns identitetsforståelser 17

disse forståelser fra, og hvorfor etniske og religiøse identiteter får relevans og 
disse betydninger i skolen, men også hvorfor indvandrerdrenge eller muslimske 
drenge ender i kategorien dårlige elever og ballademagere – og kategoriseres 
som skolens umulige børn.
 I bogen her vil jeg vise, at dette ikke blot kan forklares med de typiske 
henvisninger til fordomme, problematiske kulturmøder eller dårlig opdra-
gelse. Klassens lærere bruger ikke etniske eller religiøse identitetskategorier 
over for børnene, og de har et stærkt ønske om ikke at markere etniske skel, 
men opdrage børnene til tolerance. Sønderskolen arbejder ud fra et ‘positivt 
kultursyn’, og ét af den danske folkeskoles grundprincipper er at udligne skel 
og behandle alle elever lige. Og sidst, men ikke mindst, kommer klassens 
etniske minoritetsbørn fra så forskellige hjem og fra så forskellige etniske 
baggrunde, at man ikke på nogen måde kan tale om, at de bliver opdraget på 
samme måde, eller at deres forældre har en fælles kultur eller tilgang til sko-
len. Igennem en analyse af skoleinstitutionen, af læreres praksis og forståel-
ser og af børns erfaringer, strategier og relationer til hinanden og til lærere i 
skolen, vil denne bog vise, at man ikke blot kan placere skylden hos enten 
forældrene, børnene eller lærerne. Selvom børn kommer til skolen formet 
af deres tidligere erfaringer og sociale positioner i samfundet, må man også 
se på de sociale processer i skolen og se, at skolens »umulige børn« og dens 
ideal om »det ordentlige menneske« får bestemte køn, etniske og religiøse 
identiteter i et komplekst samspil mellem børn og lærere, der er irammesat 
af skoleinstitutionen og dens institutionelle logikker.
 

4.a/6.a – den umulige klasse

Etniske minoritetsbørns identitetsforståelser i den danske folkeskole udgør 
bogens generelle fokus. Og idet Merdzans klasse – 4.a/6.a – er den case, som 
jeg vil analysere, er det de etniske minoritetsbørns identitetsforståelser i 
denne klasse, der udgør bogens specifikke fokus. 4.a/6.a går som nævnt på 
Sønderskolen, som er en middelstor tosporet skole, der ligger i et af de op-
rindelige københavnske arbejderkvarterer. Skolen er valgt som en ‘ganske 
almindelig dansk folkeskole’ med en betragtelig andel etniske minoritets-
elever – ca. 40 %. Med ‘almindelig’ menes, at skolen har et elevoptag og 
en pædagogik, der ikke skiller sig væsentligt ud fra andre folkeskoler. Jeg 
beskriver skolen og dens lærere i nærmere detaljer i kapitel 2, men her vil 
jeg påpege, at skolens leder og de lærere, jeg har interviewet, generelt er po-
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18 de umulige børn

sitivt indstillet over for tilstedeværelsen af tosprogede elever på skolen. 4.a/6.a 
er en af skolens mindre klasser, med 21 elever i 4. kl. og kun 18 elever i 6. 
kl., efter 4 børn er gået ud og en enkelt kommet til. Samtidigt er den blandt 
de af skolens klasser, som har flest etniske minoritetsbørn. I 4. kl. går der 12 
etniske minoritetsbørn og 8 etnisk danske børn i klassen, samt en dreng med 
en etnisk dansk mor og en etnisk tyrkisk far, og i 6. kl. er der 13 etniske mi-
noritetsbørn i forhold til 5 etnisk danske børn. Men dertil har klassen, som 
en af dens lærere, Preben, beskriver her, ry for at være en umulig klasse og en 
af skolens værste klasser:
 

Nå, du er i dén umulige klasse. Det er den værste klasse på skolen. Der er nok at under-

søge – de er umulige hele bundtet! Dem kan du møde foran salen, når jeg har smidt dem 

ud fra idræt. De kan ikke finde ud af at opføre sig ordentligt, de er ikke opdragede.

(Preben, lærer i 4.a/6.a)

Blandt lærere bliver klassen omtalt som svær, benhård, streng, fræk eller umu-
lig at styre. Under et forældremøde, hvor børnene deltager, udtrykker en af 
klassens lærere, den i 4. kl. nye matematiklærer, Bent, den samme opfattelse 
af klassen:

Jeg må sige, jeg har fået kam til mit hår. Hvis bare børnene var sådan her til daglig 

[børnene sidder pænt og stille ved siden af deres forældre], så ville det være en svir. 

Drej det 180 grader, så ved I hvordan her er. 60 % af tiden går med at få ro og med 

disciplinære ting. Så kan I selv regne ud, hvor meget undervisning børnene får!

(Bent, lærer i 4.a/6.a)

Selvom 4.a/6.a’s klasselærer, Dorthe, ser langt mere nuanceret på klassen 
og påpeger flere positive ting ved eleverne, fortæller hun også, at folk, der 
har arbejdet med vanskelige børn, siger om flere af 4.a/6.a’s elever, at »det er 
de børn, vi har på observationshjemmene«. Hun kalder dem selv en »benhård 
børnegruppe«, hvoraf et stort flertal er »omsorgskrævende« og afhængige af 
hendes tilstedeværelse, uden hvilken »det går i opløsning for dem«. Klassen 
har haft et utal af matematiklærere; året før jeg kom, havde klassen 5 for-
skellige matematiklærere, og atter 3 matematiklærere og vikarer for disse var 
igennem klassen, fra jeg begyndte mit feltarbejde i midten af 4. kl., til jeg 
kom tilbage et år efter i starten af 6. kl. De fleste af disse lærere har endda 
sagt op på skolen, ligesom Bent, der er citeret ovenfor, gør det efter et år i 
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klassen. Klassen er ligeledes berygtet blandt vikarer, hvoraf nogle nægter at 
have dem. Når noget er ødelagt, noget er stjålet, nogen er kede af det, eller 
en fodboldbane er blevet overtaget på uautoriseret vis, er det ofte »dem fra 
4.a/6.a«. Eller der er i hvert fald en forventning om, at synderen er at finde i 
denne klasse. Når der lyder klager fra andre lærere, eller et barn står ved læ-
rerværelsets dør, sur eller fortvivlet, og beklager sig, er det ofte »x fra 4.a«.
 Klassens elever kender godt deres rygte. Emnet dukker tit og ofte op i 
samtaler i klassen og bliver beskrevet i de fleste af mine interviews med bør-
nene. Her tager børnene klasseidentiteten på sig og taler om klassen som et 
‘vi’: »Vi er helt umulige. Det er kun Dorthe, der kan styre os«, siger de tit, ofte 
med en vis stolthed i stemmen. Her er det Frederik, der fortæller:

Jeg tror nok, at alle siger ... hvis der er vikar, én der skal ned i vores klasse ... så når 

de kommer ned, og så når de kommer op igen på lærerværelset efter timen, så siger 

de: »Den her klasse vil vi aldrig have mere, for den har simpelthen været for fræk« og 

sådan. Og vi er altid sådan. Jeg ved ikke hvorfor, men hele klassen er bare altid sådan.

(Frederik 4. kl.)

Orden og kaos i 4.a/6.a

Også på lærerværelset mener man, at det kun er Dorthe, der kan styre 
4.a/6.a. Hendes ry er at være lidt af en helt – den strenge, men retfærdige 
lærer, som med skolelederens ord »knokler rumpen ud af bukserne, følger alle 
sager til dørs, hele tiden og hver gang«. Hun er kendt for sin konsekvens og for 
sin rummelighed, for at beholde børn i klassen, som mange mener, burde 
have været på specialinstitution. Andre lærere har meget respekt for, at hun 
ikke blot kan håndtere 4.a/6.a, men faktisk kan få dem til at opføre sig pænt. 
Samtlige af de lærere, jeg har mødt i klassen, kommenterer den effekt, hun 
har på børnene, at hendes blotte tilstedeværelse eller et enkelt af hendes 
tordenblikke kan få dem til at tie og finde deres pladser, hvor uroen bryder 
ud det sekund, hun er ude ad døren. »Nu skal I ikke ... bare fordi Dorthe ikke 
er her«, lyder det ofte.
 I Dorthes timer hersker der for det meste ro, og de fleste børn arbejder 
med deres ting. Når der bryder uro ud, korrigerer Dorthe børnene med det 
samme. Ethvert regelbrud bliver markeret og kritiseret, og konflikter bliver 
diskuteret omhyggeligt. Hun kører undervisningen med stramme tøjler, og 
selvom børnene synes, hun er »streng« og »skrap«, er de fleste optaget af de 
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diskussioner, hun sætter i gang. Men når Dorthe går ud ad døren og overla-
der klassen til en anden lærer, sker der et skift. Det er, som om hendes effekt 
hænger lidt i luften, børnene arbejder videre i en kort stund, men så forduf-
ter den. Børnene begynder at røre på sig, de begynder at snakke, nogle skub-
ber stolen larmende tilbage, én fløjter, én smider en farve gennem luften. 
Læreren hæver stemmen, irettesætter. Og så er der liv i klassen. Sommetider 
er der bare en uro, som gør det svært at gennemføre den planlagte under-
visning: Undervisningen afbrydes konstant af børn, der rejser sig, af nogle, 
der larmer, af drillerier, af nogle, der skændes, af nogle, der konsekvent taler 
i munden på de andre. Der skal hele tiden rettes på, skældes ud og startes 
forfra.
 De fleste børn bidrager til den generelle støj- og uroforøgelse, om end det 
for det meste er drengene, som hver på sin måde bidrager til den uro, som 
forstyrrer undervisningen. Men nogle gange eskalerer det, og så får læreren 
ikke en fod til jorden. Der er hele tiden afbrydelser, skænderier og drillerier 
af hinanden og af læreren. Drengene gejler hinanden op, udfordrer læreren 
og kommer gerne op at skændes med et par af pigerne, mens de fleste piger 
arbejder lidt, men ofte også sidder og småsnakker. Også uden for timerne er 
der en høj aktivitet. Pigerne og Frederik bliver godt nok indenfor i de fleste 
frikvarterer og snakker og danser, men når resten af drengene ikke spiller 
fodbold og basketball, har de travlt med at finde på underholdning og nye 
påfund, de løber rundt på gangene, slås, hujer og råber, driller hinanden og 
de mindre elever.

Den integrerede klasse

4.a er dog ikke kun kendt for at være umulig, men, som nævnt, også for 
at være en rimeligt velintegreret klasse, hvor etnisk danske og etniske mi-
noritetsbørn kommer godt ud af det med hinanden. Dette tilskriver lærere 
og ledelse klasselæreren Dorthes integrationsarbejde med klassens etniske 
minoritetsbørn og etnisk danske børn; et arbejde der bl.a. er baseret på en 
principiel og moralsk, men tolerant indstilling til de religiøse og kulturelle 
forskelle, hun oplever mellem børnene. En del af det kodeks, Dorthe ind-
prenter, er således også, at børnene skal være tolerante over for hinanden, 
ikke drille andre med, hvordan de ser ud, hvilken religion de har, hvad de 
gør og spiser, og i det hele taget ikke blande sig i, hvordan andre ønsker at 
leve deres liv.
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 De etnisk danske børn i 4.a/6.a udtrykker sig da heller ikke diskrimine-
rende over for de etniske minoritetsbørn. Racist er et skældsord for alle i 
klassen. De etnisk danske børn udtrykker i interviews og under snak i klas-
sen, at de synes, det er »spændende« at gå i en klasse med børn fra »forskellige 
lande«, de synes, »de lærer meget om muslimer«, og vil foretrække det for en 
klasse kun med danske elever. De etnisk danske børn siger ligeledes gerne, at 
det er »lige meget, hvilken religion man har«, udtrykker deres modstand mod 
nedsættende navne og udviser interesse for de muslimske børns religiøse 
traditioner og regler og de politiske emner, der optager dem. De etnisk dan-
ske piger og de etniske minoritetspiger leger sammen i skoletiden, og de og 
Frederik taler om deres liv og oplevelser.
 Klassens andre to etnisk danske drenge og Deniz, der beskriver sig som 
»halv dansker, halv tyrker«, er meget gode venner med de etniske minoritets-
drenge. De hjælper hinanden ved ikke at sladre om ballade, tager skylden 
for hinanden over for lærere og forsvarer hinanden, hvis der er nogen, der 
er uvenner med andre børn. Hvor der således synes at være et godt forhold 
mellem etniske minoritetsbørn og etnisk danske børn i klassen, påpeger 
både børn og lærere, at pigerne og drengene ikke kan sammen – de strides 
og skændes, og drengene er »strenge« over for pigerne. På trods af dette og på 
trods af klassens ry for at være umulig at styre, er 4.a/6.a’s ry ikke desto min-
dre, at den er en klasse, der er nået langt i forhold til den ønskede integra-
tion, hjulpet godt på vej af forældres opbakning og en progressiv lærer, som 
det er lykkedes at skabe et tolerant miljø mellem etnisk danske og etniske 
minoritetsbørn.

4.a/6.a som case

Det skal understreges, at mange klasser med etniske minoritetselever, er 
mere velfungerende end 4.a/6.a. Men kan 4.a/6.a på Sønderskolen, der har 
ry for at være en umulig klasse, der er plaget af ballade og nogle svære børn, da 
fortælle os noget om andre danske skoleklasser med etniske minoritetsbørn? 
Hvad jeg vil vise er, at klassens dårlige ry for børnene selv og for skolens læ-
rere hænger sammen med, at der er mange etniske minoritetsbørn i klassen, 
og dertil hovedsageligt henviser til de syv etniske minoritetsdrenge i klassen. 
Man skal heller ikke kende meget til debatten om ‘tosprogede drenge’ i den 
danske folkeskole for at lægge mærke til denne kategoris generelle associa-
tion til ballade og problematiske elever. 4.a/6.a er derfor en særlig velegnet 
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case for studiet af associationen mellem ‘tosprogede elever’ og problemer og 
ballade, og dens konsekvenser for de involverede børns skolegang og iden-
titetsforståelser.
 Men 4.a/6.a er også en velegnet case, fordi det er en klasse med en pro-
gressiv og idealistisk lærer, der med fuld opbakning fra forældre og skolele-
delse ønsker at fremme – og tilsyneladende også har etableret – et tolerant 
forhold mellem etnisk danske børn og etniske minoritetsbørn og en under-
visningsform, der skaber ro i klassen. Dermed giver 4.a/6.a mulighed for at 
undersøge, hvorfor børnene i en sådan klasse har ry for at være blandt sko-
lens værste klasser, og hvorfor børnene her alligevel deler sig op i etniske og 
religiøse grupperinger og udtrykker de ovenfor beskrevne forståelser af disse 
grupper. Netop 4.a/6.a som case kan vise, at man ikke bare kan skyde skyl-
den på fordomsfulde lærere eller heller ikke, som jeg vil vise, på de etniske 
minoritetsbørns hjem og opdragelse, men i stedet må se på de komplekse 
sociale dynamikker mellem børn og mellem børn og lærere i skoleinstitutio-
nen.

Mellem børneantropologi og uddannelsesantropologi

Idet min interesse er forholdet mellem børn og institution, og hvorledes 
disse to påvirker hinanden, placerer studiet sig mellem forskningsfelterne 
børneantropologi og uddannelsesantropologi. I tråd med nyere børneantro-
pologi og -sociologi vil analysen fokusere på de sociale og kulturelle vilkår 
for børns liv og praksis, som sættes af samfundets strukturer og diskurser, 
såvel som hvordan børns praksis er med til at forme deres egne og andres 
liv og er med til at opretholde og ændre samfundets sociale og kulturelle 
strukturer (Hardman 1973, Jenks 1982, Corsaro 1985, 2005, Richards & 
Light 1986, La Fontaine 1986, Qvortrup 1987, Alanen 1988, Prout & James 
1990). Grundantagelsen for dette studie er også en central børneantropolo-
gisk pointe: nemlig at børns praksis og forståelser skal forstås ud fra den kon-
tekst, de indgår i, og undersøges i denne (Gulløv 1999, Gulløv & Højlund 
2003). Skolen har en betydning for børns identitetsforståelser, og denne be-
tydning skal studeres blandt børn i skolen.
 Bogen er desuden et bidrag til uddannelsesantropologien og den pæda-
gogiske antropologi, da skoleinstitutionen og børns konstruktion af identitet 
og muligheder for læring heri, er det centrale objekt for min analyse. I min 
diskussion af skoleinstitutionen trækker jeg også på uddannelsessociologi-
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ske studier, der kan vise, hvorledes skolen strukturerer børns sociale liv og 
selvforståelser. I tråd med det centrale fokus i en del nyere sociologisk og 
antropologisk uddannelsesforskning er det dertil min interesse at se på børns 
og unges deltagelse i og bidrag til den sociale og kulturelle produktion og re-
produktion af skolen og dens sociale strukturer (Levinson & Holland 1996, 
Erickson 1996, Fordham & Ogbu 1986, Eckert 1989, Foley 1991, McDer-
mott 1993, 1997, Levinson 1999).

Feltarbejde på Sønderskolen

Jeg har, som nævnt, fulgt 4.a/6.a og dens lærergruppe gennem syv måneders 
feltarbejde, fordelt på fem måneder i 4. kl. i 2002 og to måneder i 6. kl. i 
2003, og deltog der i skoledagen i ca. fire dage om ugen. Det vil sige, at jeg 
sad med i timerne og observerede og lyttede – dels til undervisningen, dels 
til hvad der foregik blandt børnene. Frikvartererne delte jeg mellem bør-
nene i klassen og i gården og lærerne på lærerværelset. Her sad jeg med, når 
lærerne snakkede, diskuterede og delte oplevelser fra timerne. Derudover 
interviewede jeg klassens lærere, skolelederen og klassens elever gentagne 
gange. For bedre at kunne se klassens særheder tilbragte jeg en uge i paral-
lelklassen, 4.b/6.b, for at sammenligne de to klasser. Idet de to parallelklasser 
havde idræt sammen og flere lærere tilfælles, vil jeg ofte henvise til denne 
klasse.
 Jeg har valgt at lave feltarbejde på én skole og i én klasse for at komme så 
tæt på en gruppe børn og deres lærere, på deres hverdag og sociale relationer 
i en bestemt institution, som man kun kan gennem et længerevarende felt-
arbejde. Idet jeg har valgt at se på både børnene, lærerne og skolen har jeg 
måtte fravælge at undersøge børnenes familier eller fritid. Det betyder ikke, 
at de ikke er relevante for skolens hverdag. Selvom skolens fysiske grænser 
kan gøre det let at afgrænse sit forskningsfelt, er det vigtigt at påpege, at ver-
den uden for disse fysiske rammer påvirker skolen: Børn, lærere og forældre 
passerer de fysiske grænser om skolen uafbrudt, og den sociale og politiske 
verden, der opretholder skoleinstitutionen og regulerer og evaluerer dens 
praksis, har stor indflydelse på skolen. Alt dette udgør en del af skolen som 
forskningsfelt. På samme måde formes børns identiteter og praksisser samt 
deres forståelse af sociale kategorier også andre steder end i skolen, og især 
i børnenes hjem. Selvom jeg gennem interviews med børnene i 4.a/6.a har 
fået et indblik i livet udenfor, har jeg dog ikke fulgt børnene længere ud af 
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