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Vi er et nyt forskernetværk. Læg mærke til os. 

Hjemmeside snart på vej.



”……………Når jeg kigger tilbage på min 
skoletid husker jeg mig selv som bange det 

meste af tiden…. Jeg var bange for, at de 
andre skulle være efter mig, og jeg var bange 

for ikke at kunne følge med Jeg var en 

ulykkelig elev ”. (Sara  19 år)



Afsæt

Når skoleuvillighed, skolevrede og skolesorg 

fører til nye livsdogmer.

Et  fællesskabsteoretisk og antropologisk 

tilgang til at forstå negative skolenarrativer.



Empiri

+ Data fra forskning i mobning 2007-2015. 

+Data fra evaluering af projekt brandkadetter 

2012-2015.

+ Interview på produktionsskoler 2016-2017



Et fællesskabsteoretisk afsæt

Vygotski (1896-1934)

Den kulturhistoriske skole

Situeret læring (Lave & Wenger 1991

Læring: Forandrende processer ved deltagelse i fælles praksisser.

(Fællesskabsteoretiker i  Danmark. Bla. Line Lerche Mørck. 
Morten Nissen. Iram Khawaja. Peter Berliner. Jens Christian 
Nielsen. Helle Rabøl Hansen m.fl.)



Emotioner

Vrede, angst, sorg…………………..

Forstås klassisk som følelsesmæssige tilstande hos 

individet. Tilstande med klare fysiske, målbare 

reaktioner. (Kant 2012)



Emotioner forstået sociokulturelt

…et bud
Vrede, sorg og angst er også:

Sociale tilstande. Reaktioner knyttet til oplevelser 

af krænkelser og uretfærdigheder. Følelser af at 

vilkår er uovervindelige og ulykkelige. 

Livsafmægtighed. At have flugttrang uden at 

kunne flygte………. (Hansen in press)



Sorg og Skolesorg

Sorg forbindes i den klassiske sorglitteratur ofte 

med:

Lidelse

Stærk nedtrykthed 

Tab

At få pålagt en byrde (Jeg bærer på en sorg)



Trine-Maria



Skolesorg (Hansen & Kofoed 2017)

Lidelse

Stærk nedtrykthed 

Tab, over det skoleliv som kunne have været og 

som lever helt tæt på én.

At få pålagt en byrde (Jeg bærer på en sorg)



Ældre og nye forståelser af mobning

Ældre: Mobning er ”aggressive” børn, der støder 
sammen med ”svage børn”. Mobning knyttes til 
mangler hos enkelt individer. (Hansen 2011).

Nye: Mobning er en fællesskabsform. Et 

kulturelt vi i et strukturelt vi. (Hansen 2017. Se 

også eXbus studier i øvrigt)



Jeg bliver mobbet fordi 

jeg er tyk, rødhåret og 

bærer briller

12Hrh / dpu / exbus



Jeg bliver mobbet fordi

jeg er tyk, rødhåret og 

bærer briller



Jeg bliver mobbet med,

at jeg er tyk, rødhåret 

og bærer briller



Longing for belonging

1) Longing : længsler, behov, motiv

2) Belonging : at høre til, tilhørsforhold

….Det mobbende vi dækker et behov for at høre til. 
Den interventionistiske opgave består i at finde veje 
til, hvordan det behov kan dækkes af aktiviteter og 
meningsgørelser i skolen, og dermed ”udkonkurrere” 
mobning som fællesskabende kræfter (Hansen 2011, 
2012)



Skolevrede

Vrede mødt hos:

- Børn og unge der bliver mobbet af skolens 
uformelle fællesskaber

- Børn og unge der bliver marginaliseret af 
skolens formelle fællesskaber.

- Børn og unge i vanskelige hjemmeforhold.

Og så de tripleramte (Nielsen & Hansen 2017), 
som er de særligt ekstremt udsatte og sårbare 
børn og unge. Hvad påkalder de sig?



Kim, Joly-Cola og en 

toilethævn……….



Exit skole – entre nye fællesskaber

”positivt” fra en 
samfundsvinkel

”negativt” fra en 
samfundsvinkel

Musikmiljøer Misbrugsmiljøer

Rejser ”Pigerne efter drengene”

Extreme-sport miljøer Bandemiljøer/semibander

kunstmiljøer Kriminel levebane 



Exit skole –entre bande

Shamal: Ja………..det trak mig. Jeg fik pludselig så 
meget. Jeg fik respekt og pigernes beundring. Jeg 
var jo kun 16, men fik en kæreste på 24 år. Jeg 
tror ikke, hun vidste hvor ung, jeg var (griner). Jeg 
gik fra at være et nul til en, som nogen blev bange 
for.

Shamal får et fælles virke, fælles engagement og et 
fælles repertoire. (Virke, engagement og 
repertoire som kendetegn på praksisfællesskaber. 
Wenger 1996)



Skolenarrativer og kriminalitet

20



Dobbelt anerkendelsessult

”….jeg blev såååååå slidt af alle konflikterne med 

Muhammed. Det var faktisk en lettelse, da 

han gik ud i 8….sikkert også for ham altså. Jeg 
måtte til sidst forsvare mig selv ved at blive 

virkelig vred. Sikkert også for vred. Da 

Mohammed var væk…ja så kunne jeg ligesom 

sænke skulderne” (Anita Lærer 39 år)



Fællesskabende didaktik

Undervisningstilrettelæggelse, form og indhold 

der har til ambition at være det ”fælles tredje” 
via gensidige interaktioner mellem jeg’erne , 

vi’erne og curriculum.

Håbet (i stedet for målet?) er at skabe dynamisk 

belonging og re-beloning for dem, der har tabt 

skolelysten.



Skoleuvillighedens 4 x ”p”

Pjæk

Passivitet

Performance

Protest


