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Overvågningsregimer i skolen

Resurné

Denne artikel handler om de lorskel lige over—

vågningsmetoder, som er blevet anvendt i den
danske skole Ira 822 til 2010. Artiklen viser

de forskellige overvågningsteknikker, som er

blevet anvendt, og kæder dem sam men ned

den viden som overvågningen giver. Det teo
etiske grundlag i artiklen hentes hos Michel

Fotica nI t og specielt hans værk “Oi’e,-i dguuiç’

ag snn/’’, og Foucanlts beskrivelse al Jeremy
Beiithains panoptikun.

ti klen begynder med al diskutere ove’—

vfigningen i den indbyrdes undervisning, sum
blev indfort ved kongeligt påbtitl i I S22. I

den i ndbvrdes undervisning var eleverne mal
for en hierarkisk overvägning. soiii havde til
hensigt at skærpe konkurrencen mellem ele
verne. I slutningen af I 800-tallet foktiseretle
overvågningen pd at skabe sunde og tlisc ipl i—
nerede elever. Overvågningen fokuserede på
hvgiej ne. efter at undersogelser viste, at cii stor

procentdel at de danske elever led al forskel
lige sygdomme. På dette tidspunkt blev user—

vgningen også en del af skolearkitektnren. I
mel leinkrigsårene blev overvågiii ngen i ndi—
vidual i seret. der skulle drages omsorg Jur den

enkelte elev. Der blev indført IQ- test og stand—
punktsprøver. og sundheden blev ligeledes et
overvågningstema. I I 970’ernes skole blev
gruppearbejde en central undervisningsiek—
nik, og eleverne skulle nu overvåge hinanden
i gruppen. Der blev med andre ord etableret
en overvågende relation eleverne i mellem, I

I 990’erne blev selvovervågning introduceret.
og eleverne skulle sammen med læreren ove,’

våge sin egen fremgang. Efter årtusindeski l’tet
blev overvågningen sat ind et system som
havde til formål at forbedre elevernes færdig
heder i lagene. Overvågningen efter årtusi ude—
skiltet udnuerker sig ved at være ontl’attende.
og sat ind i et lineært system, hvor kom nu neii
overvåger skoler, og staten overvåger al le lan
dets skoler og kommtiner.

Overvågn i ngsdiskussionen indehulder også
en noral. en kritik af hunianisinen saint cii dis
kussion al’, hvordan nortualiseringen tlclineits
samt diseiplineringens virkeniitller. Overvåg—
ning i skolen er relateret til diskussionen nin.
liv i Ike elever sanil’nndet onsker skal komme
ud af skolen. Overvågning er altså niedskaber
af eleven.

Nøgleord:
Monitorering. skole, elev, viden. Foueanl t.

Indledning
Denne artikel handleroni O\ ervftgning i folke
skolen. Der ‘okuseres på. hvordan overvågning
i skolen er blevet anvendt, og hvordan den an
vendes i dag. i artiklen diskuteres overvågning
Ira I 822 og frem til i dag.

Når vi hører ordet overvågning. tænker
de ældre al’ os muligvis på George Orsvel I’s
dystopiske roman ‘‘1984’’ med dens skildring
af overvågningssainfttndet. De yngre af os een—
ker muligvis på Edward Snowdens afsløring
af NSAs (National Sectirity Agency) overvåg
n ing af kommtt II i kationen verden. Overv åg—
ning blev med Snosvdens- afslQlring et vigtigt
dehatem ne i med ierne. For at give nogle få ek—
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sempi er, så sæ tier vi u anede iii æ neder d g i tale

fingeraftryk, når vi er på er nettet. Dit COOP

kort er en måde, hvorpå COOP kan følge din

forbrugsadfærd. Vi overvåges digitalt via vores

smartphones og votes prohler pa sociale medi

er. Vi overvåges, når vi køber billet til oifenlhg

trtnisport. Mennesker på offentlig lbrsørgelse.

bliver ogsfl overvåget for at sikre, at de er he

rerriget til overtorselsi ndkonist. Overvågni ng

er også kendt og anvendt i snndhedssektoren.

hvor patienters tilstand overvages. I (lag er der

risiko for, at vi overvåges digitalt og i den ly—

siske verden. Digitalisering har muliggjort en

i ntensi ven ng af overvågni ng. Sd vovervågn ing

er ligeledes udbredL hvor forskellige appl ika—

tioner gør det muligt at tolge. hvor meget man

gå i. løber, sidder ned i løbet at d tige n, eller

tolge ens med iei ntortirng osv. ()vervag ni nr

at n ennesker er kke at ny dato. Det er blevet

anvendt tid lige ic i to rske II i ge sa ni men hænge.

og <kolen har ililtigt benyttet en bred palet tif

overvågningstek nikker.

Artiklens teoretiske aninluntiinn hentes hos

den franske lilosot’. Michel Fotiettult, og hans

senere arbejde i. I bogen S’iu-i’eille, I’! pille!’

indgår overvågning i originaltitlen. som det

også er til tie ldei med den d an ske udgave, mens

(let den engelske titel er udeladt ii] fordel for

tliseiplm. ‘‘i)i.veipline and P,,niivh. ‘lite 13/ill,

a/I/’e I’r/von ‘‘. Det viser meget liiit at over—

vflgning og diseiplni er to s:der al samme sag.

Foneanlt så uvervagning som en (tel at insti—

tntioi:sopbvrnineen det noderne samfund.

I bogen heskæliiger Foneanlt sig med over—

ågning. og hvordan teknikken di.seiptinerer

i idi videt. Overvågn ing er kendetegnet ved,

at den virker gennem individual iserende og

ohjektiverende teknikker og mekanismer, der

retter sig mod at regulere. dirigere og lede in—

dividers ad fæi’d i en bestemt ønsket ig retning

Sørensen 2006: 44). i denne artikel anskties

ovei’vågiiing sotil en form for diseiplinering.

(ler vil lorandre eller lede menneskets adfærd

mod et beseint nål. Overvågn ing er en ind—

inde xi i bogen ‘‘1)/velpibe rn,d Pn,,ish. lite

13/til, of the I’r/snit

‘“1 rem tioti o/.vt, ti ‘et Ih,, tre. de/ut ed vt,,cI ‘rg,,lnied.
/.v i,,srr/hed (ii the ti et, ti n/’ ilt e pine/tre of /eo —

rhinp. tiD! OS Ott tul,li!u,,t,tl ni arlnvt’ttt pur!, hat
(ti’ 1! (hev ‘bOlt/ill? i/ti,! is én/lej’en! ifl i! ufl? i ‘hiv i,

(‘las i’s it,s ef/tel ell, i. ‘‘ Fouca nlt 00 I t 76

Citatet viser. at oven Ligning er relevant at

heskæl i ige sig ned i skolesammenhæng . De

heste som har gået i skole ved, at æteren

overvåger elevernes adtærd i klassen. Mange

at os har vel på et eller andet tidspunkt prøvet

at blive irettesat at læreren. enten fordi vi snttk—

kede uden for tur eller på anden vis larmede, og

bagefter ærgiede vi os over at blive opdaget.

Overvågni og gi ser viden. Den giver \‘tdeii om

den eller det overvågede. som elters ville være

tniskeh ig ttt komme i besiddelseaf. Denne

siden kan anvendes ttt at foi’andre. Os en’tig—

ning er med andre ord et sporgsniat om magt

og viden, I denne tn’tikel anvendes Foneaults

tilgang til magt. Fooeautt placerede magt i

handlingen, og overvågning er en handling.

Overvågning kendetegnes som en ‘ydre’ di—

seipt i nering. som instal lerer en ‘indre disei—

plinering hos (tell overvågede. Den ‘indre’

diseiptinering henviser til bandJing at selvet pa
setvet. som henviser til metoder om. hvordan

eksempelvis en elev prohlematiserer sig selv

forbedrer si tie tæseevner.

Foueault er kær kendt tor sin beskrivelse

at_Jereiity Senthams panoptikon. Foueautt an

vender panopti kon som et konkret, omend

forkastet projekt og som metahor tor disei—

pt i neringens konkrete og arkitekton iske vir—

kemåde. (Heede 2010: 98). Det panoptiske

princip afskat’ferden kollektive masse til foi’del

tor adskilte og kont ‘ol térhare subjekter. Pan—

optikon er en kombination at flei’e to:’skcllige

regitner: . Det fniste i’egimeer det visuelle

reginie — overvågning og konti’ol. Det s istielle

der etableres ved ark i te
len ud fra en bestemt i

suhjekter synliggøres,
vågeren selv er usynlig
Der er ned and ic ord
neri ng. Diseipl men nget
tydige og .samfundsmiytt
det sproglige regime CL
komme r tit udtryk ge
Ved at opsanile data o
præstationer og ttdtærd
(lig med, al (ler ud vi k te

og olltleler suhjekter i
Når suhjekter inddeles

mut iggøres styring geni
eller objekti verende tel

2014). Individualiserei
teknik ker cm ned au(lo

elever ned hesteitite k

I denne artikel (tiskuter(
1822 og frem ti Ii d

den etiske dimension ti

lok tiseres (ler pa den p
hvordan den er t’oregåei

har givet. Overvågnim

har hat’t som ambilion
viden om (let eller de

en beg)’ nder med et k
uvervåg iii ag er I oi’egite

Hemet ter diskuteres ove
skole. Der udvtelge.s ic
ter, Herefter stilles der

gemi (lag. b vor jeg tie
overvågningen i (Ittg er
lite viier et tærd igheds—j
viden om elevens lærde

FT ver (lis kuss ion al’et os

gv nder ned et kort otir[
0111 skolen pti dava’menc

O’ervågning i 1800-i..
Artiklen begynder inc
skolens overvgningstii

vagning i skolen har tiltlejret det ttf undervisningen. som Foueault regitne er et overvagmiings- og kontrolsystem.
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der etableres ved arkitektonisk at indrette sko

len ud fra en heste nn metode, så overvågede

subjekter synliggøres, samtidig med at over

vågeren selv er usynlig (Poueau Ii i 99 I 200).

Der er med andre ord tale om indre diseipli—

nering. Diseiplineringen gør individer l4jelige.

]ydige og samfundsnvttige. 2. Det følges op af

tiet sproglige regi mc ( Deletrv.e 2006: 50). som

kommer til udtryk gennem tlokurnentatiorr

‘Ved at opsamle data om subjektet gores tlets

præstationer og adlerd synligt lbr antlre saniti—

tlig med. at der tidvik les et sprog. som intideler

og ondeler subjekter i besteriite kategorier.

Når subjekter nddeles i bestemte kategorier.

ruuhggs4res styring genneni individtralisereode

eller ohjektiverende teknikker. (Drejer 2012:

2(314). I oh vidual isereude og objektivereride

teknikker er med a ud re ord med til at skahe

elever med bestemte kompeteneer.

I denne artikel diskuteres overvågning i skolen

Ira 1822 og frem til i dag. I artiklen udelades

den etiske cli menslon if overvågning. i sretlet

fokuseres (ler på tlen praktiske dintensitru :tl.
hvordan den er foregået, og hvilken vitleri den

har givet. Overvagriitg i skolesammenliæng

har haN som ambition at bibringe en bestemt

viden om det eller tleu overvågede Artik

len begynder med et kort oprids aL hvordan

overvågning er foregået i skolen i I NOtI—tallet.

[-lere fter diskuteres overvågiii ng i I Q00—tal lets

skole. Der udvælges relevante nedslagspunk
ter. Herefter stilles (ler skarpt på overvågni n -

gen i dag, hvor jeg frem fØrer ar-sm mentet, tt

overvågningen i (lag er funderet i (let jeg be—
nævner et færdighetis-panoptikon. som giver
viden om elevens færdigheder og kundskaber.
Hver disk ussion af et overvågmi ingsregiuie be
gynder med et kort oprids al clrskussiorteri i og
om skolen på daværende tidspunkt.

Overvågning i I 800—hulds skole
Artiklen hegyntler nietl en gennemgang aL
skolens overvåningshistorie ‘ja 1822. Over—
vågning i skolen har altid foregået. tkrg tid Ira

Ruskellige forudsætninger. Læierert har altid
overvåget klassen saint dcii enkelte elev. Lze—
reren har rettet tie skri Iflice opgaver oe dermetl
overvLtget elevens færdigheder og fitglige tid—

vi kl ing. Hvordan overvågningen er foiegiet.
har forandret sig oer tid, ligesom hvilken
viden ‘rian Ira skolen og samfundet har været
interessetet i. Jeg hegvoder med den indbvrtles
undervisning. sorri blev indført ved kongeligt
jabt,tI i 1822. (Kane.. Cirkl af 1822). Herefter
vendes blikket riruti slutningen afarhundretlet.
hvor overvågningen blev en del af skoleark i -

tekttrren. 1900—tallet byder på tre iorskellige
overvågningsreg i iler-, som er kendereumiet ved
at vært vidt fruskellige. mdr dog har tIet til Rel—
les. at tiet erderm enkelte elev, som er i centrum.

Ilierarki og koukni-rence

I den indbyrdes undervisning var tier mange
elever som modtog undervisning på samme
sted og tid, og det krævede, at læreren Ok
hjælp. Hjælpen kom haæ Idre elever, som blev
utlnevnt til henholtlsvis hjælper og bihjælper.
Overvågningen var integreret i deri indbyrdes
undervisn ing. og tiet ni indskede problemer
med dovne elever. Overvågningen foregik på
to niveauer: dels oveivågede hihjelperen si ii

gruppe vetl tav leo. og dels overvfugetle lære—
ren og hjæl peren hele klassen. Hj;elperen stotl
santmeo ned læreren tippe ven katederet. Det
var ktm læreren, som Ii k løn for sit arbejde. og
derved kobledes overvågningens disciplinære
tro ktion sammen med økonomi. Deri i ndhy i’—

des uotlervisnirig varen økonomisk fordelagtig
untlervisoingstekor k. hvor eleverne blev i ni—
draget i overvågniogen afklassekammerateroe.
(Drejer et, al. 2014: 144L

IJ odervisn ingen i den indbyrdes uodervis—
tung i’oregi k saiede>, at en ældre elev s Lod med
sr ti gi-tippe ude vetl væggen, og trnderv i ste i
en bestemt tavle. Eleverne stonl i en halveir—
kel omkring hihjælperen. som med pegepiritl
gennemgik tavlen, 1-ivi s en elev ikke kunne
svare korreki p et sporgsrnïri. som nabo de—
ven under liam ktmrrue svare korrekt på. så

defr,med a,rd ,•egrr laird,

“ti of fire praci ltr a/ (CO -

or odjrcerii po’1, trut

“ reri I To lu ar rå rir u Jr
11oueauii 1991: I 76i.
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ku lie de bytte plads. B e on ni ugen faldt med

andre 01(1 prompte U ndervisni ugen byggede

på overvågning og hierarki . Udover konkur—

reneeelemeutet så vidste hver enkelt elev, hvor

godt de klarede sig. og hvad der skulle til for

at lorbedre sin plads i hierarkiet. Den elev som

var nummer I i gruppen har lige ledes et bevis

på den status. Det kunne være el ski It. hvorpå

der stod ‘f(’’’l/c’)leste i i(esnin4 ‘‘ t Laneaster

1819: 80L Hælperen og bihjælperen har lige

ledesi hlikskill. som synliggjnrde deres roller

i undervisn ingen. Belønning hiev syn I iggjort.

så den dygtige og flittige elev Iremstod som

et godt eksempel for andre.

1? i/lede 1: L’i i rie i’i ‘is, I Ii ï,ç’ el i i den ‘ii (i/Redes If/i’

de,’ ‘is,, ing. ( /,Ui (avl er 1810: 5 1)

Den liierarkiske ovel’v:tgning skabte en el—

ibktiv konkurrence, hvor nelonnngen faldt

prompte. E l’ekliv konkurrence var indlejret

i den indbyrdes undervisning, iig ambitionen

var, at knnktmrrenee tilskvndede eleverne til :im

lære, samtidig med al de mindre flittige eJe i•er

blev tvunget til at præstere. Denne efI’ektivm—

tets— og gevinst ran kegang gen Ii ides Adam

Smiths arbejder. (Drejer et. al. 2014: 145).

Adani Smith var opmærksom på. at driften

efter status hos mennesker kunne lienikalde en

tihensigtsinæssig adfærd (Smilh 181)8: 10—11.

lxi. I. For at undgå den uhensigtsmæssige

ad færd i den indbyrdes undervisn ing, blev der

indført et konkret og synligt liieRnki.

Der kunne således tindervises mange erup—

per i samme lokale, og (let var blandt andet

flrsagen til, at denne undervisningsmetode blev

tlØljt Èn eneste .S’koie,nester blandt tusinde

Bo,;, i Èn Skole.(Laneasters 1819). 1-leri be—

slotl tiet økonomisk fordelagtige. Børnelal let

kunne men andre ord stige. uden at tmnlgil’Ierne

til tinderv;sning steg. (Drejer et. al. 2014: 144).

Indretningen al klasserummet gav over—

vagn ing al’ eleverne upt i ni ale betingelser i den

indbyrdes undervisning. Klasserum mel i den

i ndhvrdes undervisn ing var inddelt således.

at læreren kunne overvåge alle eleverne på

saninie tid. Som nævnt ovenover undeiviste

bihjælperen sin gruppe at’ elever ved cii tavle.

og tier kunne således være mange grupper, som

blev undervist på sanime tid i klasserumniet.

Læreren stod oppe ved katederet, som stod på

en forhuin ing. ( § 53 i Al mue—skoleloven på

landet. 1814i, Klasserummet var inddelt så

(ler kunne l’oregå cii Inerarkisk overvdgn lig —

bilijælpem’en uvervågede sin grtmppe at elever.

mens læreren og ltr I peren overv’igede alle i

kl ii sse ‘ii mm net.

Ovei vågni ngemi i den indbyrdes undervis

ning var også onilattet at et omnkittende du—

kumenteri ngssystem. Der var en koneeptbog.

hvori lærci’en noterede, hvilke ta tie Iler som var

i brug, samt hvilke t abel ler de enkelte elever

ii rbejtlede med i dcii pågældende n mc. Nu v ne—

bogen. som blev anvendt til al notere elevens

ankomst og afgang. Dagbogen. hvor læreren

noterede opflvtning at eles er i hestenite lag.

OC (ler var også en minærkningsruhrik. hvori

der blev noteret, hvem tier havde modtaget

straf’. sgdoni. iravær og ferie. Der ar ogsa

en karakterliste. i vor elevens heni/tilbagegang

og sædelighed blev anført. (Drejer 2014: 611’).

Overvågningen i den indbyrdes tmntlervisni ng

prod ueem’ede en mæ ngtle vi den om den enkelte

de vs mi l’ærd tig præ stat ion i klassen, og tlei’ved

blev (ler skabt viden nin eleven, som gjorde

tiet intmligt at inddele ug opdele eleverne eller

l’orske luge kriteriei’. samtidig med at (let blev

besværligt at snyde i den indbyrdes u ndervis—

Overvågn i ngem i di

ning var omf attende ø

ste ni. An bi ti onen med
ningsteknikker i den ii
var at skabe køn k ti mmci

i klassen.

Hvgie/ne og adJ’(urcl

Barnets vilkår prublen
I SflO—tallet. Der vedtat

Ii k konsekvenser i’or
I 873 kom den første l’a
arbejde på fabrikker, I

kvens al’. at Læge En
Bo,’,,s i\ ti(1i’et,d’f5e i

friensvn til t’a,’e fr o,j,a/

børn surbejde og an ven

nye lov i’nrbod bom iii

Lthri k. og burne nes nia
I astsat til 6.5 linie om
tines pau se. l4abri k

I 90t)—tal let l’tmlgt til) al

ger. Fabrikslnvene om

Barnet sktmlie bruge ni

nmanil’esteretle sin posit
blev i ntl fort i cii del

Udover l’ahrikslove

and mc love mette! niotl I

Folkeskole loven Ira
IM’i /)JeieIiIsi’n a/ ht 5’]

I

9(K)—tallet kom ‘‘Lui a

r/e,’i.s’ke ag/r))’.0nite Iw
did’’ ( i’orloberen I’or F
191)1:78-81). Kriunn;

)igeIede probleniatRe
fra KL’,, III? 15.511)1 IC’)! (11114

B0l’neupd!’aç’e/sea ‘‘ (I
gelse 1895: 17) er krh

niellein (I—IS år steget

gen skete mellem 187

Der kom tillige værger

hvom’dan bom opdrage

Barnet bliver i sltmtmiin

tigi l’or staten og mal

hvordan bam’ndumnien
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Overvagni igen i den i ndhvrdes nndervis—

nrng var omfattende og onihvggeligt sat i sv—

stern. Anibitioner med (le forskellige overvåe—

ningsteknikkei’ i den rndbyrdes nndervisnrng.

var at skabe konkurrence og lovlydr g adfærd

i klassen.

Hygiejne og adfærd
Barnets vilkår probleniatiseres i slntningen al’

I 800—taller . Der vedtages en række love, som

fik konsekvenser br børnenes tlagl igdag. I

I 873 kom den l’orste kdri kslov (Lov om horns

arbejde på fabrikker, 1873), (lels som konse

kvens af. at l.æge Emil Hornemann i ‘‘Gin

Ii(flil.v A,nlreitife/sc’ i I7ahi’iki’i’,.vn’i’/ie ,net/
I-/easv,, til rose I’ r’r/u,id’’ fra 1872. undersovte

børns arbejde og anvendelse på l’abrrkker’. Den

live lov lorbod børn under 0 ar at arbeide på
I’abri k. og børnenes maksimale arbejdstid blev

ILstsat til 6.5 time om dager: inklusrv en halv

limes panse. Fabriksloven blev i starten al

1900—tallet luigI op aI’vderligere to strarnnin—

ger. Ribrikslovene oniorganserede barnets tid.

Barnet sko lie bruge flere tid i skolen. Skolen

riiarirlesterede sin position. og hver’dagsskolen

blev ind lort i Cli (tel købstæder.

Udover [abrikslovene kom (ler også en del

andre love ‘ettet mod barnet. Der kan nævnes

Po I keskoleloven Ira I 899, “Lui’ oa, (titnolde—
ligt pie jettisva al bo,’,s “, og i begyndelsen af
1900—tal ler kom ‘‘Lui’ om hehm ti/mg ii/ /0,1? sv—
cie,’i.rke og /(‘i’soaite hni ‘‘ og ‘‘Lui’ oni Vo-sig
idd’’ ( l’orlobei’en tor Børneværnet) ( Petersen

1904: 7K—Sl), Kriminalitet blandt horn blev

ligeledes pr’ohleniauserer. Ifølge Btea”t/atiitg
ha K,m,n,i,s,’io,,e,, iiiiç’uaeisde Swststi/.vvs, ,,,ed
B<nsecspd,’a,ç’e/seil ‘‘ ( Be. ang, Borneopdra—
gelse 1895: 17) er kriminaliteten hos (h’enge
mellem IC— I 5 år steget med 120 %. og stignin
gen skete mellem 1871-1875 og 886-I 890,
Der kom tillige væm’ger’ad. som giver hjælp ni.

hvordan horn opdrages. (Lov nr, 72, I 905).

Bar’ner bliver i sltrtningen al’ 1800—tallet vig

tigt I’or staten og nål for besterure ideer om,

hvordan barndom men skal være. Barnet blev

uloseligt I’or’htrndei til lorrual politiske. jtrridi—
ske og administrative beføjelser.

I slutningen al’ I N00—rallet korn b overvåg—
ningsrtgimer sorit sknlle sikre diseipliner’ede

strnde og rets kai’ne elever, Mi nge lyttede ind

IH de nye arbejder’kvarterer. og eleverne skulle

som nævnt nvenlur’ væk Ira fabrikkerne og i
stedet ind på skolerne, og det skabte større sko

ler. Store skoler med mange elever sammen

holdt ned generelt dårlige boligforhold riied

mange mennesker samler i smft lejligheder,

skabte en risiko l’or elever-nes sundhedstilstand.

Der blev loretagem hygiejneundersogelser, hvor

elevernes str ndhedsti Istand blev overvåget. trn—

der-søgt og beskrevet.

Noku» pa elevernes hvytep ne kom på bag

grund al’ skoleIiyiepriiske trnderstieelser, h\ or

svgdonirne og dodeliglied blev kortlagt. I 1853

hærgede en koler’aepide iii Kobenhavn, og (ler

v’ar en begyndende opmna’r’ksornhed på hygi

ejne. I I 882 blev cii stor hygiejnisk undersø—

geise påbegyndt, hvor ca 30,OOt) elc\’er Ira

bade laU riskolerne. pn’’at— og r’eaIskoeme og
alriitreskolenie blev trnders et for kr’nniske syg—
dornnie. I I 884 Ibrelå resultatet, og det var ikke

opløftende. Der var sarnriieriliæng rnelleni dår’—

lige leve v I kår og lie Ibred. ug hornene i de nye

store ar’bejderkvarter’er i København havde et

dårligere helbred end børn, (ler boede p larm—
(let (Sørensen 1883: 6-12), l-lygiejnerapporter’ne

politiser’ede bar’nets krop og skabte en ny form

l’or overvågning og kontrol at’ hornene i form

al’, at (ler genne ni rapport ejne 1,1ev skabt nye

hel’olkning,sgrtrpper (de sunde/de syge) saml nye

trndereruuper ( kirielsyge/blodmangel/ner’vosi—
tet/rygskævhed r. Det skaber en kobling mellem
elevens sundhed og deres liv. og markerer e: nyt

l’elt for regeri ngsirirervention. Deri nv viden 0111

eleven kari trnvendes al skolen til at overvåge
elevens hygiejniske rirt iner,

De store hyeiejrieirnder’s9gelser prodt:ee
r’edev ioeri orii elevernes Iiygiej ne. der blev et
vigtigt tema med ranke på at begrænse små—
telaren på (le store skoler i de nye arbejder—
kvarter’er,
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Overvågningen blev også en del af skole—

arkitekturen i slutningen at’ 1800—tallet. Man

var hev rist nin. at arkitektur havde en e Tekt på
mennesket. Kphenhavns R4rsie byplanlægger

Ferdinand Meldahi var klar over al arkitektur

havde en W se i p Ii nerende e Tek i:

‘‘Lag blot jr (9(J Ma’ike tIl iler e ih ‘‘ltr le,ii’ ‘vkr,
nr r el,,! knini i,’,’ ,,,,de’r ii rr/flyde Is,’ n/ i ‘frk c’l/ç’
.nenrniigsfulcl, nioin,neiinil K’n,.st. Sc’ pur l)eii.
(le i’ i ,‘u’de,’ “jr/I •vk)e-i i nr’ Kl ‘bt’,’ o Go, i ‘kr,1 celle,’
el/er / .S/otte’ti ‘‘5 og I’, ih rr/s,’i ‘i ‘,v Peru,’ I lola i/i’,’. /
/e.vtll,ç’ vin vkketle Tliec ‘tre, i r,ii ‘n,’-/,, 6/ iler ri//ii
elle,’ / Kina,’ rcr lige ,‘/le’ / vo’ t/tl Al,,5 cc’r, Sit,

del ron v’ str, i i,, i/sl i eli ‘ih lede Menc r, ke, rie,, ktui —

ih’ i) ro ce, b//i ‘er’ be.d’erle, i. n/)/il) el
- ,,u’ei o I Fn le

Im/i, vi )Ç’er ut IiO / Sd/Ss! flor i 100W’, mell, eli’r
at ,S)rsnetiç’ .5k/annes lL.v,L ‘‘ E NIeIcI:ihl I 877: Xli.

Sknlebygnineen hk en inoniiineoial og vo—

I u men mæssig Ireniton ing og havde som re

gel en stor hied facade. som ejorde skolen

s\nlig og nærværende i bvhilledei. (Kirkeby
2006). \rbedei--arIei’ets skoler ar indre!—

eet salede, at klas’elokaler, trappeopgang og
ganeai’ealer var placeret p/i cii sfldan unde.

at oniraderne mellem klasselokalerne var

til genneinkerdsel og ikke til at opholde sig

pa. I mange al skolerne vlei’ 1,1ev byv!.eei på

\‘esterbro og \orrebro. var inde;inospartiet

placeret i midten al bygningen. Indgangen

I’oi’er ned andre ord ind iH bygningens ccii—

trale kerne, og herl’ra var vkr uvlsyn til iver

ende al’ bygningen. Skolen var indrettet stile—

desa, over\agning var niitnlig, Intiretni ieen af

gangarealer og klasselokaler gjorde viet nemt

ror cn enkelt lærer ii overskue skolens iii—

dendorsonir:ider. Læreren kunne iage trappen

op til I. sal, og Ira trappereposen ciserskue

gtu,gare:ilerne til hojn’e og venstre.

Skole;irknekiuren blev nivendt i bes:ræbel—

serne pa al normalisere elevens adlæi’d. Ble

ven skulle disciplineres rumligi. ki’opsligt og
tidsliel, Eleven blev diseipli iere[ rumlig: qtia

vleii moninneniale kolearknekitn’. Der;ido’er

betod indretningen al’ skolen ned udgang i

CI nils NI ii HcIc I) re,j er • Ove rvbg ni n gsi’eg i ni er i sko en

gange, at eleven ikke vidste, om han/h mi var

under opsyn. Derudover blev eleven tidslig

diseiplineret ved. at gangene blev udformet til

bevægelse og ikke til ophold. Der var ikke stole

eller bænke på gangene. Eleven blev kropsligt

(liseipl i neret via indretningen al klasselokalet,

hvor e le ven blev place i’et i tomandspu I te ned

Iront mod læreren og tavlen. ( Bi’ei nhjerg og

Drejer 2014: 8).

Kitisselokalet ‘ar indrettet saledes. at læi’erei

havde frit titlsvn til hver enkelt elev. Oven

stående billede viser et klasselokale ned to

niandsptilte med afstand mellem tiltene og

dermed ogsa eleverne. Opstillingen og af

standen mellem ptiltene. saint at (ler var tale

vi m tom ti nI sp til t e . I’et od at læ ic ic i ne i nnie ic

ktinne kontrollere, hvad eleverne l’oretog sig

i undervisningen. Eleverne sad Vi lange lige

rækker. og toniandspu Ite gjorde det neinniere

l’or læreren at hel ragte den enkelte elev mdi—

v due I t ,;\ l’,stande n mc 11cm toni and s liii Ii ene

skabte en lille gane. som læreren kunne g/i op

og ned ad (Drejer 20 I 2: I 62). Pultene havde

h’otii mod læreren og tavlen, og det fortæl ler.

al tier var læreren. (ler var onidreinirigspunktci

i undervisni igen. og-’tt læreren nenit ktinne

overvage hele klassen samt den enkelte elev.

(Breinhjerg og Drejer 2014: 8).
Selvom fysisk sti’ab’ blev anvendt pa denne

i
plinerint
af e1eve,
inonun4
gange, sa
vigtig tek.
hvor eleve
også et st
ordentligt ;
t’tindets nont

Opsumr

overvågningj
ligartet og ani
ningen i deni
synliggørelseil
anspore elever
undervisninge
blev der skabt’t.
kunne opnå statu

en indsats. ej.

I sitltningen f 1
del at overvågrS:’
dersgelserne obje
en ny fortn forovt
denskahen blev eIe
og syge samt under
kirtelsyge. blodma’4
skævhed. Overvågnid
skabte derved nye
skabte samtidig rim

vention. Overvågnin
skabte en ny indgang 4

Amhitionen med at

ning arkitekturen va
kontrol i eleven, som v:
ydre kontrol, som arkit
for. Der ahindividualiser
eleven ikke behøver al
overvågning. men ikke
under konstant opsyn.

Overvågning i 1900-t
I denne sektion vil jc
overvågning er foregår
1970’erne og i 1990’.
punkter er valgt for at
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midten af bygningen og de lange tinede og lige tid, blev ruinlige. kropslige og tidslige rlisei
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plinerinesteknikker anvendt i normaliseringen
af eleven Og her var skole byg ni nye i med sit
inontimeniale udtryk, de lange lige og brede

gange, saint indretningen if klasselokalel. en

vigtig teknologi Skolen var ikke kim el sled.
hvor eleven tune al læse, skrive og regne. mcii

ogsù et sted hvor eleven lærte at oiJI øre sig
ordentligt og i overensstemmelse med sam—

‘ti ndets norijier.

0115 n mii inc-ende kap, det ko 11k lude les. at

overva’nin»en i i 8(X)—tallet var meget forskel—

ligartei og antog forskellige lormal. Overvfig—

nirmuen i den indbyrdes undervisning ned dens

synliggorelseal elevhierarkiet. var ned til at

inspore eleverne til at yde cii ekstra indsats i

nndeivisningr’i. I den indbyrdes undervisning

blev (ler skabt et mini—samfund, hor enhver

ktmnne opnû slaltis. hvis vedkommende ydede

en indsats

I slutningen f I 800—tallet blev sundhed en
del al o erv\gni igen af eleven. l—Ivgiejnetin—

dersogelserne olijekt i erede de’ erne og skabte

en miv tomt hr over’flening. Ud Ira medieinvi—

denskaben ble eleverne kaiegoriseret i sunde

og syge saint underyrt: nier sisnin elever ned

kirmelsvge. hlodiiiange!. nervosnei eller ryg—

skævhed Overvagn ingen al ele e mnes hygiejne

skabte derved nye tindergrupper al elever, og
skabte samtidig nitilighed or stindhedsinter—
vennon. Overvngnineen af elevernes hgiejne

skabte en riv indgang tH at studere eleverne.

Amnbitioiten ned at indarbejde overvùg—

riirtg i arkitekturen var at installere en iiidre
kontrol i eleven. som var en aRpejling al dcii
ydre kontrol. sorit arkitektureti gtv mulighed
for. Det alindividualmsererdmsetplinerimtgen. tIt
eleven ikke behøver at vere ti nder konstant
overvägnnig, nten ikke desto mindre 101cr sig

under konstant opsyn.

Overvkgnintg i 1900—tallets skole
I (leo ic se kt ion vil jeg diskutere, Ii vurdan
Ove rvflg ting er I oregfiet incl le in k ri gsùre ne.
l970’erne og i l990erne. Disse nedslags
punkter er valgt for at vise forskellige over-

vågningsregi nier i skoleti s-nni for at vise dcii
l’urskelligartede viden, disse nvervûgninger har
tilvejebragt -

ic’s! og sundhed
Eller I. veidenskrig opstod en kritik al sko
len og s-tniltmndet. I - Verdenskrig inaikerede
nationale skel mellem de europæiske lande,

og kritikken satte gaitg i gentenkningen al’
skolens funktion i sanilunidet. Der blev sat

sporysninlstegn ved ‘dcii gain le skole - - Over—

lærer Anna Seihne Ira Oslo sa:nnienlatter dci

siledes: ‘‘Skole,; skal finterede fc’; II ic?. tiet;

skal o;’ic-nu’;t’ c-ie ly-rue I men/et;, ‘‘ ( Sethne
I 937: 8). Proiessor Peter Petersen kaldte tlen

‘gamle skole br en ‘‘social !),cs.vu,ausrali -.

(Petersen 1923: 48).
I inelleinknigsûrene skulle der drages om

sorg l’or eleven. Omsorgen blev ndi vidtial ise

ret. da ikke alle havde behov nr den sainnic

behandling, og dei’ndover ville mdi v idtral ise—
ringeil al omsorgen ogsa tjene til sanilundeis
bedste. Allerede i Steinekes bog ‘‘F,-c’nnidc’,;.v
[o,’,sc’t-elsc-si’a’sctm ‘‘ Ira 1920 ses I’oraitdrmn—
gen. Bogen er et indblik i l’orholdet ineHeni
individ og socialpolitik. Individet kom mere
i eertruni. som det for ek seinpel kan tolkes
ned nedsættelsen al’ arbejdstiden til otte timer
pi. dag. Det var netop bide i individets og i
sanI i’undets interesse. I Stei neke I 920: 39).

Omsorgen for eleven kom til tidtryk gen
nem to typer overvfigni ngsregi tier; I ) test og

2) sundhed, Der kom psy—tekn i kker som blev
anvendt til at tidI’re ovei’vdgni igen. En al
disse teknikker var udviklet al psykologer.
som udviklede IQ—test. (Drejer 20 2; 2014).
Intelligenstest blev anvendt til at se’ /e/ei’etrvJ

specielle Bcmlai’eLvc “(Folkeskolen I 924. I 4),
eller som ledende psykolog 1-lenning Meyer
tidl ‘vk te det “Maule /ja;’nets ined/cufte Em ‘to’;’ - -

(ihid 1929: 40). Derudover blev tier anvendt
standpunktstest, som er lærdigheds— og kund—
skahsprover. I ntel I igenstest og standpunkts—
prøver var først og fremmest inddelingsteknik—
ker-, men de ovenvgede ogsfi dels elevernes

II

i
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såkaldte medfødte evner, dels deres Lerdighe

der i ndvalgte Rig, og disse tests skabte sam

tidig viden om den enkelte elevs intelligens.

1w’ di gheder og kundskaber.

Intelligens blev som overvågning og ind—

delingsieknik anvendt på børn Ira 3—5 år. I

Ni ige n ‘‘ Udi’ik/iitgsbænmiedr /N)Iii ‘‘ besk river
Snlie Rifbjerg. hvordan lestene loregik. En test

ar velegnet hvis 75 Ç pa et alderstrrn kunne

besvare sporgsnialene. Et barn blev som regel
provet 4—5 test på hinanden følgende alderstrin.
rig barnet fik point lur hver test. Paialere blev

Ialt sammen, og barnet 11k sin inielligensalder

Rifljerg 1935: 16k Det var reeit:unei mellem

de forskel lige test og barnets alder. som dannede

grnntllag tor barnets inelligens. og derved hvi

lede disse test pa et relativt grundlag. Dei’iucst er

det værd at notere sig. at disse test også skabte

nye kateeorier I andsvaee. mel Ieinandssvag oe

svagthegavet. de egentlig svagthegavede. de

omtrent normale og normale). og et nyt sprog

om barn et og eleven.

Den type viden, som genel’eres ved intel—

lige nstest. hand ede o ni eleve ris evne og be

gavelse uden i nddragelse af tidefrakoni mende

lakiorer. Det var altså en torin l’or vitien om

elevens biologi. Lige siden Dai’vvins teori om

arlenies oprindelse har eksempelvis l-ierbert

Spencer og Francis Galtun overiort hans tan

ker pa sanittindet. Omsorg ler den enkelte
sarnmenkobles med arv. Denne sarumenkob—

ling eksisterede også hos Steimiuke. I bogen

‘‘Lren,iir/e,,s hï.s’orgel.ve.vrrr.vei, ‘‘ fra 1920,
skrev Sleineke lolgende: ‘‘Vi i’r/wad/er ‘‘ Lin—

,nea al ()nivft’! oe ka’’’hç’nec/.

air,? JQi’/?V(/rI’ ham b/ni ni (Eii’miea’h/ atjrn’iiiri’r

I Stenieke 1920: 2371. Oriisnrg blev en del

at både undervisningen og soeialpolitikken.
men det var en individualiseret omsorg. som
hvilede på samme funtlament som arveligheds—

hvpotesen.
Sundhed blev også et centralt tema i sko—

learkitekturen samt i indretningen af skolen.
Skolebygningerne i slutningen al 1800—tallet

nu mc ntal i tet og ki rkel i gnende tidsmykn i rig.

Med rnellemkrigstidens aulaskoler skete der

et skifte hen i mod en skolebygning. der frem

ror alt var pra’gei af rene linjer og et tïiantra

om lys, I ti ft og reol ighed. Ru str m skole, som

er albilledet i tværsnit på billede 3, har tilmed

et stort glasiag. lur at uge tilførslen at’ lys og

følelsen al’ lnh og huji til loftet tArkirekien

1933. m’. l-2.s. 17).
Det neger “rene’ og stramt strukturere—

de. lunktione I le arkitektoniske grundsyn som
kommer til udtryk i måden, skolen er bygget

pa. genfindes nesa i valget af materialer. Blandt
antle: bestod æggene alle stetler af store glar—

te uverliader. Glatte overflader sum, i lighed

ned retorikken fra sito 1800—tallet, beskrives

solo værende optuidieride til glidende itatik.

Mindst lige så een tra t i tie noe sam mcmi hæ rig
havde de dog også den vigtige I’tinkti un, at

tie sknlic forbi ridie smuds i at sætte sig fast.
(Coninek—Sniith 1989: 83) Valg af arkitektur

og materialer sktnl le sikre, at eleverne ikke blev

syge.
Sum en tId al’ den bredere social pædago

giske returm k r samntuntlet omkring omsorgen

tur i nth videt. var tier nemlig ikke løget. der

lvi ti le så meget i ti dens skt) I edehat ler Sm sol

npiagetbeden al clevei’ncs sundhed. Og sko

len som gar’arir herfor. Netlenstiiende passacer

fra lederen i Folkeskolen atlrn 1928 siger det

meget tydeligt:

Det r.’ I id r/i, ‘i (1,0/en. m ,i tt’ i i/lai kr, Sbi/ej,

air (fl’gt,irr. eller ,elItre iat’l. al nu,,, ,iIem’r at

k,ou,e mie (Itu/i’r rar? U,c/eiiv,i,tv_ ,n ()1nita-
p’/iiti/açtr, v,,nic’flI ,S4air,t i i 5,,,,, .S’kale,r er

2)1 ‘)C (/11 -‘ (‘ ‘t”c i SC Nu ‘II’ 1! ie. lP thi / / ,uh, , -

I.’ ) iIIÇ’X!)i Ii’ i ii itt/i »i lt’,.s (‘//iÇ’l (0?) LP til CLI ‘i

i’’ fl,,it I’ t liii) ,r’il eller LÅ’I ej, Ib ifl I Ol,’ ulla

ira’ ‘ell. ‘‘‘en ol,’saii kit,, J’ Van ‘ic/i, a,l,’,tI,

Skole, iS ‘R “‘) hit’ (‘ [oiinrit, I,.i (En Cl vi, Ilt/I ()Ç itl -

pie/i’! Ikti i I i’, le’r’ nlga’, rgehgz fin’ Pan hk, I ,

i’) fri i/el i i aç’ t ‘Iigr’ (?,Ç ii’ ‘WO!?’ Ii’. Ilt’)’ ltr’) r liv, LI

.ir,tvle I(r’kke 11esj iV!? (Ilt ( / A/ Re, I Iii/) r’tbi/tt’i XI) I

fi,t, , Ru,, ii, jr i i i nç’Ie Sko/i’, r’ç’t/IIIrrsviç’ I i’, lure

/3t,dt’ Dl,’ 001/i’)! Rense/se( ) Rrr,,e, tex I—it’/b,ed.i ni -

i:
I

r

/Ji/lt’t/e 3: /,a,-vnit r,/

IX”’ Dl,’ it/i ,(I/t,i

bl, • AcH) I I” III [WO,

bk’iitI)it//c’t ( ) iS/le
01111/5 (Eli Va’, 5, /n,

,‘,rkelt r’!/lr’’’nhir’,lc/(’

/n,r/e,rcJe at’ i — ah

lii, al i/en kn,,,n,r,,r/r

/ 1,0 el cml ,tr tit/tit’r

vand “i’r h a/!u,’, fi
er/is Bc/r’lk’u,,,, ‘Jr

ti,,’ til LI t)/)(/?L

(l ‘I kcs kvile,, t)2l. 3

Omsorgen for eleven
Sti ntlhedsovervåg ni n
række ud over skolen.

bero! kr1 ic str mid og ra
skoler blev der bygge
sundhedsplejerske. o
overvågningen mulig

0.

L

var prægel. både irltIadtil og udadtil, af mo— vo hul bli, i’, ia’t i, ,gel, dels ge,,nemn Skole/ure,



I) tt’r’ r ,,g jt /ucilii l ej ( ) I’ù (il el uie J1’/UOJI’

til/ic’, /iiilic’tic ic’!jc/ci’ Je2et’itcl.Sslt Uflc/L’LVØlfl

og bc’iu,, ic/let ( I 1 ilt’ diSse FOï, i.vtc: 1(11 Ifl ç’e r et i!

un ‘I ‘/. an, t’ti’idi flU’ 1300 I’! L’ c/et.v I-fjern. Ii et -

enkelt i,’ / t’e,n,?I ende fut- (hvA ,Ç,,ndh,ecl at Ve/he -

ie ‘I cj/nnodel, t:u’liiIeil!i(’tt — />i’,’

i,!, ot den kvututjienne .S/u’’, fm,, I’!! beii’j’ Stn,’t
I kl’et Cli(/ tle tid/i ç’’i ‘e, (JÇ’ at net bl, I’er ell ‘‘le)”

sit, i d. ti, eje kraftig, fri,’ et smidt Lii “‘eec 0111/014 —

ge/ig lie/olku, inç’. der konnne,’ til at helE, I’”,’!

Lniiu/ ni4 til at opdraç’ e de,, konuu,ue,,de .S’la-gt
(Folkeskolen 1928: 32).

Omsorgen I nr eleven intldrog også sundhed.

Sundhedsovervågningen havde til hensigt at
række ud over skolen, og gore den kommende

bel’olkn ing sund og rask. Pù hauge nvoplorle
skoler blev (ler bygget lokaler til tandlæge og
sundhedsplejerske, og det gjorde sundheds
overvrign ingen mu lig

Projekt- og gruppen?’!; ejde
LtIu!domsopt’on.t eller studentcmpt’oret i

I 96OernL’ Ii k betydning for skolen, I løbet ai’
I 9ô0erne rejste (ler sig en kritik al’ magtl’orde—
lingen i samlïindet. hvilket blandt andet restil—
terede i siridentet’opi’oret i I 96. Sitidenterop

roret skal her forstiis som en række processer.
der fandt sted over (let meste af verden. Det
var dels en kritik af universiteterne, hvor der
skete en [orskydning al’, hvad (ler egentlig
menes med I’orskning og undervisning. For—
skydningen kan uthirykkes ved, at posit i vistne
blev fortrængt til fordel ‘nr mere tnai-xistisk
i npi rerede ti Igange. (Drejer 20 I 2: 203: Dre
jer 20 14: I I 8), Et andet kendetegn som fttlgte
med sttldenteloprdret. var en kritisk tiJgang til
autoriteter, het’iitider lærere.

0p gennem I 9ûherne og i O?Derne eksperi

r Nordiske tidkist • Nr, 2 • 20 t 5
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nienleres ned forskel lige tindervisni ngsieknik—

ker, hvor fællesnæveren var, at undervisning

loregi k i samspil med oingi velserne Der er

tale om en vekselvirkni nu mel lem ndividet

og omgi velseriie. Et eksempel var projekt— og

gruppearbejde. Men For jeg går videre, er (let

pû sin plads med en (jeilnitio;) at projekiar—

hejde. I3ertlieiscn et. al. giver et bud pa ell

del mml to:

‘‘l’i,tikunte,cle lIf i i/i’r lie/i/jer,’ von, c’iI cli—

ili’iii.s,,i,,usfttivu, hin, c’/eier — i sat,iiithi’de med

faii.’,e (iÇ’ Cli. (ilt/I i’ — ild/lUske I’ og /a’l,a, the r el

ft/oIl/vI/I I ‘ja’, relation til (hel I 5(1/i I/I til/VI ia’x.Vige

‘‘I i-/eiig/ied, t/,’j Jo ,eknn,n,er i. l)eiIe ih del»

at ø ,be idet vk,,! g i’ ttai lig øget pel.s/ tv/ti og

/jItj /c’,i i,’; de v’,’kt’, ic/riv,’. cit jirohien ‘(‘I (‘I 1r

fri, ,‘,, ‘cc,,,’ I,, çs k,’!hie t’ .v i i ‘inkl, i’ /14 / ‘at •v ah’
tl’ndili,i,i,’//c’ ,‘cigI,’i’u’l,ii’l’. til! (i! i(l/l!d’i II/ t(’O’i’l

ti ieto,/t’r ,Ig ‘,‘c Lvkc I/lyt ‘tv,v,v lid f,’c, c/c’ti’a!gty’

;,,‘nht,’iii. ‘‘ {13C111ie1se11 ci. al. 197’): 16!r

Ideen nied 1rti1ektmrbe,Pde yul’. at (Ivumige etever

skulle i uruppe ni ed ni iii d re dygtige elever og

på den vis være trækheste tor (le mindre (lyg—

tige elever. De mindre tlygl ige elever skulle

lære ;if de dygtige. Der var indlejret en social

slvriiiil pi’oieklarbLtle. Det itei’ess,’inle her

er den type al overvmemiIng. soiii pi’oJektiu’

bejdet medførte. Projektarbejdet gav eleverne

intilighed tor. at eleverne kunne overvage hin—

:iallensar bejde og ad I i,-rd. Der skabes med

andre ord cii ny overvagende relatmon i skolen.

hvor eleverne i proje ktgru ppe mc overvågede

b i iandens arbejde.

Selvinotivation og selvdiseiplin var vigtigt

i Elevens lyst og vilje skulle

træde i s;edei Ibr lærerens autoritet. l-lvis ikke

det var nok, skulle gruppen træde i stedet tor

læreren og handle på den pagælrlende elev. Der

etableres en nv (lise il i nei’ende og overv;mgende

relation i skolen. nenilig relationen eleverne i

mellem. Der var med andi’e ord tale nin sty

ring Ira gruppen i Form al’en gruppestruktur af

kontrol, autoritet og kommunikation nellein

eleverne i gruppen. Denne arbejdsl’orm virkede

både sd vdi sei ph nerentle og sd vnioi i verende.

da elevens sd siænd ighed og ansvarsl’olelse

blev skærpet. Når eleverne i cii gru ppe overvå

ger lu nandens arheide, og 0111 hver især over—

holder (le alutler (ler indgås gruppen, betyder

(let at eleverne skulle stå til ansvar overlor

ti inandeii. Denne Form tor intern overvågning

bearbejdede selvel hos eleverne p cii anden

måde end tidligere overvagni igs:’egi fler. Ele—

verne var samtidig afsender og modtager i

deres interne overagningsrelation,

Derudover varder indlejret en social styring

i pmjektarbejdet ved, at det fagligt dygtige

barn Ira (let akademiske hjem skulle trække

den mindre fagligt (lygtige Fra arbejderhjeni—

met med op. Segi’egeringen loi’egi k mere sub—

oh. eiid (len eksempelvis gjorde ved IQ—test.

Men den reftmrnipa’dagogiske tanke ar. at de

dygtige og mindre dygtige bom kunne havne i

szniinie projekt. ig derved bles gruppearbej(le

el redskab til social nkiusion.

Selv—ø i.’eri’ågning

1990’ e rue blev (ler foretaget ko mparat i ve

tmndersçigelser som konkltiderede. at (lanske

elever manglede kundskaber og herdigheder.

I 91)4 b 0111 det. (ler siden lie n blev tløbt ‘To—

gn—eliokkei’. \a\ iet rel’ererer til eli OECD—

midersogeise al’ danske elevers æselærdighe—

der, som viste sig at være pa Iii \ can med det

vestal’rikanske land Togo. ( Di’ejer 2012: 231<:

Drejer 2014: 141),

I I 990’erne var tæring ikke som i 1970’erne

grtippeorienteret. mcii snarei’e nidividlokuse—

‘el. og det lorandrede tigså ovei’vågni igen af

eleven. Projekt- og gruppearbejde blev stadig

ans endt i I 990’erne, men ned et andet lorni:i?.

end I 970’erne. Dea enkelte elev kom mere i

ccm tim i 1990’ erne,

Et begreb soni vandt i”re iii j I 990’ erne. var

læm’ing. En nnnisteriel rapport delinerede læ—

mig soiii:

tltidem’i’i.s;noç’ ej en ho,,c/!i,,g, /n’o,’ti/ tapiren

b,,,’ kovttei ej’ ‘lite, i tion oj, i ttt /a’,’v’ (Vi (Oid(’U

tIOvc’t. Ordet ia’t’ioiq (‘I’ the,’,, i ei / b, i vttet til dci i,

!m,nich/n:ee,, el’ otte? i.

(l,Ç (iii ylyt-i ‘(Sti (lig el’

Lhiile,’i’rv,iioi4en ‘‘i 1
Ja,,’ ,i/at .o,’ hos e
ng time,!, (1/ ticii

tetic/rex. ‘‘ ( U ii vle visti

Læring relateres til

sen eller gru ppen. De

betragtet soni en to rn

dringen aF undervi snu

mei’ede ligeledes d isc

Nu sktille eleven intr

sig selv.

En een tral pædage

var I tie bogen. hvor eje

‘:

udvikling l’or sig selv

p’i’nge værk, (Di

ven skriver oni små i

skolen. Derudover Iii

Cli tId al’ undervisni:

Elevkontraktcr kumiiit

i mdra’tstnidei’vismiiiige

‘‘bei’idstgat’e e!et’ehlii

gen 51)1/i en pt’ot’es Iii

(Folkeskolen 1990: 3

gen. så i nddi’ages elev’

som i ndgas mcl le iii l

lorto I ker det eleven

skulle hjælpe eleven

nål, og sikre al (lis,

oghog og elevkontra

ove ry åg ni lig, lord i el

lo rbed ‘i igen af ege i

skulle bringes i en sifli

Forholde sig relleksi’

til elevens lorhold Ii

1994i. Eleven bles ak

selv, b vil ket markere

b vor eleverne overvå

I u ndersisn ingen

rende og selvskahene

serne på at udvikle se

undervisningen kan i

nul iseres. kræves der

ven i enker nelop for

-

i.—

fr’



vågningsregi iler i skolen Nordiske tid kast • Ni. 2 • 20 5

hed og ansvarsl’oleI e
nei en gruppe overvi

om iver især over

gås i gruppen. betyder
stå til ansvar overlor

or intern overvågnig

eleverne på en tniden
‘ågningsieginier. Fie

nder og niodtager i
Ihgsrelation.

ejret en social styring
det fagligt dygtige

:hjeni skulle trække
ge fra arhejderhjein

foregik mere sub
orde ved IQ-test.

ke tanke var, al de
.• kunne havne i

r”’ gruppearheide

Iget koniparative
at danske

og færdigheder.
blev døbt ‘To

r til en OECD
Ésjæsefærdighe
iveau med (let

2012: 238;

om i 1970 eric
hdividfokuse
Mgningen af
4e blev stadig
andet fornifil.

kom mere i

“190’erne, var

‘erede læ

thI Iarere,i
i’e en
‘yftet til (le,,.

hat (1111 gr, i et telte? mod, ,, e,n Iiç’ etc ic, i. tæring

i o,deri (XII 1/15’ (‘I oç’sù it i(lhv(’(ICX forhil) id,,e.
Undret hin b, ç’e i er lykkedes i det ooi/at ig. den
line (I/vat spor hos de i,’,,. Der fo tvgå r heri lIg I
og ti ej, at deit psykiske orgu’ tva Fiat i Ii os etc i’eo

joe/tex.’’ ( Undervisnaigsniinisteriet 1996: I 3j.

Læring relateres til selvet. og ikke til klas
sen eller gruppen. Det vil sige, at læring blev
betragtet som en tbrni for selvproces. foran—
dringen al’ undervisningen til læring. transfoi’—
mei’ede Ii geledes (lise p1 i neri ngen af eleven.
Nu skul le eleven introduceres til at overvåge
sig selv.

En central pædagogisk teknik i I 990’erne
var logbogen. hvor de ven tthe nbarede sin egen
tid vi kling for sig selv, I .oghogen var elevens
personlige værk. ( Di’ejer 2014: 1451’). Ele
ven skriver om små og store begivenheder i
skolen. Derudover blev elevkontrakter også
en del al undervisningen i skolen i disse år.
Elevkontrakter kunne eksenipelvis anvendes
i idrætsundervisningen. hvor hensigten var at
“1w i ‘idstgø ic t’/et ‘e i’!? (‘ 0/ti idi vets( ((((let ‘i ‘i.vtt bi —

i,’Ci( 50)?? £“( /))‘O(’eS lt((’d (lett( vel i’ i een Dion

Folkeskolen I 990:38). Ligesom med logbo—
gen. så inddrages eleven ogsa i elevkontrakten,
som indgås mellem lærer og elev, og læreren
fortolker det eleven skriver. Eievkontrakten
skulle hjælpe eleven med at synl iggore sine
mål, og sikre at disse mål blev nået. Både
loghog og elev kontrakt vil jeg henævne selv—
overvågn ing. fordi eleven inddrages akti vI i
l’orhedringen af egen læi’i ngssituation. Eleven
skti] le bri uges i en situation, hvor eleven sktille
forholde sig refleksi vt til et fænomen, eller
til de vens forhold til et fænoni en. (Ci ddens
1994). Eleven blev aktiv i overvågningen at’ sig
selv, hvilket markerer et skilte fra I 970erne,
h vor e le scene overvågede lim anden.

I undervisningen anvendtes individualise—
rende og selvskahende teknikker i bestræbel
serne på at udvikle selvet hos eleven. Men fØr
undervisningen kan individualiseres og ratio—
naliseres. kræves der viden om. hvordan ele
ven tænker netop br at ku tine vurdere. Ii vor—

dan eleven lærer. Der blev hentet inspiration
i Gardners (1993) Multiple Intelligence teori
(MI—teori) til, hvordan læreren kunne forstå
de forskellige elevtyper. og hvordan ditieren—
tieret undervisning ktnine gribes an. Cardner
tidarhejdede følgende otte intelligenstyper:

Sproglig intelligens betegner lol sonihe—
den overtor (let talte og skrevne sprog.
evnen til at lære sproget og evnen til at
bruge sproget til at opnå bestemte mål.

2. Lag ,sk—nmten,at,sk betegner evnen til
at analysere prohleinstilliiger. udlore
matematiske operationer og undersøge
pi’oblemer tid fra en logisk—videnskabelig
tilgang.

3. I/ion/lp intelligens betegner evnen til at
geiikende ug nianipulere nionstrene i
ru nin let.

4. Musisk intelligens betegner evnen i ud—
lørslen. konipositionen og anerkendelsen
af musik

5. Kmps/i,ç’—kitnestetisk itite/ligen.v betegner
evnen til at bruge k ‘oppe n eller dele deraf

i løsningen af opgaver eller udlorslen af
et prodti kt.

6. Interpersonel intelligens betegner en
persons evne til at forstå intormationer.
niotivationer eller begær hos andre men
nesker og samtidigt arbejde effektivt sam—
men med andre.

7. I ntrapersone I i titel I igens betegner evne ii

til at Forstå sig selv.

8. Natural istisk intelligens betegner evnen
til at genkende og skelne mel lem forskel
lige arter indenlor dyre— og planteriget
i det omgivende ni i Ijø (G ardner I 999:
41 ft).

I mel leaikrigsårene var det elevernes intel
ligens, soni blev testet. Formålet var at b ntle
frem til elevens intelligensalder, og oni den
matehede elevens biologiske alder. Intelligens
var noget medfødt og noget. som kunne testes
skril’tligt, I anvendelsen af MI—teorien handler

IS

t

Ft
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det ikke oni at undersøge, hvor intelligent ele

ven er men snarere, hvordan eleven er intel—

Ii gent. og denne viden kunne an vendes til at

I rettel ægge tinde rvi sni igen e Her den en ke lie

elevs behov. M I—teorien kaiegortserer altsà

eleverne ud Ira i nicH igens, 01! denne ktitego

risering danner baggrund lur iii:dervis:ingen.

I nddelingen al elever i intel I igenstyper kunne

være udslaesgi vende tor. lui I ken uiidei-visni ng

den enkelte elev modtog. Fler ble’ overvttgning

al’ eleven anvendt til at kateuoriset’e 02 Vi55C

til Fælde ‘astlio Ide) eleven som værende cii

0 ai’dners otte i niel i igensty lie r.

i\’l I—teorien er et deskriptivt intel I igensske—

nia. som tlanner grtindlag l’or pædaueiske

heslutninger om den enkelte elev. Anvendel—

en al MI—teoi’ien er bade individtialiserende

og objektierende indgrihen. hvilket pRvirker

stort set alle praksisser i skolen — lige fra un

dervisning nI indretning af klasselokalet og

skolen (eksempelvis SKUB-projektet i Gen

mOe knnitiitine), Nu—teorien tttil’oi’dt’er den

logiske intelligenstest.

Som tiet Iretugfir. er overvaszmniig blevet an

vendt meget forskel I igt i skolens historie.

0vervgni no har været en del af indretning

og arkitektur, hygiejne, sundhed og ttndervis—

ning. I X00—lallels overvagning al’ eleven er

lorskellig liti i900ittl1ets ditto. (3’er’igning

i 1900—tallet blev mere individualiseret og

slutningen ble eleven inddraget i overvOg—

nineen at sig selv.

Færdig Ii cds
—

au pt i iii

filter aitusindeskiftet kom PISA—tests til at

sætte den skolepolitiske dagsorden. Det sku I—

l’ende resultat Ira 2003 satte dagsordenen po en

helt anden Facon end ‘I’ogo—ehokket’. Fokt,s

rettes speeilikt mod l’aglighed, Statsminister

i SKLIB—tsvctmems-arci ‘si,,:e—ol’itie—aut stock: solo

hea’i:d:c i (lc:i,ofie koini:itiiietOYti’ci ic. Dcl ,a;si—

lede ‘ja ii ovikc ceveils t;:ghgc_ soci;ite og rersonti2e
ko,i:ptaci:’cci. 02 Mliii, ænkic iitircmnip:g ut skole sal’,—

Curtis \tii,ieli l)re,ier ()vervauningsregnner i skolen

Anders Fogh Rasntttssens nytrstaic Ira 2003

prtcgesaf danske elevers manglende Færdig

heder og kundskaber:

‘1m-e bor, i oi , 0 ,ii’ .s kul lu’,’e om,’ el ‘‘Frie, ‘.I er
satire! ‘ned /z,lk i’s ku/ro. fjer bli ic, ‘uj vi,? 1,1,,—
,lc’,,de ,,;z’ / /ii. I,, ud de er,i c ski, / liz, c- ja’,-,

b, i ,vkei/ii’c- klc,vs i’!, iij /lJe; er (r,.s ( al fn-sc i i —

ti’naruniule ,o,dei-v,- Old/se,, Volt? rrve,. a/ danske

bo,,, O 1(1 IÇc’ kt rr,- b r lidt mi el? 17,-kO’ i ‘i ti ç’e

oil Oicie i. Vi sla ii I, ni-i’ bot, et ,/c-l /, ,ç’ i,ec- , i, ‘et,’,.

i’,’ Oc’tu?ç’i’/sn-i, jur (II kl,,r,’ ViQ i

tsvsvsv.stin.dk2, 20(191.

Fokus var entydigt pO at nptimere elevernes

l’ærdiehcder oc kundskaber. oc til (let blev der

skab et systematisk overvhgningsregime. som

skulle give information om hver enkelt elev.

skole og konnnune, Disse bestræbelser pO at

°pti merc elevernes Iterdigheder og kundska

ber gentindes i Global iseringsrodets rapport.

Folkeskolen skttlle være nstitutioncu. som

skulle sikre et dansk sam fritid med ci ‘‘stn’rk

h,,,,ku,-,’enrer,a/r (Regeringen 2(}0h 5).

Med lblkeskole,’e lsii’nien (Lov nr. 572.

2006) i midten al’ UGerne, blev en anden type

overvrtgningsteknikker indført ned henblik pit

at opti mere elevernes færdigheder og kttndska—

her. Der er i tlisse hr en sani luods,ntessig over—

v[igni ng af skolen. og det eksetnpl i lieeres nietl

vle meget nmdi sktiterctle nationale test, Natio—

‘ittle test skulle ikke kun overvige faglilicd

nien skt,Ilc ogsa gi\’e vitlen om. hvilken tinder—

visning (ler vi,’ker Bertel 1-Ittarder tidit’vkte det

meget klart i en kronik i Politiken trut 2007:

t/ ‘sïl i,’j/ /a,’ Jul! nflfl, lind i/i’r ‘zrkc’, i :mclct

i’m.s’i iligel i, /a cl, i-i ikke l,u r ivc’I ‘i’’ ,ç’u, le ndi til a

vk,’i i’e nlet , i ml ‘c nlak,,,,,e,,te,’e ni,’!, I )et el’

‘i IH? ska / lii’,, i-tre de , is’r Oi i, ‘Ol mile tese ikke /d,’di

te,vteoe i Sig sc/i’ g iir ,,oge,i fom’skel. Ali’, i fin’di

i ‘i skal jule, l,i’,,d nle,’ ri,-ke,’ i ‘i, deri ‘i.’ i i i,

I—I under 2007 91

Det vat fra starten mneningeti. at nationale test.

uafhængig al’ kontekst. sktille gtve viden om.

hvordan tle bedste tindervisningsivsultat op—

Nordiske ujlk,i.sl • Nr,
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-

‘ (Ii gh eder fiben hares i 0
2012: 274: Drejer 201

-i.: - Lii anden O\ ervåg

har været dehatteret

port er. t § 40 i Lov 57
specielle ved kvalitets
seipliiiet’ingsvinkel, ci
terer meget detalje,’et
enkelte praksisser i ski
at skolens faglige Hive;
nittnen i samarbejde ni

handl ingsplan l’or at

-

- Kvililetsr’tppot-ten liii’
den er tilgængelig Hw

Udo ser at k sti Ii tet s r
nittgsteknik. er det sam
værktoj. Kvaiitetsm’app
kotnnutuie mulighed l’o

ni ti tie ti s sko ler med lii ti

staten har ,ntt lighed Co,
ii tine mc og sko I el-tie

()vervgningeti eI’ti

karakter al’ en saml’tinds
skolen, lærerne og elevs
tt opti niere skolen som

; klat’gore elever-tie til et

Der er tale otii et om Itt
at som skal tlistriht,er

I

og wriiig, mis. Med ano,’e ord var natiotiale test ogsa ment o,iilattende vidensi nds;
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som disciplineong al lærerens undervisning

efter hest practiee princippet.

Overvågning, systematik og synliggorelse

blev intensiveret ned de nationale test. De
nationale test repræsenterer en overvgende

og synl iggorende tekn ik af undervisningen.
som giver et kontinuerligt indblik i elevens
færdigheder og kundskaber saint i lærerens
undervisning. Derudover leverer teknikken
oeså konkrete og sainmenlignel i cc resultater
om det faglige nivettu i et fag. Pfl dcii vis op—

tegnes forskellene mellem eleverne: nogle er

gode til pl usstykker andre ti mi nusstykker. De

nationale test gøreleverne til genstandslelt for

intervention for al hjælpe eleverne til cii bedre

karakter i testene. Sandheden om elevens lær—

digheder åbenhares (le nationale test. I Drejer

2012: 274: Drejer 2014: 165).

En anden overvàgn i ngstekn ik, som også

har været debatteret Ilittigt er kvalitetsrap—

porter. (* 40 i Lov 572 afO. jtmni 2006). Del

specielle ved kvalitetsrapporter. set fra en di—

sciplineringsvinkel, er at skolen skal rappor

terer meget tleta Ijeret til kommunen. om de
enkelte paksisser i skolen. Elvis (let viser sig.

al skolens lag lige niveau er dalende, kali kom

munen i samarbejde med skolen udarbejde en

handi ingsplan for at opti mere fagl igheden.

Kvalitetsrapporten bliver lagt tid p nellet. så

(len er tilgængelig for al le.

Udover at kval itetsrapporten er en ove rviig—

ningsteknik, er (let samtidigt et benchmarkings

værktøj. Kvalitetsrapporten giver den enkelte

komm tine mti lighed br at sammen ligne kom
munens skoler med hinanden. samtidig med at
staten har mulighed for at sammen ligne kom—
maunerne og skolerne på nationalt plan.

Overvågn i igen efter årtusi ndeskittet har
karakter af en samfundsmæssig overvågning al
skolen, lærerne og eleverne i bestræbelserne på

at optimere skolen som læringsinstitution samt
kl argt4re eleverne til et konku rrencesa ni fund.
Der er tale om et om lattende panoptisk appa
rat som skal (listribtmere inlormnation. og den
oni fattende vidensindsamling giver nul ighed

ft)r vurderinger. sammenligning og sanktioner.
der virker normaliserende. Dette panoptiske
apparat, henævner jeg lærdighedspanoptikon.
dit (let hibringer omulattende viden om elever og
skolers færdigheder og kundskaber, samt mnagt
til at sanktionere og belønne. Eierdighedspm—
optikon har ikke ktui til opgave at tmndersoge.

tid fy I (le ske mac r og til rettelegge hand Ii ngs—

planer, men har også en (liseiplinerende og

normaliserende e Ifekt på underpræsterende

skoler, lærere og elever.

Overvågning i skolen skaber elever

nied bestemte komnpetencer

Som (Ii skuteret i artiklen har overvågn ing
været en integreret del af skolens historie.

o vervågni ng er b levet an ‘e nd t og anvende
stadig. Det interessante ved overvågnimig i sko
len er (le mange forskellige metoder, som ni an
har benyttet og benytter i dag. Hvordan man
overvåger skolen er ti loseligt forbundet med,
hvilken skole samfundet onsker. ug hvordan
iian overvåge r eleverne, og (let hænger sam—
men med. liv i I ken slags e lever. mii an gerne vil
have IbrI ader skolen.

En diagnostisk interessant tek nik, lindes i
den indbyrdes tuidervisning og indretningen

tf klasselokalet med installering af hierarkisk
observation. Den hierark iske observation af
elevernes præstation og adfærd er i følge Fou—
catml t et tif kernee lementerne i eksain in ilt ion.
I den indbyrdes undervisning var hierarkisk
observation integreret i selve undervisnings—
teknikken, og (ler foregik eksaunnation hver
eneste dag. Selve handlingen nied at overvåge
og blive overvåget var central i forståelsen
ill., hvordan eleven og læreren var relaleret til
hinanden. Læreren var i (len indbyrdes tmnder—
visning at betragte som observatør al under
visningen. hvilket indebærer en tematisering al
eleven som objekt for lærerens blik, men også
en tematisering aleleven som lorvalter af sine
behov i et kontrol leret hierarkisk system.

Et andet interessant aspekt ved I 800—tallets
overviigningsregimer er, at hygiejneunderso—
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gelser blev anvendt i at overvflge elevernes

nndhed. Videnskaben becy udle at spille en

rolle i skabelsen af eleven. Undersøgelserne

gav vi del. som blev anvendt i po I ti ske og

pædagogiske diskussioner og 1)1ev derved en

del af den Iiveielniske disci1ilineriiig a(’eleven.

I 9(1(1—tallet kommer nu viden. ot det (Ian—

iler oaggrand tor ændnngen i overvftgmngen al

eleven. Der korn isy-teknikker, som var ned

til at individualisere overvaigningen. Det skete

bade i melleink rigs;ii’ene og i I O9tYerne. I de

autoritetskhtiske 197FF ere er det interessant

at se. bs ordan magtrelationen nellern Lurer

og elev, bliver ndtordrei alen ny magtitlation

eleverne i mel ciii. Projekt—og gruppearbejdet

var tidens store pædagogiske greb. og (let æn

drede hvordan overvaningeo foregik. Nuvel

eleverne sktille .sta ig op til eksamen. mcii

inirodnktionen af projekt— og gruppearbejde

nidranimer meget int den atiti—autoritære idd.

om at lade eleverne være.

1—Ivis ] 800—tallets overvagning i skolen sam—

inenlignes med lOlfl)—wllets. træder klare Im—

skelle rem i lyset. Overvagningen i I 8(10—tallet

var flere ohjektivei-ende end overvdgning i

1900—tallet, I l900—tallet bliver overvagiti—

gen i hojere grad lbkuseret mod den enkelte

elev, dog ud Ira lurskellige vidensregimer. lige

Ira hiologit/psvkolotsk viden, over politisk/

psykologsk viden i I 97 1’ erne til I 990’ enies

Gartlner-inpirerede vidensregiine.

At studere hvordan overvagningen er ure—

gùet i skolen er interessant. l’ordi (let lortæller

en historie om. h\ad saniltindet pa et givent

tidsptitkt onskede al’skolen. Det lort;ellerogsa

en histore nin. hvalke humanistiske trends (ler

vardontinerende pa et givent lidspunkl. Derud—

over er det ogsa nieressailt at drage paralleller

mellem Forskel lige ovet’vagningsregi mer. og

analysere, om (ler er ligheder eller l’orskelle

i hvilkete knikker og vidensiornier. overvftg—

ningen har benyttet sig al.

I begyndelsen af artiklen, skrev jeg. at jeg

tidelukkende vil beskæftige niig med tlen prak—

i iske dimension, og ikke den etiske dimensioti

af overvig n ilg. Det Ii i r leg ogsft gj oit. Dog

kan der argumetiteres for. at overvtgnn1gs—

disk nssionen også indeholder en diskttssion af

udviklingen al’ den modet’ne tnoral. en kritik

al’htimanismen samt en tliskussion af hvordan

normalisering dehneres saint diseiplineringens

virkemnider. Overvigiii ng i skolen er relateret

til diskussionen om. hvilke elever saml’nntlet

onsker skal komme ud af skolen. Hvilke disei—

ph neringsteknikker som anvendes i overvttg—

ningen re]aterer sig til, hvad vi som samfund

onsker at’ skolen, og hvordan sanilt:ndet dcii—

nerer det noriiiale. Som Foueault selv er inde

pa i Oteti’agnin,ç’ og stiv!!, sat er i udi v idet ikke

atitnno m t. mcii t’ormem og skabt af bestemte

ideologiske lortællinger om samfundet. Det

er med andre 01(1 nødvendigt at tibne op tor

en disktission al, hvilke mennesker vi onsker

skoen skal producere. Eleven er jo som lie

kendt et produkt af skolen,
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