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Tak, den allerstørste tak til de børn og voks-
ne og teatre, der har deltaget og bidraget, 
uden jer var dette projekt aldrig blevet. Og 
en særlig tak til Søren Vind for at gøre disse 
møder mulige. 

Tak til Teatercentrum, som har muliggjort 
afhandlingen, og til min chef Henrik Køhler, 
der tror på min evige tvivl og komplekse 
tankegang, og tak til mine dejlige kollegaer 
og bestyrelsen for at skabe økonomi og plads 
til dette bidrag. 

Tak til Anja Mølle Lindelof for at foreslå, 
at jeg afviklede min ph.d. med hende som 
vejleder på Performance Design og for at 
bakke mig op, uanset hvor kringlet det blev. 
Af hjertet tak. Og, tak til alle jer fra forsk-
ningsgruppen VISPER for at bidrage med 
vedkommende elementer undervejs, og dele 
kaffe og viden i fælleskøkkenet, på gangene 
eller hængende i en dør. 

Tak til Annika Nilsson for at bidrage med 
udviklingen af workshops og for at insistere 
på sanselighed og nærvær. 

Tak til min Sister in Crime, Mette Langeberg 
Lund, som jeg har delt kontor, åndedræt, 
tunge og lette timer med og til alle jer andre 
…in crime fra ph.d.-skolen på IKH, RUC. 

Tak til Anne Julie Arnfred, Naimah Hussein, 
Marie Benkert Holtet, Nanna Kirstine Leets 
Hansen, Nina Parker, Jakob Aabling-Thom-
sen, Kamilla Hjortkjær, Katrine Wallevik og 
Dorethe Bjergkilde for at opmuntre ved at 
vise, hvor mange måder en ph.d.-proces og 
afhandling kan udformes på. 

Tak til Martine Bentsen, for at udvise stort 
mod i sin ph.d. og dermed bane vejen for 
mig og mange andre, der gerne vil et andet 
sted hen. Og tak for at træde til som me-
nings- og korrekturlæser til allersidst, der 
hvor det virkelig gælder. 

Tak til IKH’s ph.d.-skole; Lene Bull Christi-
ansen for din dør, der altid står åben og din 

Tak til…

favnende facon. Ida Willig for kaffesnak og 
ingefærkager. Tina Korsgaard Nielsen for 
utrolig god hjælp med Rejs Ud og til Mari-
anne Sloth Hansen for at være den hemme-
lige ingrediens og helt igennem afgørende 
blæksprutte, der får ting til at ske. 

Tak til dialogisk kommunikation, jeg har følt 
stor omsorg i jeres selskab, det har betydet 
meget, og det selvom jeg ikke har vundet 
meget gehør (stort smil) for bølger og dif-
fraktive læsninger. 

Tak til Connie Svaboe for at invitere mig 
med i art-based-research-method, for der at 
finde metoder og mod til at gå med det, der 
nu er blevet til afhandlingens mellemlægspa-
pirer. 

Thanks to Matthew Reason, for inspiration 
and for making me feel welcome in York, 
lending me an office at York St. John Univer-
sity and inviting me to take part in some of 
the activities at the University. 

Tak til Lars Kjeldsen for en vandretur i 
Umbrien, Italien og til alle der deltog i turen 
Et skridt af gangen. Her blev jeg mindet om 
min glæde ved nærvær og langsomhed. 

Tak til Gitte Abildtrup Mølle for at være, til 
Dianna Telling for morgenyoga, gennemlæs-
ninger og evige opmuntringer, Solveig Solås 
og Camilla Sandfeld for jeres venskab og fa-
ste tro på mig, Lise Marie Buhl mit livsvidne, 
Nina Foss min ven, Gitte Faber for fjorddyp, 
kajak og godt naboskab, Christine Skou-Due 
og Ditte Kleener for dejlige danse og van-
dringer i mørket, Joan Ledang for din prak-
sis, nysgerrighed og lyst til kaffe med mig, til 
Tanja Stellô Møller for alt det, der skal deles, 
og tak til alle jer, der ikke er nævnt, men 
betyder så meget i mit liv. Min store familie 
med børn, søstre og bror, kærester, forældre 
og bonusforældre. 

Den varmeste tak er gemt til mine allernær-
meste, dem som bor i mit hjerte, der hvor 
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det banker blødt. Min mand og livsledsager 
Leif Sørensen som er utrolig vis, og den 
modigste og kærligste, jeg kender, for at 
skubbe mig blidt, udholde mit rod og min 
tilbagevendende snak om usikkerhed og bøl-

ger. Til mine børn Laurits og Eigil som gør 
alt meningsfuldt ved livet og som gør mig 
klogere på kærlighed, discgolf, storetåens 
anatomi, kaffe, kærester og kraftspring bare 
for at nævne en lille smule. 

Tak, jeg føler mig forbundet med jer alle. 

Dét, du nu skal møde, er en tegning af Jeppe, som er et af de børn fra en af de skoler, der delta-
ger i denne afhandling. Tegningen er tegnet i workshoppen ”Tegn hvor du sad”, som er afholdt 
af mig, og som er en del af den måde, der skabes datamateriale på. Workshoppen er afholdt 
lige umiddelbart efter, at hele klassen, sammen med mig, har set teaterforestillingen Ivalus 
første sang af Teater De Røde Heste. 
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Sans den! 

relation til Grønland. I 3. klasse rejste en af 
mine veninder fra klassen til Grønland, fordi 
hendes far skulle arbejde som skolelærer. På 
skolen arrangerede vores lærer et tre ugers 
Grønlandsprojekt i den forbindelse. Og hver 
morgen sad vi, som i de Grønlandske lang-
huse over for hinanden og hørte historier. 
Vi smagte hvalspæk og lærte ”at komme 
ind som en Grønlænder”, hvilket betød at vi 
skulle komme stille ind i hyggekrogen, hvis 
vi kom for sent, uden at forstyrre den for-
tælling, der allerede var i gang. Ingrid, som 
er klasselærer fra Den lille skole, med fore-
stillingens plakat i hænderne dukker op og 
henleder tankerne på hendes historie fra TV 
om en vildfaren isbjørn, som spiser hunde-
nes mad i en lille bygd, som flyves tilbage og 
hjem til Indlandsisen. 

På Jeppes tegning er publikum afbilledet 
som runde smileyer. De er ikke detaljerede 
som alt andet på tegningen, de ligner tilken-
degivelser, 34 glade smileys. De henleder 
tankerne på de knapper, man trykker på når 
man forlader en butik ”HappyOrNot-kon-
ceptet”, som skal afspejle kundetilfreds med 
butikken, og de smilende hoveder minder 
mig om, at publikum også kan knyttes sam-
men med en ”kunde-tilgang”, hvor man er 
optaget af at modtage smileys for at få flere 
kunder i biksen. Det er ofte sådan, der tales 
om teater bagefter en forestilling: “Kunne 
du lide den?” Og, svaret er ofte reduceret 
til: ”ja”, ”nej”, “det var ok sjovt” eller “det var 
kedeligt”. Det kender jeg selv så godt og får 
også selv sagt noget lignende inden fore-
stillingen, da klasselæreren i denne klasse 
spørger mig, om der er noget, jeg synes, de 
skal vide. Her siger jeg, at jeg glæder mig 
til at høre, hvad de synes om forestillingen! 
Som om dét er det interessante. Dét, Jeppes 
tegning bidrager med i dette flow er, at der er 
så mange indgange til en teaterforestilling, så 
mange måder at bearbejde en forestilling på. 

Jeppe fra Den lille skole har i workshoppen 
”Tegn hvor du sad” skabt en tegning, som 
har en utrolig detaljerigdom af ting. der er 
meget luft mellem det, der er tegnet, hvilket 
gør at tegningens mange detaljer står meget 
tydeligt frem.

I første omgang er det alle detaljerne, der 
vækker min lyst til at kigge mere. Og de 
minder mig om forestillingen og dens ind-
hold. Den oppustelige iglo som omkranser 
os, og som, hvis ikke jeg selv havde siddet 
inde i den, ville tro var en scene fra et cir-
kus, fordi dens halvmåne-form på tegningen 
ligner kanten på en cirkusscene. Fortælleren 
i midten foran sin lille scene lavet af træ med 
søm i kanten hele vejen rundt om, det er de 
sorte prikker, der systematisk er sat i kanten, 
der minder mig om den afgrænsning. Det 
lille hul, tegnet som en firkant, der både er 
bålsted, suppegryde og fiskehul i isen. Og, 
jeg genkalder mig Jeppes ord, da han bag-
efter fortæller om tegningen og peger på 
instrumenterne og siger ”dem som laver lyd”. 
Han ved ikke, hvad de hedder, og det gør 
jeg heller ikke. Men jeg husker den hule og 
klirrende, nærmest rislende trælyd, de laver. 
Det minder mig om ”frøstagen”, de bruger 
til morgensamling på Den lille skole. Den, 
der starter morgensamlingen. De to lyde er 
i familie med hinanden. Tørre, organiske 
og rislende. Og, det minder mig om, at der 
også er ting, vi ikke kender navnet på, som 
berører os.

I forestillingen er farmoren åndemaner og 
rejser gennem tid og rum for at finde Ivalus 
forældre, som er taget på jagt i en anden 
bygd og handlingen udspiller sig i Grønland. 
Lyden af det instrument - som skuespille-
ren senere fortæller os, var hans mors, som 
hun tog med hjem efter at have arbejdet 
på Grønland - forbinder jeg med oprinde-
lige folkeslag, riter, åndelighed og mystik 
som tupilakker, åndemanere og Danmarks 
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Og, at de måder, vi griber bearbejdningen 
an på, bliver et udtryk for den måde, som vi 
forestår ”forestillinger” på. 

Publikums ”smilende ansigter” kan læses 
som part og en del af den samlede kulis-
se, som teaterforestillingen udspiller sig i. 
Publikum er der med andre ord, som en del 
af det, der skal tegnes. De er i oplevelsen og 
ikke adskilte fra oplevelsen. De bliver til i 
kulissen, i oplevelsen, imellem alle tingene 
på tegningen, i Jeppes streg og på den måde 
skabes publikum også. 

Tænker på, at den første gang jeg så Ivalus 
første sang, var på Aprilfestival i Hjørring, og 
der sad vi på sælskind på gulvet. Alle bevæ-
gede sig blødt og langsomt hen over gulvet 
for at finde deres siddepladser med fødder-
ne. På Den lille skole fortæller skuespilleren 
mig, at han har glemt skindene. Jeg mærker 
en form for skuffelse, fordi jeg var så spændt 
på, hvordan sælskindene virkede sammen 
med 0. klasse, og jeg havde glædet mig til de-
res møde med de bløde og på en gang døde 
og levende sælskind. Ville Jeppe mon have 
tegnet sælskindene med, hvis de havde været 
med denne gang? 
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At være forbundet

Denne afhandling er om publikums-tilblivel-
ser1som forbundetheder og om at forbinde 
sig. Det betyder lige nu at forbinde sig til 
tegningen, teksten og blive til sammen med, 
det betyder at give slip på at være en enhed 
og at eksistere som enhed og at give efter for 
de mulige forbindelser og forbundetheder, 
der måtte opstå undervejs. Eksistens er i 
denne afhandling ikke alene ’en individuel 
affære’2, det er forbundethed, en tilblivelse, 
ligesom viden om verden og væren i ver-
den, er det. Det er i det lys og i det mørke, at 
denne afhandling undersøger, hvordan børn 
bliver til som publikum, når teatret kommer 
på besøg i skolen. 

Denne afhandling er en undersøgelse af børn 
som publikum i skolen som åbne tilblivelser, 
jeg ser, hvad der sker eller skiller sig ud, hvad 
børn og jeg bliver til, og hvad jeg snubler 
over, når jeg bevæger mig ind i skolen med 
børn som ledsagere. Det er dem, jeg forsøger 
at forbinde mig med, for at undersøge, hvor-
dan børn bliver til som publikum i skoler, 
som også er en del af disse tilblivelser og 
forbundetheder. Jeg har været til stede en del 
af skoledagene, set teater og dans sammen 
med børn, og sammen har vi efterfølgende 
afprøvet og deltaget i forskellige samtaler og 
tegneworkshops. 

Tegningen, som du lige har set, er fra en af 
de workshops og er tegnet af et af de børn, 
der har deltaget som medforsker, hans alias 
er Jeppe. I workshoppen blev alle børn bedt 
om at tænke tilbage på forestillingen Ivalus 
første sang, som vi lige forinden havde set 
sammen. Bagefter, i klassen, fik alle udle-
veret A3-papir og sorte tuscher til at tegne, 
hvor de sad. Det er der kommet en masse 

1 Der er mange bindestreger i denne afhandling og 
pointen med det er, at vise at noget bliver til med 
noget andet. Publikum bliver til i relation med…

2 Vendingen har jeg lånt fra Karen Barad hun skriver: ” 
Existence is not an individuel affair…”  
(Barad, 2007, p. x)

tegninger ud af, og en af dem er Jeppes teg-
ning. 

Sans den! Teksten til tegningen af Jeppe er 
blevet til ved, at jeg har forbundet mig med 
den ved at sanse den, som en læsning. ”Sans-
det” eller ”sense-event” er en læsning af data 
som udspringer af den engelske Professor 
of Education, Manchester Metropolitan 
University, Maggie MacLures forslag om en 
måde at lade sig forbinde med datamateriale 
på (MacLure, 2013a, pp. 661–663).

MacLures ”sense-event” er udviklet med 
inspiration fra den franske filosof Gilles 
Deleuze ”Logic of Sense ”fra 2004. For med 
Deleuze er der igen ’ren’ begivenhed, der skal 
sanses. Begivenheden er sansningen, og den 
skal invitere os ind: ”We will not ask therefo-
re what is the sense of the event: The event is 
the sense itself ” (p.25). Sansning og begiven-
hed kan med andre ord ikke skilles ad hos 
Deleuze, da der er tale om en ‘flad verden’. 
”We can not master sense or the event: ‘To 
the extent that events actualised within us, 
they wait for us and invite us in’ (p. 169)”. 
I forlængelse af Deleuzes udsagn, skriver 
MacLure, at det samme gælder læsninger af 
data, at vi som forskere må lade os invitere 
ind, at vi må sanse data (MacLure, 2013a, p. 
662).

Alle tegningens mange detaljer, instrumentet 
uden navn og skuffelsen over de manglende 
sælskind, bliver her min ”sans-det” adgang 
til tegningen. Jeg husker følelsen af blødt 
sælskind under fødderne, da jeg første gang 
så forestillingen, genkalder mig lyden af det 
navnløse instrument, da lyden rammer mit 
øre og genkalder mig forestillingen kropsligt 
og morgensamlingen med frøstagen. Ved 
at se på tegningen, sanse tegningens mange 
detaljer og ting bringes materialet til live, 
som en del af den gensidigt konstituerende 
vidensproduktion mellem materialer og 
mening. Tegningen med scene, scenografi, 
lys, forskellige ting, som et musikinstru-
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ment uden navn, fortalt af Jeppe som den 
’ting’, der giver lyd, publikum som ansigter 
og smileys, samtaler om teaterforestillinger 
reduceret til ”kan du lide den?”, min egen 
hukommelse om mit første møde med Ivalus 
første sang og sælskind på gulvet, barndom 
og Grønlands fornemmelser, væver sig ind 
i læsninger af tegningen. I denne proces, er 
der uendelige ”bølger” af viden om publi-
kums-tilblivelser, forlænget gennem tegnin-
gen af Jeppe og indfanget af mig, forskeren, 
og dig der læser med, og det du forbinder 
dig med, af følelser, relationer, erfaringer, 
teori og viden. 

Og, i dette perspektiv, er publikums-tilbli-
velser i skolen, en aldrig-afsluttet-proces af 
menneskelige-og ikke-menneskelige praksis-
ser, ting, affekter, diskurser, natur, lyde…

Når denne tekst og tegning åbner for min af-
handling er det fordi de tilsammen forbinder 
centrale opmærksomheder og diskussioner 
som afhandlingen kredser om: 

Skole, teater og børns publikums-tilblivel-
ser som de kommer til udtryk i tegninger. 
Forholdet mellem materialitet og diskurs, 
som her er forbundet og ikke kan skilles ad. 
Tegninger, som materialer, der er skabt og 
forstået som både materielle og diskursive. 
Materialer, som tegningen indfanger, der 
kan skabe lyd, og som får betydning, uden at 
Jeppe eller jeg kender navnet på det. Tegnin-
ger, der skaber associationer og effekter, som 
omsættes til ord og betydninger, i diskurser, 
som igen skaber effekter i en videnskabelig 
afhandling. En teaterforestilling som er langt 
mere end en fortælling om Ivalu, men også 
består af relationer og forbindelser til tid, 
sted, lyd, ting, kroppe, materialer og et pub-
likum, som kan forbinde sig på forskellige 
måder, og som også selv er en del af teater-
forestillingens tilblivelse. Det er forbindelser 
skabt af egne erfaringer og kollektive histori-
er, som de udspiller sig i et klasseværelse, når 
en skolelærer fortæller om sine associationer 
i forhold til en forestilling. Der er publikum 
som smileys, der kan læses som kundetil-
fredshed som et ideal, for de måder, vi taler 

om teaterforestillinger på. Der er mig selv, 
mit branchekendskab til teater for børn og 
unge, min rolle som forsker, de metoder og 
teorier som anvendes, og de forskellige posi-
tioner, jeg indtager og bliver til i undervejs i 
afhandlingen. 

Det er ord og papir, der forbinder sig til mig 
og de bevægelser, der går fra tanke, papir, pc, 
slettetast, ord der flyder og tanker der strøm-
mer og som får deres eget liv. På papiret. I 
mit hoved. I dig, som læser dette. Til dem 
der skal bedømme om denne tekst kan bru-
ges som inspiration for et videre arbejde, for 
en branche og en arbejdsplads, der inviteres 
til at tænke nyt eller anderledes, og som en 
afhandling, der skal forsvares og vurderes; 
om jeg har brugt mine år som ph.d.-stude-
rende godt. 

Det er en leg med associationer og ord, som 
også er en søgen efter det, jeg endnu ikke 
helt kan begribe eller endnu forstår. Men 
også i et forsøg på at favne det sensitive, 
blide, tvivlende og dét, der endnu ikke helt 
kommer til syne eller er helt klart, men som 
måske kan blive det. Donna Haraway, ame-
rikansk videnskabshistoriker, feminist og 
cyborgteoretiker bliver i et interview spurgt 
til hendes skrivestil som på en gang er både 
litterær, legende, videnskabelig og til tider 
vanskelig at forstå, fordi hun blandt andet 
opfinder ord og bogstavsammensætninger 
som en del af sin skrivning. 

På spørgsmålet: “How did you come to this 
kind of writing?” Svarer Haraway: “First of 
all, it is not altogether intentional. Writing 
does things. Writing is a very particular and 
surprising process. When I am writing, I 
often try to learn something, and I may be 
using things that I only partly understand, 
because I may have only recently learned 
about them from a colleague, a student, a 
friend. This is not all together a scholarly 
proper thing to do. But I do that from time 
to time, and it affects style. It is like a child in 
school learning to use a new word in a sen-
tence” (Lykke, Markussen, & Olesen, 2000, 
pp. 53–54).
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Jeg tænker på min vejleder Anja Mølle 
Lindelof, som ved gennemlæsning af af-
handlingen, inden denne sidste gennem-
skrivning, sagde; ”Jeg savner mere struktur 
i din afhandling” og ”Du må tage mig som 
læser mere ved hånden, du kan ikke overlade 
så meget til læseren selv, teksten lever sit eget 
liv, og du risikerer, at den stikker helt af ”. Det 
har jeg forsøgt at imødekomme, gøre mere 
af, altså, at tage læseren mere i hånden og 
skabe en tydeligere struktur, samtidig har jeg 
også ønsket at bevare nogle af bevægelser-
ne, de intuitive, legende og undersøgende. 
Velvidende at det kan være mere uklart og 
åbent, fordi det stadig er i proces. Som læser 
må du indstille dig på også at møde den type 
af tekst. Jeg øver mig, og der er så meget, jeg 
gerne vil mestre. 

Og, Haraway, som jeg synes er en mester i 
flerlagede tekster, men ofte meget vanskelig 
at læse, fortæller videre i interviewet, at det 
ikke kun er intuitive skriveprocesser, men 
også aktive valg, hun træffer for at skabe 
åbne, undersøgende sætninger, og at hun 
trods sine intentioner om at være klar, ikke 
altid lykkes med det, og at det også er for-
bundet med en vis form for følsomhed. 

“Well, my style is not only intuitive, but also 
the result of deliberate choice, of course. 
Sometimes people ask me “Why aren’t you 
clear?”, and I always feel puzzled, or hurt, 
when that happens, thinking “God, I do the 
best I can! It’s not like I’m being deliberately 
unclear! I’m really trying to be clear!” But, 
you know, there is the tyranny of clarity and 
all these analyses of why clarity is politically 
correct. However, I like layered meanings, 
and I like to write a sentence in such a way 
that – by the time you get to the end of it – it 
has at some level questioned itself ” (Lykke et 
al., 2000, p. 54).

I denne afhandling er der akademisk skriv-
ning, men også intuitiv skrivning, masser af 
følsomhed, og der er truffet mange beslut-
ninger. Det næste du møder er et citat mere 
fra Haraway, på det, jeg kalder et mellem-
lægspapir, som er en del af disse legende, 
undersøgende tekster og derefter kommer 
introduktion til afhandlingen og en læsevej-
ledning. God fornøjelse. God fordøjelse. 



14



15

It matters what matters we use to think other matters with;  
it matters what stories we tell to tell other stories with; it matters  
what knots knot knots, what thoughts think thoughts, what ties tie ties.  
It matters what stories make worlds, what worlds make stories  
       (Haraway, 2016)

Sådan skriver den feministiske videnskabsteoretiker Donna Haraway, og hun 
sammenligner dét at skabe viden med de snorelege, som mange af os kender fra 
da vi var børn: ”Snorefigurer er som historier; de foreslår og opfører mønstre, som 
legens deltager kan bebo (…) At lege med snorefigurer handler om at give og mod-
tage mønstre, tabe tråde og fejle, men så også nogle gange at finde noget, der virker, 
noget betydningsfuldt og måske endda noget smukt, der ikke fandtes før, at vide-
resende forbindelser der betyder noget, at fortælle historier med hænder ovenpå 
hænder, fingre oven på fingre, tilknytningssteder ovenpå tilknytningssteder”  
       (Haraway, 2017, p. 5).

Jeg ønsker også at lege med viden som snorefigurer, at give og modtage mønstre, 
tabe tråde, fejle, følge og finde tråde, der vikler betydninger og måske peger på 
muligheder, forbindelser og sammenkoblinger, der ikke er tænkt eller set før. 

I den bestræbelse lader jeg mig som Haraway inspirere af antropolog Mariann 
Stratherns pointe; ”It matters which categories you use to think other categori-
es with” – det betyder noget hvilke kategorier, ideer eller tanke-teknologier, vi 
anvender til at tænke andre kategorier, ideer eller tanke-teknologier med:

Det betyder noget, hvilke børn, der tænkes børn med 
Det betyder noget, hvilket publikum, der tænkes publikum med  
Det betyder noget, hvilket teater, der tænkes teater med  
Det betyder noget, hvilken skole, der tænkes skole med 
Det betyder noget, hvad der betyder noget, der betyder noget…

It matters…

TRANSPARANT
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Kapitel 1 
Introduktion og læsevejledning
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Når man læser en akademisk tekst, kan 
man godt glemme, at den kunne have været 
anderledes, at historien kunne have været 
en anden. Mens jeg skriver denne intro, er 
historierne i min afhandling stadig i proces, 
og de skifter hele tiden. Det er måske et godt 
sted at starte; for hvordan materialiserer 
forskning sig i min afhandling? Og hvordan 
er den blevet som den er? 

Udformningen af forskningsprojektet er 
ikke kendetegnet ved en lineær proces, og 
der er ikke én version eller én historie om 
de begivenheder, den er gjort af. Nogle valg 
har jeg truffet ud fra en intention om noget, 
andet er et resultat af de tilfældigheder, der 
opstår undervejs og atter andre er udtryk for 
det, der falder ned mellem sprækkerne af 
ikke-viden-om. Dét, jeg ikke vidste. 

Når jeg ser tilbage, er forskningsprojektet 
udsprunget af et ønske om at forbinde sig 
med det, der sker og opstår hen af vejen i de 
rodede processer, som kendetegner kvalitativ 
forskning, og dét at arbejde sammen med 
mange, i et felt som både er kendt og ukendt. 
Kendt, fordi jeg selv er en del af det med 
mange år i teaterbranchen og med projekter 
og fast kontakt med børn og skoler, men 
også ukendt, fordi jeg ønsker at følge børn 
og deres publikums-tilblivelser, når teatret 
kommer på besøg i skolen og samtidig skal 
lære at forske. 

Derfor er afhandlingen også blevet til i en 
optagethed af, hvordan viden skabes og 
skaber effekter i verden. Viden som bevæ-
gelser, der rummer nyt og gammelt, ukendt 
og kendt, vidende og ikke-vidende, børn og 
voksne, fiktion og virkelighed, teori og prak-
sis, teater og skole. Og, ikke som adskilte i 
hinandens modsætninger, men som i bølger 
der løber, brydes og overlapper hinanden i 
forskellige mønstre. I skygger og lys. I frem 
og tilbageskvulp. 

Min tænkning er særligt bevæget af de 

teoretiske og metodiske diskussioner, der 
går under betegnelser som nymaterialisme, 
posthumanisme og materiel feminisme. Be-
tegnelser for overlappende teoretiske og me-
todologiske udviklinger (Juelskjær, 2019, p. 
39). Det er et bredt og stadigt voksende felt, 
der dækker over mange forskellige videnska-
belige områder såsom uddannelsesstudier 
(som fx Lather & St. Pierre, 2013; MacLure, 
2013a; St. Pierre, 2013), kvantefysik (Barad, 
2003, 2007), teknologi og videnskab (Hara-
way, 1988, 1992, 2003) for at nævne nogle af 
dem, der har været centrale for mig. På trods 
af forskellige forskningsområder er dét, der 
forbinder dem, at man undersøger de græn-
ser, der sættes og tages for givet imellem det 
humane og det ikke-humane, for at udfor-
ske, hvordan det humane er forbundet med 
et væld af ikke-humane kræfter. Dernæst en 
ambition om at overkomme repræsentatio-
ner af verden og fænomener som noget, der 
er derude forankret i relationer og mod-
sætninger som objekt/subjekt, natur/kultur, 
forsker/udforsket. 

Afhandlingen er i særlig grad indlejret i ny-
materialist, feminist og kvantefysiker Karen 
Barads teori agential realisme, der strømmer 
igennem både teori og metode. Ifølge Barad 
er viden skabt i komplekse relationer, som 
ikke er objektive, men i konstante tilblivelser 
med verden: 

“Practices of knowing and being are not iso-
lable; they are mutually implicated. We don’t 
obtain knowledge by standing outside the 
world; we know because we are of the world. 
We are part of the world in its differential 
becoming. The separation of epistemology 
from ontology is a reverberation of a metap-
hysics that assumes an inherent difference 
between human and nonhuman, subject and 
object, mind and body, matter and discour-
se” (Barad, 2007, p. 185). 

Viden er ikke produceret objektivt om 
verden, men er produceret sammen med 

Introduktion
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verden. Det betyder også, at viden bliver til 
i relation til noget. Denne betoning betyder 
for undersøgelsen i denne afhandling, at 
børn bliver til som publikum i skolen i relati-
on til noget og nogen. I relation til skole, til 
det teater, der kommer på besøg, til selve 
forestillingen, til mig, til hinanden og deres 
lærere, til lokalet de er i osv. Dette, at børn 
bliver til publikum i relation med noget, kal-
der jeg for børns publikums-tilblivelser. 

En bølge. En kompost.  
Et gyldent øjeblik.  
En isbjørn. En hund.  
En åben kasse.
Jeg vil vende tilbage til ét øjeblik, i en af de 
tegneworkshops, som er blevet en del af 
denne afhandlings måde at skabe materiale 
på. Jeg vender materialet igen og igen, ilter 
det, hælder mere på ’komposten’ for at vende 
og dreje, ilte og se, hvad der kan opstå ud 
af det. Jeg stikker hænderne ned i det kli-
strede, mudrede og opdager, at jeg selv er 
en del af kompostens fedtede masse. Jeg får 
øje på noget af alt det, der har optaget mig 
de sidste år, noget af det, der har engageret 
mig og berørt mig, som har åbnet for verden 
på nye måder og tilladt mig at tænke børns 
publikums-tilblivelser i skolen om og om 
igen. Noget af det, der tumler rundt her og 
ilter, er situationer med børn fra de to skoler, 
der deltager i afhandlingen. Og, en af dem, 
der har hjulpet mig med at ilte de mange 
situationer og mulige tilblivelser ved at lytte 
igen og igen, er Bronwyn Davies, uafhængig 
forsker med base i Australien, og hendes bog 
fra 2014 ”Listening to Children. Being and 
becoming”, som også er inspireret af Barad. 
Davies skriver:

“Listening is about being open to being affe-
cted. It is about being open to difference and, 
in particular to difference in all its multipli-
city as it emerges in each moment between 
oneself and the another. Listening is about 
not being bound by what you already know. 

It is life as movement. Listening to chil-
dren is not just a matter of good pedagogy; 
encounters with others, where each is open 
to be affected by the other, is integral, I will 
suggest, to life itself ” (Davies, 2014a, p. 1). 

Davies påpeger, hvordan dét at lytte igen og 
igen kan tilbyde nye mulige tilblivelser og ny 
mulig viden - at lytte ved at lade sig påvirke 
af den anden, at være åben for forskelle og 
ikke at være bundet af det, man allerede ved. 
Men, det kan være så svært i selve situatio-
nen, og når jeg genbesøger materialet, giver 
det mig en mulighed for at lytte igen, men 
denne gang på en anden måde. 

En af de situationer, der dukker op, er denne: 
Jeg sidder på den ene skole sammen med 
mange af projektets deltagere, og jeg er ved 
at afvikle den første tegneworkshop med 0. 
klasse, efter vi har set danseforestillingen Po-
lar Bears. Det er en svær position at lytte fra, 
nu får jeg chancen for at prøve at lytte ind i 
materialet igen. 

Anton :  . . .og så skal vi tegne det?

Pernille: Netop, men dét vi gør, det er jo, at det 
er os (viser med hænderne ved at pege på 
os, der sidder bagerst) der skal styre, så vi skal 
tegne på ryggen, og det kan jo enten være, at 
det var en bevægelse, vi ku lide, det kan også 
være, at det var en isbjørn, vi kan huske, det 
kan også være at det var dansen med sælen…

Anton: …eller en hund

Pernille: …det kunne også være en hund, man 
kom til at tænke på, men hunde var der jo ikke 
i forestillingen, det ku godt være, at der var et 
eller andet der…

Anton: En isbjørn er en slags hund

Pernille: …ja, det kan man godt sige, så altså, 
vi har heller ikke prøvet det før, så vi må prøve 
at se, hvad der kommer ud af det – er I med 
på den? (henvendt til ham der græd før, der 
nu sidder tæt sammen med læreren) er du ok? 
Så er det os, der er bagved der gør klar, tænk 
lige på et gyldent øjeblik… 

(interviewudskrift fra Den Lille skole, 0. klasse) 

Det er et gyldent øjeblik, fordi jeg inviteres 
til at lade mig berøre af andre, både men-
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nesker og dyr. At forbinde med mig med 
en andens tanker om isbjørne som en slags 
hund, i en anden verden. En verden, vi lige 
har besøgt ovre i skolens sal, som også var et 
sted med smeltende is, legende isbjørne og 
en sæl med røde tråde ud af maven. Det er et 
gyldent øjeblik, fordi jeg prøver at engagere 
en stor gruppe børn i en kompleks leg med 
tegninger, hvor den der sidder bagerst skal 
tegne på ryggen af den, der sidder foran, 
som så skal tegne dét, der mærkes på ryggen. 
Det er et gyldent øjeblik, fordi en dreng der 
græd før sidder sammen med sin lærer, og 
han virker ok. Det er et gyldent øjeblik, fordi 
jeg er i gang med at indsamle materiale til 
denne afhandling. Det viser sig senere, at 
jeg afviser alle tegninger, der kommer ud af 
denne workshop, fordi jeg ikke kan forbin-
de dem med børns publikums-tilblivelser i 
skolen, og heller ikke får talt med børnene 
om tegningerne bagefter, blandt andet på 
grund af en lang dag sammen og sidenhen 
COVID, som blander sig. Men tegningerne 
giver anledning til at tænke over, hvad der er 
datamateriale i en afhandling som denne og 
skubber på den måde både mig og afhand-
lingen et andet sted hen. Det er et gyldent 
øjeblik. 

At lytte til den anden, til børn, til materia-
ler er ifølge Davies (2014) at være mobil og 
bevægelig. Det er at være villig til at lade 
sig genskabe, at lade sig påvirke, at forbedre 
det, der er specifikt og dét, der udvider ens 
kapacitet til tanke og til handling. Når jeg 
skriver i starten af denne introduktion, at jeg 
vil følge materialisering i denne afhandlinger 
det at lytte også et godt sted at starte, også 
selvom det langt fra altid lykkes, men dét 
at lytte igen og igen er at engagere sig i den 
anden, i børn, i ting og materialer på andre 
måder, at give mulighed for at lade sig påvir-
ke igen og igen og igen… 

Materialet, som denne afhandling er gjort af, 
udspringer af det, der kaldes for en diffrak-
tiv metodologi (Barad, 2007; Davies, 2014a; 
Hultman & Lenz Taguchi, 2010) og det 
erstatter en mere anvendt praksis i kvalita-
tiv forskning, nemlig refleksion. Refleksion 

udspringer indirekte af, at lys kan reflekteres 
og på den måde (gen)spejle et objekt eller 
en enhed. Barad foreslår, at udfordrin-
gen for den refleksive forsker, som for den 
kvantitative forsker bliver den at ville vise 
verden, som den er ud fra tanken, at verden 
kan repræsenteres uafhængigt af forskerens 
eget blik. Og, det er dobbelt problematisk, 
ikke alene er det en konservativ og tilbage-
skuende praksis, det er også begrænsende og 
reducerende for det objekt, der undersøges 
(Davies, 2014a; Hultman & Lenz Taguchi, 
2010). Diffraktion, derimod, reflekterer ikke 
noget der allerede er der, men er en invol-
veret del af den konstante tilblivelse. Barad 
selv, skriver: 

“One important aspect that I discuss is that 
diffraction does not fix what is the object 
and what is the subject in advance, and so, 
unlike methods of reading one text or set of 
ideas against another where one set serves as 
a fixed frame of reference, diffraction invol-
ves reading insights through one another in 
ways that help illuminate differences as they 
emerge: how different differences get made, 
what gets excluded, and how these exclusi-
ons matter” (Barad, 2007, p. 30). 

Barad argumenterer for, at de metoder for-
skeren anvender ikke kan adskilles fra det, 
der findes og den virkelighed, der fremstil-
les. Diffraktiv metodologi er derfor at læse 
ting igennem hinanden og få øje på de møn-
stre af forskelle, der opstår, forstærkes eller 
brydes, og her er jeg selv, som forsker, også 
en del af den læsning. Dét at læse diffraktivt 
er sammenflettede processer, hvor teorier 
læses sammen med andre teorier og data, i 
dynamiske bevægelser frem og tilbage og det 
understreger, at viden ikke skabes isoleret, 
men som effekter af forskellige kræfter, der 
bringes sammen og skaber indsigter.

”…a diffraction pattern does not map where 
differences appear, but rather maps where 
the effects of differences appear”(Barad, 
2007, p. 72).

Når jeg læser diffraktivt, så er det at respon-
dere på de effekter af forskelle, der træder 



21

frem. Den diffraktive forsker skal dermed 
ikke fortælle om verden som uafhængig af 
forskerens møde med verden, men åbne for 
en iboende verden, som kan blive sand eller 
mulig. På den måde er en diffraktiv forsk-
ning et eksperiment, for forskeren ved ikke, 
hvad der kommer ud af det, det er åbent, 
open-ended (Hultman & Lenz Taguchi, 
2010). 

Er isbjørnene også en slags hunde? Hvad 
vil du tegne på ryggen af en anden som dit 
gyldne teater øjeblik? Og, hvad siger det om 
noget som helst der har med børns publi-
kums-tilblivelser at gøre? 

Diffraktion er ikke alene en måde at un-
dersøge verden på, det er også en måde at 
undersøge hvordan ens forskningspraksis 
skaber betydninger og mulige tilblivelser 
på, som effekter i verden. I eksemplet med 
Anton, der her i et genbesøg tilbyder, at jeg 
kan forbinde mig på en anden måde, med 
det vi har oplevet i salen under forestillingen 
Polar Bears, hvor en isbjørn kan være en 
slags hund, gøres Anton bidragende i works-
hoppen. En tekstbid som ellers var fristende 
at holde ude af afhandlingen fordi, at enten 
han eller jeg let bliver forkerte. Barad til-
byder med diffraktiv metodologi en skær-
pet bevidsthed om, at den viden, jeg som 
forsker bidrager med, får betydning som 
effekter i verden. Når ens forskningspraksis 
er medskaber af viden, der skaber verden 
på bestemte måder, bærer forskeren et stort 
etisk ansvar. Et etisk ansvar der er allesteds-
nærværende og med i alle handlinger. Det er 
ikke bare en liste, der kan tjekkes af. Det er i 
alle konstante tilblivelser. 

I en diffraktiv analyse er forskeren ikke den 
eneste aktør; her i denne afhandling er der 
også 53 børn, deres lærere og skoler, teater- 
og danseforestillinger, en bunke tegninger, 
en scenograf, vejleder, familie, kollegaer, 
venner, kajakture, skriveborde, noter, bøger, 
tastatur, forskningsgrupper, tusser, papir, 
COVID og en hel masse andet, der blander 
sig og lapper over, bryder ind og skaber for-
skelle og mønstre… 

Den afhandling, du er ved at engagere dig i, 
er ikke en lineær proces med en klar start og 
et klart slut. Den er hårdt og følsomt arbejde, 
et eksperiment, utilregneligt, uforudsigeligt 
og i konstant proces. Og den fortsætter også 
efter du har forladt den, i mit videre arbejde, 
hos mine kollegaer, mine nærmeste og hos 
dig der læser den. 

Mit forskningsspørgsmål
Med afhandlingen har jeg ønsket at un-
dersøge; ”Hvordan børn bliver til publikum 
i skolen, når teater kommer på besøg?”. 
Forskningsspørgsmålet udspringer af flere 
forskellige ønsker og er heller ikke en lineær 
bevægelse, men processer af frem- og tilba-
gebevægelser. Jeg har ønsket at undersøge 
publikums-tilblivelser med børn, at lytte til 
dem og lade mig forstyrre i forståelserne af, 
hvordan børn bliver til publikum i relatio-
ner med skole, teater- og danseforestillinger, 
i relationer til hinanden, metoderne der 
arbejdes med, mig som forsker og de materi-
aler og betydninger, der væver sig med, som 
medskabende kræfter. 

Ambitionen er at skabe fortællinger om 
børn som publikum, der kan bringe mig og 
andre interesserede et andet sted hen, ved 
at forstyrre binære tænkninger som børn/
voksne, natur/kultur, virkelighed/fiktion, 
skole/teater, forsker/udforsket. De læsninger 
og pointer som frembringes skal ikke betrag-
tes som almengyldige og generaliserbare, 
men tænkes som bidrag til at tænke videre 
med og tilbyde nye indsigter i børns publi-
kums-tilblivelser i skolen. 

At skabe ører der hører
Jeg skriver som en måde at undersøge på og 
formidle på, og skrivestil er på ingen måde 
uskyldigt (Haraway, 1988; Lather, 2000; 
Richardson, 1989, 1997). Skrivestil skaber 
også tilblivelser; man kan som læser føle sig 
involveret, dum, talt ned til, over hovedet på 
eller som en engageret medlæser, når man 
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møder en tekst. Mit ønske er, at du som 
læser bliver nysgerrig, engageret og får lyst 
til at læse og tænke med, tænke videre. Og, 
det er mit ønske at finde sprog, der kan være 
med til at undersøge, udfolde og forstyrre 
det selvfølgelige i de måder, viden fremstilles 
og formidles på. 

Alle, der er interesserede, er selvfølgelig 
mere end velkomne til at læse denne afhand-
ling og til at tænke videre med den. Min 
ambition er, at den finder vej til Teatercen-
trum, der også er min arbejdsplads, som et 
aktivt afsæt for tænkning og diskussioner 
om børns publikums-tilblivelser i relation 
til skolen og som inspiration til at tænke 
videre over publikums-tilblivelser i forhold 

til festivaler, daginstitutioner, teatre, biblio-
teker, kulturhuse og andre steder, hvor teater 
møder publikum. Det vil glæde mig, hvis 
skoleverdenen og den branche som teater og 
dans for børn udspringer af, også kan finde 
inspiration til nytænkning i afhandlingen. 
Ligesom jeg håber, at samarbejdspartnere 
inden for området kunst og børn kan finde 
tråde og tanker at arbejde videre med. 

Dernæst håber jeg på, at afhandlingen kan 
indgå i diskussionerne af, hvordan viden 
bliver til og skaber effekter i verden, som en 
allestedsnærværende etisk fordring og i sig 
selv være et cirkulært-sanseligt indlæg, der 
inspirerer, forstyrrer og bringer orden og 
uorden. 
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En slentretur med  afhandlingen
Det, du har her, er en afhandling fuld af tek-
ster. De længere tekster afbrydes af kortere 
tekster, som jeg kalder for mellemlægspapir, 
det er små skriv, der har fundet vej, og som 
forbinder sig til, hvordan børn bliver til som 
publikum i en afhandling, som også er et 
håndværk, der skal læres. Mellemlægspapi-
rerne er udtryk for små tænkepauser, øvelser 
og tanker, jeg næsten ikke kan få tag om, og 
som jeg mærker har betydning. Mellemlægs-
papirerne er skrevet på transparent papir og 
mit ønske er, at du som læser, læser de lange 
tekster igennem dem. Så mellemlægspapi-
rerne er en overlappende tankeleg, der kan 
være med til at tone og ilte læsningen af de 
efterfølgende tekster. De længere tekster i 
afhandlingen fordeler sig således:

En præsentation
Her møder du afhandlingens centrale del-
tagere: 53 børn, et manifest og nogle over-
vejelser om de etiske forpligtigelser, der 
knytter sig til at producere viden med børn, 
én branche og de seks forestillinger, som er 
dem, jeg og børnene ser sammen, som en del 
afhandlingens undersøgelse af, hvordan børn 
bliver til som publikum i skolen. 

At være en del af verden
Her præsenterer jeg mit meta-teoretiske 
afsæt og de tre præmisser, som jeg tænker 
teorier ud fra. Første præmis: Situeret viden. 
Anden præmis: Både-og. Tredje præmis: 
At ville et andet sted hen. Dernæst folder 
jeg dele af den amerikanske og feministiske 
fysiker Karen Barad tankegods ud, fordi hun 
er blevet en meget central tænker i denne 
afhandling. Barad har du allerede mødt, 
men det er her, du finder en mere detaljeret 
gennemgang af hendes teoretiske univers 
og begreb agentiel realisme. Afslutningsvis 
introduceres du til afhandlingens analyse-
strategi, de læsninger, der foretages. 

Læsninger
Første læsning: ”Skolerne”, her møder du 
de skoler, der indgår i afhandlingen, og jeg 
undersøger, hvad det er for tilblivelser der 
er mulige der, og hvordan de to skoler gør 
skole. 

Anden læsning: ”Bevægelsestøj og de våde 
bukser”, en analyse af, hvordan et par våde 
busker kan få betydning i publikums-til-
blivelser, og jeg peger på nogle af de para-
dokser, der kan opstå i skolen til interaktive 
(intra-aktive) teater- og danseforestillinger. 

Tredje læsning: ”Porøse publikums-tilbli-
velser”, her undersøger jeg relationen børn 
og mobiler som ledsagende arter og cyborgs 
og peger på, hvordan publikums-tilblivelser 
kan rumme mange delte opmærksomheder. 
Dernæst argumenterer jeg for, at publikum 
bliver til i komplekse bevægelser mellem tid 
og rum. 

Fjerde læsning: ”Den kollektive krop”, her 
tager jeg for et øjeblik subjektet ud af publi-
kums-tilblivelsen og ser, hvad det kan betyde 
for børns publikums-tilblivelser. 

Femte læsning: ”Verden bliver til”, her 
anvender jeg begrebet ”worlding” og forslår 
at teater - gennem sin organisering af mate-
rialer, lyd, musik, handling, kroppe - skaber 
verdner og mulige tilblivelser af verdner, 
hvor børn som publikum kan blive til i, som 
et rum for at undersøge relationer i mulige 
verdner. 

Tegningerne
En del af afhandlingens datamateriale er teg-
ninger, der er blevet til i forskellige works-
hops. Workshops som er afholdt sammen 
med afhandlingens deltagere i forbindelse 
med, at der har været teater eller dans på 
besøg. Tegningerne fordeles i to, de første 
er tegninger fra workshoppen ”Tegn hvor 
du sad” og den næste er tegningerne fra 
workshoppen ”Den levende kopimaskine”, 

Læsevejledning
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og de sidste tegninger kalder jeg også for 
”De afviste tegninger. Nogle tegninger er 
også flettet med ind læsningerne og i flere 
af de kortere tekster; mellemlægspapirerne. 
Begge inddelinger af tegninger indledes med 
en navne- og sideliste. Tegningerne vil også 
være nævnt med navn i teksten. 

Materialet bliver til
Her undersøges hvordan afhandlingens 
’data’ materiale bliver til. Hvad der bliver 
synligt, og hvad der bliver usynligt, når der 
produceres viden om børn som publikum 
i skolen – det som jeg kalder børns publi-
kums-tilblivelser. Det sker ud fra devisen, at 
de metodevalg og teoretiske perspektiver, jeg 
har, er med til at gøre børn og publikums-til-
blivelser synlige på særlige måder. Dernæst 
at jeg, ikke er adskilt fra det, der forskes i og 
dermed ikke kan antage en kritisk refleksiv 
position, der anskuer udefra men, at jeg 
selv er deltager og bliver til i den viden, der 
skabes. Afslutningsvis kigger jeg på, hvilken 
data der får plads i afhandlingen ved at følge 
det, jeg kalder for afviste data, nogle tegnin-
ger, jeg i første omgang har dømt ude. De 
afviste tegninger, bliver en anledning til at 
undersøge, om de kan bringe afhandlingen 
et nyt sted hen og skabe ny viden om børns 
publikums-tilblivelser. 

Opsamling
Det er her, jeg samler afhandlingens vigtigste 
opmærksomheder. Det gør jeg ved at pege 
på muligheder og relationer i ”becoming” 
i børns publikums-tilblivelser, når teatret 
kommer på besøg i skolen. Opsamlingen 
falder i følgende: Tegninger betyder noget i 
børns publikums-tilblivelser. Ting betyder 
noget i børns publikums-tilblivelser. Tid og 
rum betyder noget i børns publikums-tilbli-
velser. Kroppe betyder noget i børns pub-
likumstilblivelser. Verdner betyder noget i 
børns publikums-tilblivelser.

Ordliste og bindestreger
Der er mange ord i denne afhandling og for 
at lette læsningen lister jeg nogle af de cen-
trale ord op. Men bemærk, at en præmis for 
ord i denne afhandling er, at de er åbne, at 
de bliver til sammen med noget, i en materi-
el-diskursiv praksis. I et både-og hvor mate-
rialitet (ting) og diskurs (ord) er forbundne. 
Det vil sige, at ord som børn og publikum er 
åbne og bliver til, fordi jeg leder efter dem, 
skærer dem ud og fylder dem på forskellige 
måder. Du som læser bidrager ligeledes i dis-
se processer, ved at læse dine erfaringer med 
ind i ordene. Teater, publikum og børn bliver 
også til ord, fordi de genkendes og anerken-
des som sådanne, men disse afgrænsninger 
er midlertidige og i stadig bevægelse. Det 
er også derfor betydninger af teater, børn 
og publikum kan forstyrres og overskrides 
og blive til på nye måder og deres indhold 
kan få ny betydning i verden. Når jeg for 
et øjeblik fryser nogle ord her er det altså 
ikke fordi de ikke også er foranderlige og i 
konstante bevægelser … tag nu bare et ord 
som børn, der er gået fra at være tomme kar 
til aktive og medskabende til forbundne og 
tilblivende i komplekse relationer eller teater, 
der under COVID også er blevet til som en 
digital genre, der kan streames og vises live 
på computeren. Jeg fylder lidt i nogle ord, så 
du genkender dem, når du møder dem. 

Først nævner jeg det ord, som jeg anvender 
mest og efterfølgende nogle alternativer, som 
jeg bruger for at lette teksten lidt og skabe et 
mere dynamisk sprog eller fordi ordet beto-
ner noget specifikt. 

Børn, deltagere, med-forskere, skoleelever, 
specifikke navne 
Børn bruger jeg som betegnelse på de per-
soner som jeg stiller mig særligt solidariske 
med i denne afhandling. De er også skole-
elever og i mange forskellige aldre, faktisk 
var nogle af de ældste børn, fra 7.klasse, de 
er lige på kanten af det, der også kan kaldes 
for unge. Nogle af dem fra 7.klasse var ikke 
helt vilde med ideen om at blive kaldt børn, 
flere af dem kalder sig selv for teenagere. Jeg 
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prøver så vidt mulig at kalde dem, der havde 
det sådan ved navn eller kalde dem deltage-
re, med-forskere. Men, i denne afhandling 
er det primært blevet betegnelsen børn, som 
den brede betegnelse, jeg anvender. Derud-
over også deltager, medforsker eller navn. 
Alle deltagerne fra de to skoler har udviklet 
eller fået et forskeralias. Det er de navne, jeg 
anvender i forbindelse med episoder, citater 
eller konkrete tegninger.

Publikum, deltagere, tilskuer 
Det er os, der lytter, ser, oplever, deltager og 
bliver til i mødet med teatret, forestillingen, 
… fortsættelse følger. For det er netop her 
denne afhandling har et ærinde. Publikum 
bliver til i relationer med meget mere end 
teatret. 

Teater, teater og dans for børn og unge, scene-
kunst for børn og unge eller blot forestillingen 
Det teater, jeg beskæftiger mig med i denne 
afhandling, er det, der også er blevet kaldt 
for børneteater. Det teater er kendetegnet 
ved at have børn og unge som sin særlige 
målgruppe. Når jeg ikke bruger ordet bør-
neteater er der flere grunde til det, blandt 
andet, at mange der ikke kender branchen 
tror, at det er børn der spiller teater for børn, 
og at det er teater der er lavet i fritiden. Det 
er det ikke, det er professionelle kræfter, der 
skaber teater med et særligt fokus på børn og 
unge. Fælles for betegnelserne børneteater, 
teater for børn og unge, scenekunst for børn 
og unge er, at de betoner målgruppen, men 
ikke det faktum, at forestillingerne, næsten 
altid, også henvender sig til børn- og unges 
voksne og voksne. Når jeg anvender ordet 
scenekunst, så er det fordi, det i forhold til 
teater, favner, at langt flere genrer og ud-
tryksformer blander sig, og teater kan for-

veksles som alene ”ordteater”. Omvendt kan 
scenekunst forbindes til det, at forestillin-
gen afvikles på en scene og det gør sig ikke 
nødvendigvis gældende. I denne afhandling 
afvikles forestillingerne i en multisal, på 
musikskole og i en sportshal. Titlen på den 
konkrete danse- eller teaterforestilling skri-
ver jeg i teksten med kursiv. 

Binde-steger og ord der opstår 
Der indgår mange binde-steger i denne 
afhandling, og det er inspireret af Barad, at 
ting og ord, det materiel-diskursive, bliver til 
sammen. Det er ligeledes en understregning 
af, at mit arbejde er et både-og, et forsøg 
på at overskride binære kategorier og ellers 
vises det som enten/eller. Det er også med 
en klarhed om, at der vil opstå paradokser 
også sproglige, såsom en voksen forsker, der 
stiller sig solidarisk med børn, og det er en 
måde at undersøge disse tilblivelser på. Ikke 
som statiske størrelser, men som noget der 
bliver til, fordi jeg leder efter det og giver det 
indhold, sammen med mange andre kræfter, 
som børnene selv, og de metoder der anven-
des etc. De mere legende ord og sprogbille-
der er hentet med inspiration fra Haraway, 
men også fra andre ordekvilibrister som Le 
Guin, Ocean Vuong, Astrid Lindgren og 
mange flere med dem. 

At lytte 
Her er jeg inspireret af Davies (2014), at 
lytte er at være mobil og bevægelig. Det er at 
være villig til at lade sig genskabe, at lade sig 
påvirke. Og, det rummer også at mærke, at 
se, at indtage, at lade sig bevæge, som over-
lapper med det, som Barad (2012) kalder for 
respons-able, at gøre sig tilgængelig for (at 
kunne agere i forhold til) mange former for 
respons. 
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I denne del af afhandlingen introduceres 
afhandlingens centrale deltagere; 53 børn, et 
manifest og nogle overvejelser om de etiske 
forpligtigelser, der knytter sig til at produce-
re viden med børn. Forskellige syn på børn, 
kunst og kultur. En branche; scenekunst 
for børn og unge og seks forestillinger, som 
børnene i denne afhandling er publikum til. 
De to skoler, som børnene bebor med deres 
lærere, bliver præsenteret i ”Skolerne” i kapi-
tel 4 ”Læsninger”. 

Børn som med-forskere
De historier, jeg har valgt til denne afhand-
ling responderer på børn, som bliver til 
sammen med andre børn og voksne. Børn, 
der engagerer sig i dialoger, eksperimenter, 
materialer, og som skabes i mangfoldige og 
forskelligartede møder. Børn, som har pow-
er, handlekraft, er etiske væsner og bidrager 
på måder, så det, jeg endnu ikke vidste, kan 
komme til syne. 

Bronwyn Davies, der igennem mange år har 
forsket i barndom med et poststrukturali-
stisk og sensitivt blik for køn, forstyrrende 
fortællinger og børns fællesskaber skriver 
i sin bog ”Lisiting to Children. Being and 
becoming”, sådan her: 

”I argue that it is through this mutual en-
gagement of children with each other, with 
adults, and with their material environment 
that their always-emergent community is 
accomplished. I attend to these stories in 
minute detail, in their materiality, in their 
affect and emotion, in order to make visible 
the mobility of intra-action. What I hope to 
assemble here is an insight into community, 
not as an entity, but as ongoing encounters 
among coexisting multiplicities. Commu-
nity is emergent. (…) where “intra-action” 
refers to more than interaction (a meeting of 
two pre-existing entities): it is an encounter 

where each participant affects and is open 
to being affected by, the other (Barad 2007; 
Lenz Taguchi 2010)” (Davies, 2014a, p. 6). 

Davies indfanger her de skabende processer, 
hvorunder børn, viden og forsker bliver til i 
relationer med hinanden, som forskelligarte-
de og forbundet med såvel de humane, som 
ikke-humane kræfter, der er tilstede. Det er 
udtryk for en bevægelse fra at forstå verden 
igennem individuelle subjekter og subjekt-
positioner til relationer og processer med 
forskellige tilblivelser. 

Børn som med-forskere er helt centralt i 
denne afhandling og har været et omdrej-
ningspunkt. Men, det at arbejde med børn 
som med-forskere har også skiftet betyd-
ning undervejs. I tråd med Davies, tænker 
jeg i dag i langt højere grad, at børn som 
med-forskere bliver til i relationer med 
såvel humane, som ikke-humane kræfter. 
I det følgende vil jeg åbne for nogle af de 
overvejelser, der lægger bag og noget af det, 
disse gentænkninger af børn som med-for-
skere har bidraget med. Jeg vil starte med 
mit ønske og det manifest, jeg har udviklet 
undervejs i arbejdsprocessen, dernæst vil jeg 
belyse udfordringen af ”at give børn stem-
mer” og afslutte med et børneetisk perspek-
tiv og at stille sig solidarisk med børn som 
med-forskere, som er det, der afløser børns 
stemmer og et børneperspektiv.

Et ønske og et manifest
Med afhandlingen har jeg ønsket at spørge: 
”Hvordan børn bliver til publikum i skolen, 
når teater kommer på besøg?”. Forsknings-
spørgsmålet rummer ikke i sig selv et pro-
blem, men udspringer af en undren og et 
radikalt ønske om at invitere børn med til 
bordet i vidensskabelsen om publikums-til-
blivelser i skolen. At det er børn, der invi-
teres til at være med-forskere i projektet 
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skyldes, at dét teater, som de er publikum 
til, henvender sig særligt til børn. Men, ofte 
styres alt omkring forestillingerne af voksne; 
indholdet, udtrykket, hvornår og hvor teatret 
kommer på besøg. Jeg tænker, at der er et 
potentiale, som har ventet på at blive un-
dersøgt. En mulighed for at få nye indsigter 
ved at invitere nogle andre deltagere med i 
videns-produktionen. Ambitionen har været 
den, at de deltagende børn kan være med til 
at udfolde og udfordre det kendte og over-
skride, forstyrre og forhandle de forståelser, 
vi har af børn som publikum. ”Vi’et”, der skal 
udfordres her, er, i den sammenhæng, først 
og fremmest mig selv, miljøet omkring (sce-
ne)kunst for børn og unge – mine kolleger, 
teatrene med skuespillere, instruktører, tek-
nikere, scenografer, administratorer, kunst-
neriske ledere, opkøbere og rammesættere 
af scenekunst for børn og unge, det være sig 
kulturkonsulenter, bibliotekarer, lærere og 
pædagoger - og, også andre interesserede er 
velkomne. 

At invitere andre med i vidensproduktionen 
er også at tænke forskning, som et rum for 
overraskelser af forskelligheder og af ikke at 
vide, hvad der sker (Kofoed, 2007; Phillips & 
Kristiansen, 2013). Overraskelser kan også 
betyde, at medforsker etablerer modsæt-
ningsfyldte, kendte eller ukendte forestillin-
ger om børn som publikum. 

Ønsket om forstyrrelse, overskridelser, de-le-
gitimering, de-neutralisering og de-norma-
lisering kan også genkendes af figurationen 
”queer”, forstået som en åben og bevægelig 
position, der gør modstand mod det nor-
mativt fikserede. Når børn inviteres til at 
være med-forskere, er det også et udtryk 
for ”queering”, fordi det er en forstyrrelse af, 
hvem der har adgang til positionen som for-
sker. Det er en måde at forstyrre definitions-
magten på, hvem der har retten til at mene, 
forske og skabe viden om verden.

Da jeg læste Sara Ahmeds Killjoy-manifest, 
tænkte jeg, om jeg turde og var villig til det, 
hun har gang i: ”…et manifest rundt om 
en figur, en Killjoy eller en aktivitet, det at 

dræbe den gode stemning?” (Ahmed, 2018, 
p. 9). Killljoy-manifestet viser, hvordan der 
kan skabes principper ud fra oplevelsen af at 
støde imod, ud fra måden at leve et femi-
nistisk liv på. Ahmed inviterer til at være 
princip-fast, ud fra principper, som et første 
skridt, en begyndelse, som starten på no-
get. I 2016 opsiger Ahmed sin stilling som 
professor i Race- og Kulturstudier i protest 
over, at ledelsen ikke forholder sig til en 
række anklager om sexchikane mod ansatte 
på universitet. 

”DET AT DRÆBE DEN GODE STEM-
NING ER DET VERDENSSKABENDE 
PROJEKT. VI SKABER EN VERDEN AF 
DE SPLINTREDE STYKKER, SELV NÅR 
VI SPLINTRER STYKKERNE, ELLER 
SELV NÅR VI ER DE SPLINTREDE STYK-
KER”(Ahmed, 2018, pp. 54–55). 

Ahmed’s manifest er radikalt, det er modigt 
og det er blodigt, jeg kaster mig alligevel ud 
i det, ud i en hensigtserklæring for, hvordan 
jeg vil stille mig selv til rådighed i en vi-
densskabelsesproces og gå linen ud og være 
modig i relationen, særligt til de deltagere, 
der i afhandlingen benævnes som børn. 

Det er nok på sin plads at skrive et par ord 
om, hvad det er for gode stemninger, jeg vil 
dræbe? Det er de stemninger, der knytter sig 
til at vide bedre om børn, ikke at tage dem 
alvorligt på samme vis som andre samar-
bejdspartnere. Det, der kan udmønte sig i, 
at voksne, kun i kraft at deres position som 
voksne, ved bedst, fx om en teaterforestilling 
er god eller ej eller ved at voksne har lov til 
at drikke kaffe, mens børn må vente med at 
drikke vand til der er pause, eller når jeg selv 
som workshopfacilitator overhører Antons 
invitation til at tænke over, at en isbjørn også 
er en slags hund, eller når nogen alene i kraft 
af deres position som voksen kan udtale sig 
om, hvordan et barn føler eller tænker. Det 
må ophøre. 

Killjoy-manifestet har inspireret mig til 
at opstille principper for mit arbejde med 
børn, for at fastholde mod og være villig 
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til at komme i vanskeligheder. Jeg vælger 
ordet ’villig’, som et bevidst valg, i stedet for 
at skrive ’vil’. Villig rummer min intention 
og er mere afsøgende end det bestemte ’vil’. 
Villig giver plads til min tvivl. Derfor går jeg 
med; ”jeg er villig til” velvidende, at det ikke 
altid lykkes.

Manifest # 1-6 principper
Et manifest er en hensigtserklæring, en til-
kendegivelse af et individs, en gruppes eller 
en organisations holdninger og mål. Det er 
at skabe uorden i fortællinger om verden og 
at synliggøre nye fortællinger om verden. 
Manifester gennemspiller ofte det, de opfor-
drer til på overraskende måder. De udstiller 
volden ved en bestemt orden. Et manifest 
skaber ikke bare forstyrrelse, det har som 
erklæret mål at skabe denne forstyrrelse. At 
lægge noget for dagen(Ahmed, 2018). 

1 # jeg er villig til at forstyrre kategorierne 
børn/voksne 
Kategorier som børn og voksne er ikke neu-
trale! Børns perspektiver bidrager til viden, 
som kan genskabe eller udfordre socialt 
konstruerede sandheder, viden, som kan be-
grunde, legitimere og neutralisere magt- og 
ulighedsrelationer i kategorierne.

Jeg er villig til at forstyrre kategorierne børn 
og voksne ved aktivt at udfordre dem. Ved at 
overskride og lege med dem. Dermed ønsker 
jeg at vise, hvordan kategorier kan opløses, 
forhandles og genforhandles i konstante 
tilblivelser mellem personer, ting, tider, rum, 
handlinger og sociale normer. 

2 # jeg er villig til at privilegere børn som part  
Den mest effektive magtudøvelse iværk-
sættes ikke igennem undertrykkelse. Den 
iværksættes igennem magt over definitio-
nerne. På den måde har jeg som forsker et 
dobbelt magtovertag, eftersom jeg både er 
den voksne og specialist! Jeg har magt over 
udformningen af definitioner af, hvem der 
er, eller ikke er et barn, og hvad det omfatter. 

Jeg er villig til at privilegere børn ved ikke at 
overtage deres fortællinger. Men jeg vil re-
spondere på deres udsagn og udtryk, søge at 
bringe nyt liv, nye tanker. Velvidende at dette 
er et paradoks, at gøre børn til med-forske-
re og ikke (re)præsentere deres viden, men 
at respondere på den. At privilegere børn, 
det er at stille mig solidarisk med dem i den 
forstand at lade børn stå frem og gøre dem 
til forgrund i sammenhænge, hvor deres 
meninger og oplevelser ellers kunne være 
baggrund eller gøres til genstand for en langt 
større sag, nemlig den indbyggede logik, at 
noget er mere rigtigt end noget andet. Det er 
et opgør med den bedrevidende position. 

3 # jeg er villig til at lytte til børn 
Børn træder frem som kategori, fordi jeg 
kigger efter den, lytter til den, og fordi jeg 
skaber en forskel mellem børn og voksne. 
Ved at have et fokus på og lytte efter, at lade 
mig berøre, at lede efter tilblivelser af børn 
(også i mig selv) er det en invitation til at 
starte, der hvor analysen ofte ender. At lytte 
ind i det, som fremstår konstituerende for 
børn.

Jeg er villig til at lytte, til at være mobil og 
bevægelig, at lade mig genskabe og påvirke. 
Jeg er villig til at møde børn, som mangety-
dige, flerstemmige og ikke skabe legitimitet 
for børn som et udtryk eller én stemme. Jeg 
er villig til at lytte ind i mangfoldige konfigu-
rationer, udsyn, orienteringer, præferencer, 
som de kommer til udtryk, forhandles og 
konstrueres i sociale og materielle relationer. 
Det betyder også at lytte til mere end børns 
stemmer, at lytte til kroppe, orienteringer 
i rum, stemninger, tegninger, tavshed og 
modstande mod, sociale og materielle relati-
oner – velvindende, at jeg selv er en del af alt 
dette. 

4 # jeg er villig til at være en anderledes-vok-
sen 
En anderledes voksen håndhæver ikke reg-
lerne i rummet, men takker nej til de privi-
legier, der knytter sig til at være voksen, gør 
det samme som børn, sætter sig samme sted, 
følger de regler, der gælder børn, takker ja til 
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de invitationer, som børn udstikker. Ja til at 
lege, ja til at blive lidt længere, ja til at holde 
pause, ja, til at gøre sig umage. 

Jeg er villig til at indtage en position som en 
anderledes-voksen, en voksen, der ikke gør 
det, der er forventet af en voksen i kontek-
sten. Dette gør jeg ikke for at underkende 
de privilegier og den magt, der knytter sig 
til kategorien voksen, men for at undersøge 
magt og undersøge, hvordan kategorierne 
børn og voksne bliver til, og hvordan de er 
virksomme i konkrete kontekster. Jeg er også 
villig til at sige det højt, når ikke jeg lykkes, 
og når jeg fejler med at være en anderledes 
voksen. 

5 # Jeg er villig til at se børns udtryk som en 
del af et fællesskab sammen med mig 
I stedet for at se børns udtryk som deres 
alene, individuelle spejl af deres verden 1:1, 
så forstår jeg, at de - som jeg - er tilblivelser 
i relationer med steder, tider, mennesker og 
ikke-mennesker, med mig og dig som læser. 

Det handler således ikke om at gøre det 
enkelte barn mere fragmenteret. men at lede 
efter forbundetheder. Forbundetheder - som 
skaber tilblivelser – og hvor mit forskerblik 
er åbent for at undersøge forbundetheder 
i det, der fremstår som det særlige og det 
forskellige.

6 # Jeg er villig til at lade det modsætnings-
fyldte, det ukomplette og det uforståelige stå 
frem 
Udtryk kan være skiftende, udisciplinerede, 
mangetydige, uklare, usikre, ikke-analytiske. 
Det modsætningsfyldte omdannes ofte til 
forståelige, klare og formidlingsbare udtryk, 
også når de ikke er det. Jeg er villig til at lade 
det modsætningsfyldte, det ukomplette og 
det uforståelige stå frem når jeg møder det, 
for at fastholde poststrukturalismens poin-
te om, at udtryk ofte er ufærdige, åbne og 
modsætningsfyldte, og at de trækker på det 
komplekse og modsætningsfyldte. 

Sandheden ser anderledes ud i en anden 
sammenhæng. Derfor er jeg villig til at lede 
efter metoder og fremstillingsformer, der 
kan rumme det komplekse og det mangefa-

cetterede. Så udsagn og udtryk ikke udglattes 
og gøres entydige, men kan fremstå modsæt-
ningsfyldte og ukomplette.

At give børn stemmer, i et 
 børneperspektiv 
Børn har, som kvinder i et feministisk 
perspektiv, været en ”ikke-synlig” gruppe i 
forskningen. Der er igennem de sidste par 
årtier sket et markant skifte (Danmarks Eva-
lueringsinstitut, 2009; Staunæs & Petersen, 
2000). Vedtagelsen af Børnekonventionen i 
19893, Danmark tiltræder aftalen i 1991, får 
en afgørende betydning for måden at betrag-
te barndom og børn på, og det gælder også 
i forskningen af børn og barndom. Det har 
traditionelt været voksne, der har domine-
ret børns stemmer, og børns erfaringer har 
ikke været tilstede. I konventionenens artikel 
12 tildeles børn retten til at blive hørt og 
inddraget i beslutninger, der vedrører dem 
(Børnerådet, 2002), og børn betragtes som 
selvforvaltende, reflekterende, ansvarlige 
og autonome. Dette påvirker også måden, 
som forskningen forholder sig til børn på, 
idet børn bliver anerkendt som kompetente 
og deres egne erfaringer bliver vedkomne, 
når der skal laves lovgivning om forhold, 
der vedrører børn og i barndomsforsknin-
gen (Kampmann, Rasmussen, & Warming, 
2017).

I lyset af Børnekonventionen bliver det 
væsentligt og nærmest en pligt at lade børns 
meningsproduktion og virkelighedsfortolk-
ninger være genstand for forskning. Fra at 
være objekter for voksnes forskning, ind-
drages børn nu i højere grad som subjekter, 
der besidder en særlig viden i forhold til dét 
at være barn. Det gør sig gældende både på 
hverdagsplan, i professionelle sammenhæn-
ge og i juridisk forstand (Danmarks Evalue-
ringsinstitut, 2009; Kampmann, 1988, 2000). 

Skiftet i opfattelsen af børn til selvstændige 
og kompetente individer falder sammen 

3 https://www.boerneraadet.dk/media/87197/BRD_
FN_Boernekonventionen.pdf 

https://www.boerneraadet.dk/media/87197/BRD_FN_Boernekonventionen.pdf
https://www.boerneraadet.dk/media/87197/BRD_FN_Boernekonventionen.pdf
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med en generel bevægelse væk fra et posi-
tivistisk forskningsideal på socialområdet. 
Det betyder at, det der tidligere blev set som 
særlige udfordringer i arbejdet med børn som 
deltagere eller informanter, spørgsmålet om 
gyldighed, troværdighed, magtforhold mel-
lem forsker og informant, fortolkning af data 
etc. nu også anerkendes som en udfordring 
i arbejdet med voksne deltagere eller infor-
manter. Endelig bliver det også en udbredt 
opfattelse, at man, for at få viden om børns 
oplevelser fra deres hverdag, må inddrage 
børnene selv. Jan Kampman, professor i 
Barndomsforskning ved Institut for Men-
nesker og Teknologi, Roskilde Universitet, 
Kim Rasmussen, lektor i Barndomsforskning 
ved Institut for Mennesker og Teknologi, 
og Hanne Warming, professor (mso)ved 
Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, 
Roskilde Universitet, nævner i deres bog 
”Interview med børn”, hvordan inddragelsen 
af børn i forskningen kan bidrage til, at børn 
bliver hørt i en bredere offentlighed: 

”Her kan forskning og børneinterview kom-
me til at spille en væsentlig rolle i forhold 
til opfyldelsen af børns ret til at blive hørt. 
Det kan ske ved at rette fokus mod og ved 
at videreformidle børns synspunkter til en 
bredere offentlighed, ved at formidle børns 
betragtninger og udsagn mere specifikt til de 
grupper af voksne, der er omkring børnene, 
og til de politikere og embedsfolk, der har 
politisk og administrativt ansvar for børn 
livsbetingelser”(Kampmann et al., 2017, p. 8)

Dette kaldes også for et børneperspektiv, 
som indfanges af Kampmann sådan: ”(…) 
det er den voksne (forsker), der gennem 
refleksion skal forsøge at fremstille noget, de 
ikke selv er en del af, mens barnet er en del 
af det, og midt i det, uden at det (nødvendig-
vis) reflekteres af barnet. Børneperspektivet 
er således de voksnes forsøg på at forstå 
og sætte sig ind i de tanker og opfattelser, 
barnet har af sit eget liv” (Kampmann, 1988, 
p. 8). 

Kritikere af ordet børneperspektiv påpe-
ger, at dét at fremhæve et børneperspektiv 

i forbindelse med et specifikt spørgsmål 
kan være problematisk, da det kan læses og 
forudsættes, at børn er en homogen gruppe, 
og at man kan samskrive børn til præ-de-
finerede grupper, som alder, køn, etnicitet, 
klasse etc. (Bartholdsson, 2009; E. Gulløv, 
2015; Kampmann et al., 2017; Lærke, 1998; 
Warming, 2005). 

De indskærper også, at børneperspektivet 
ikke eksisterer i sig selv men, at det kommer 
til syne, fordi forskeren kigger efter det og 
lader det træde frem. Børneperspektivet er 
et, man som forsker anlægger, for at kunne 
synliggøre en samfundsmæssig konstruktion 
og position i socialkategorien børn. Derud-
over minder kritikerne os om, at børneper-
spektivet er mangestemmigt, flertydigt og 
skabes i krydsfelt med andre kontekster og 
ikke kan fremstå som én stemme. 

Warming foreslår at skelne mellem børne-
perspektivet/er:

Børneperspektivet (i ental) som en abstrakt 
og analytisk konstruktion, der peger på 
børns orienteringer og oplevelser. Børne-
perspektivet betegner også en akademisk 
position og gren inden for b.la. sociologien, 
der beskæftiger sig med børn.  
Børneperspektiver (i flertal) som børns 
mangfoldige udsyn, orienteringer og præfe-
rencer, som de kommer til udtryk, forhand-
les og konstrueres i sociale interaktioner og 
i børns produktioner (Warming, 2005, pp. 
150–151). 

I denne afhandling arbejder jeg i den for-
stand med 53 børneperspektiver, forstået 
som 53 forskellige børns nuancerede og 
mangfoldige udsyn, orienteringer og præ-
ferencer. Men, da jeg også er optaget af at 
forstyrre kategorierne børn/voksne ved at 
have fokus på forbundetheder og at lytte til 
børn, som mere end stemmer, at lede efter 
det komplekse og modsætningsfyldte jf. 
Manifest # 1-6 principper, er det en vigtig 
pointe, at børneperspektiverne ikke kan 
forstås alene, men at de er også er forbundne 
med andre relationer. I denne sammenhæng 
må børnenes udtryk og udsagn ses sammen 
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med den forskningsinteresse, jeg har og de 
metoder, jeg anvender (Barad, 2007; Gul-
løv, 2015), de spørgsmål, jeg stiller og de 
tegneworkshops, der afholdes, men også de 
andre voksne, børn, ting og materialer (fx de 
teaterforestillinger, vi ser, en mobiltelefon, 
der anvendes til at finde en reference, et par 
våde bukser, nogle tegninger etc.) er med til 
at betydningssætte, hvad der bliver til som 
børns perspektiver, og hvad der bliver muligt 
for mig at få øje på.

Stemmer udfordres
Med barndomsforskningen har der igennem 
de sidste 20 år, været en tendens til at fejre 
værdien af ”at give børn stemme” gennem 
forskningen. Børns stemmer er blevet en del 
af at etablere børn, som kompetente med-
lemmer af samfundet, og børns stemmer 
genkendes, som et fuldstændigt og reflekte-
ret perspektiv fra deres verden. Dette sker, 
som en del af at anerkende børn som kom-
petente aktører. Så simpelt er det selvfølgelig 
ikke. At arbejde med stemmer i forskningen 
har sine udfordringer, også når det gælder 
børn. 

I antologien ”Reconceptualising Agency and 
Childhood. New perspectives in Childhood 
Studies”, udfordres dette blandt andet af Spy-
ros Spyrou, Professor, Social Anthropology, 
European University Cyprus, som argumen-
terer for en kritisk refleksion over brugen af 
børns stemmer i forskning, som en repræ-
sentation af verden, der hævder renhed og 
autenticitet. Han skriver:

”I draw on post-structuralist critiques of 
voice, which challenge its putative authen-
ticity, treating it instead as a performative 
practice. I illustrate the value of troubling 
children’s voices by looking at three features 
of voice – the material, the contradictory 
and ambiguous and the silent – which open 
up the possibilities for more nuanced and 
productive readings. From such a rethin-
king, children’s voices escape the narrow 
confines of voiced utterances and enter a 

more fruitful conceptual space where we 
explore how children’s voices happen”(Spy-
rou, 2016, p. 105). 

Spyrou trækker på en poststrukturalistisk 
kritik af stemmer, som opfordrer til at 
anerkende begrænsningerne i at give børn 
stemmer og tro, at de sande, autentiske og 
rene – som i øvrigt også gør sig gældende for 
voksnes stemmer – men, i stedet undersøge 
stemmer som rodede, komplekse og mange-
facetterede. Dette for at give plads til mere 
nuancerede læsninger af børns stemmer med 
fokus på de modsætningsfyldte stemmer, de 
stille eller tavse stemmer og de materielle 
tilblivelser af stemmer. 

Dette perspektivskifte tilbyder, at børns 
stemmer fra at være sande, autentiske og 
rene kan forstås som en performativ prak-
sis, hvor man kan opdage, hvordan børns 
stemmer sker og skabes, som komplekse, 
modsætningsfyldte og tavse som en del af, 
hvordan stemmer konstitueres i bestemte 
situationer og sammenhænge. 

“To trouble” is “to unsettle”, “to destabilize”, 
“to rethink” and “to look beyond”; it is, in 
short, to take a critical look at the interpreti-
ve potential of children’s voices in research 
by attending to the very social processes that 
give rise to them; put another way, it is to 
reject the all-too-easy and unproblematised 
desire to render children and their worlds 
comprehensible and transparent through a 
surface reading of their utterances (see Maz-
zei & Jackson, 2009)”(Spyrou, 2016, p. 106) 

At udfordre, forstyrre, destabilisere og gen-
tænke stemmer er også at udfordre det, som 
Patti Lather, fra The Ohio State University og 
(med)forfatter til bogen ”Troubling the An-
gels4”, kalder ”the to easy to tell tale” (Lather, 

4 ”Troubling the Angels” af Patti Lather med en Ph.D 
in education and woman’s studies, og Chris Smithies 
som på det tidspunkt var feministisk psykolog og or-
ganisator af støttegrupper for kvinder med HIV/AIDS. 
Bogen udkom i 1997 og er en samling af fortællinger 
om kvinder der lever med HIV/AIDS og deres støt-
tegrupper. For mig er det en banebrydende bog for 
sin leg med form og genre. Bare titlen, en akademisk 
tekst om engle? En titel som skaber så mange billeder 
og en bog der åbner for de komplekse vanskelighe-
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2000, p. 19) som er et opgør med at fremstil-
le stemmer som sammenhængende, lineære 
og logiske, og det er en reminder til mig om 
at afstå fra at lade stemmer fremstå som en 
transparent og forståelig adgang til børns 
verden. I stedet tilbyder Lather og Spyrou at 
se børns stemmer som en performativ prak-
sis. Det er at gøre op med forestillingen om 
børns stemmer som et særligt perspektiv på 
børns verden, hvor idealet er stemmer som 
autentiske og sande (Lather, 2000; Spyrou, 
2016).

Dette er selv sagt ikke noget, der kun gør sig 
gældende for børns stemmer – og dermed 
en relevant kritik, når der arbejdes med 
stemmer-i-forskning i det hele taget (se fx 
Lather, 2000; Lather & Smithies, 1997). Men, 
Spyrous understreger, at det er nødvendigt 
med en særlig opmærksomhed i forhold 
til barndomsforskning 1) fordi kritikken 
om stemme-forskning endnu ikke er noget 
barndomsforskningen har engageret sig i 2) 
fordi magtstrukturerne i forskningen er så 
etablerede – i voksen/barn – og dette mener 
Spyrou er et produktivt sted at starte i for-
hold til en mere kritisk analyse af stemmer, 
og hvordan viden om børn og barndom er 
produceret (Spyrou, 2016, p. 106).

Det er selvfølgelig vigtigt at huske på, at 
børns stemmer som del af barndomsforsk-
ningen, har været en reaktion på tidlige-
re paradigmers forskning, hvor man helt 
overhørte børns stemmer. Børn blev givet 
stemme og talerør som gav afsæt for børns 
perspektiver. Og det gav grobund for viden, 
som kom direkte fra børn fremfor viden 
om børn fra deres voksne, forældre, lærere, 
og forskere. Men, Spyros pointe er her, at 
vi ikke kan se bort fra de videnskabelige - 

der der er ved at leve et liv med HIV/AIDS, og som 
kvinder, og i en tid, hvor det betød stor usikkerhed 
og fordømmelse, og ikke mindst at leve svævende 
mellem liv og død, fordi det var før der var en solid 
behandling af HIV/AIDS. I forhold til stemmer-i-forsk-
ning præsenteres kvinder der lever med HIV/AIDS for-
tællinger i et spor. I det andet spor forbinder Smithies 
sine tanker fra praksis i støttegrupperne og Lather 
sine akademiske refleksioner og undersøgelser af 
kvalitativ forskning med kvinder med HIV/AIDS(Lather 
& Smithies, 1997, p. xxv). 

ontologiske og epistemologiske – antagelser, 
der danner grundlag for forskning om børns 
stemmer. De præmisser må løftes frem, for 
ikke alene at understøtte den form for viden, 
hvor idealet er børns perspektiver som ud-
tryk for stemmer, der fremstår som ”rene” og 
”autentiske” – og hvor konsekvenserne bliver 
børn som stabile, nærværende, selvrefleksive 
og autentiske – og som helt ser bort fra, at 
børn også bliver til i relationer med andre 
såvel menneskelige som ikke-menneskelige 
kræfter. 

Når Spyrous (2016) og Lather (1997, 2000) 
problematiserer stemmer - ”trouble voices” 
- er det en invitation til at starte der, hvor 
analyserne normalt ender, altså at stille sig 
undersøgende i, hvad der fremstår som kon-
stituerende for stemmer og børn og voksne - 
som en gentænkning af metodiske mål. Når 
jeg læner mig op ad forskning om børn som 
kompetente publikummer til teater(Dahl, 
2014; Hansen, 2011; Reason, 2010), hvilket 
jeg gør som en generel betragtning, kan jeg 
med Spyrous og Lather spørge, hvad er det, 
der er konstituerende for den konklusion? 
Hvilke stemmer er hørt? Hvilke er overhørt? 
Hvordan materialiserede de sig? Hvordan er 
disse stemmer fremkommet? Hvordan er de 
fremstillet i forskningen? Og hvad er ikke 
hørt? 

Stemmer, som performative og som nogle, 
der bliver til I relationer er et alternativ til 
empatiske fremstillinger af stemmer og er 
dermed et opgør med ”empati”(Lather, 2000) 
som mål for at give stemme til børn. Jeg 
oplever det selv gang på gang i mit arbejde 
med børn. Når jeg taler om ”at give børn 
stemmer” gør jeg det både som udtryk for en 
respekt for børns kompetencer og ressourcer, 
men også som et forsøg på at give børn plads 
og ret til at udtale sig om det, der pågår. Det 
lyder sådan her: At skabe empati for børns 
perspektiver ved at give adgang til børns 
stemmer; Hvilket jo også er et af mine egne 
argumenter for at arbejde med børn som 
med-forskere i denne afhandling. Jeg ønsker, 
som tidligere skrevet, at invitere børn med til 
bordet, når jeg undersøger publikums-tilbli-
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velser i skolen. Men, det som Lather(2000) 
indskærper for mig er, at ønsket om empati, 
let bliver til ønsket om at etablere ensar-
tethed, det, hun kalder ”sameness” (Lather, 
2000, p. 19) mellem mig som forsker og 
medforskerne. Det bliver let på bekostning 
af afstand og respekt for forskelligheder som 
guidninger for undersøgelse. Lather minder 
om vigtigheden af forskelle og forskellighe-
der som produktive, når det “som fremstår 
selvfølgeligt” skal forstyrres og overskrides. 
Hun skriver ”…the task is to produce proces-
ses and movements beyond the fixedness, or 
limited mobility, of presently conceptualized 
categories of difference” (Lather, 2000, p. 19). 

Det betyder også at tænke over, hvordan 
jeg viderebringer den viden, der skabes i 
afhandlingen, ved at etablere tekster, der er 
åbne, lyttende og ikke lukkende. Tekster, 
som ikke skaber konkluderende, lukkede og 
absoluttefortællinger, men derimod tekster, 
der peger på viden som mulige veje og stier, 
det, som Lather kalder ”to construct an audi-
ence with ears to hear”(Lather, 2000, p. 19). 

”To the extent that we are offered insigths 
into children´s worlds through their words, 
it is because we are offered narratives of their 
experiences that we are able, to a greater 
or lesser extent, to make sense of because 
we situate them in their proper discursive 
contexts. But since this is a dialogical process 
– it is not just what they tell us, but also how 
we react to, and make sense of, what they tell 
us - our understandings are always partial, 
limited and often tenuous and revisable” 
(Spyrou, 2016, p. 108). 

I det omfang, jeg tilbydes indsigter i børns 
verdener gennem deres ord, så er det fordi, 
jeg tilbydes fortællinger, som man i større el-
ler mindre grad er i stand til at give mening, 
fordi jeg placerer dem i deres rette diskursive 
sammenhænge. Og, da dette, ifølge Spyrou, 
er en dialogisk proces, så er det er ikke kun, 
hvad børn fortæller, men også hvordan jeg 
selv reagerer på og giver det børn fortæller 
mening med - således er forståelse altid del-
vis, begrænset, svag og revideret. 

I denne er afhandling er det at arbejde med 
børn som med-forskere ikke noget, der alene 
sker gennem børns ord og stemmer. Børns 
perspektiver kan ikke forstås uafhængigt 
af andre materielt-diskursive praksisser og 
kræfter, der er i spil. Derfor arbejder jeg med 
andre produktioner af børns perspektiver, 
som i tegninger og i læsninger med andre 
interagerende kræfter, som når ting som et 
lysende mobil-device får betydning for min 
læsning af børns publikum-tilblivelser.

Et børneetisk perspektiv
Spyrou inviterer med sit trefoldige fokus (the 
material, the contradictory and ambiguous 
and the silent) til at tænke over et bredere 
stemmebegreb, som også giver materialitet 
betydning og skaber forskydninger i forståel-
sen af agens. 

“Children’s agency is no longer seen as 
an individual possession but rather as the 
outcome of their intra-actions with other 
human (other children and adults) and 
non-human agents (e.g. material things such 
as books, classrooms and toys)” (Spyrou, 
2016, p. 108)

Spyrou tilbyder et andet blik på børns stem-
mer; at stemmer performes og i stedet for at 
tænke stemmer som adskilte enheder, så ska-
bes de i komplekse relationer mellem ting, 
mennesker og ikke-mennesker, og forskeren 
sætter via forskellige grænsedragninger det, 
der skaber stemmer. Stemmer kan da ikke 
længere betragtes som en statisk relation, 
stemmer er med andre ord ikke noget nogen 
ejer, de bliver til i komplekse relationer. 

Hvis stemmer ikke er noget, nogen ejer eller 
har, hvordan kan jeg så hævde at arbejde 
med børn som med-forskere? Hvordan kan 
jeg skrive, at jeg vil lytte særligt til børns 
publikums-tilblivelser ved at stille mig soli-
darisk med børn i produktionen af viden? 

Davies og Petersen foreslår, med inspiration 
fra Deleuzes forståelse af etik(Davies, 2014b; 
Petersen, 2015), at flytte børneperspektivet 
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til det, som Petersen på dansk kalder for ”et 
børneetisk princip”. Deleuze skelner mellem 
moral og etik, hvor moral handler om at 
dømme og kategorisere, handler etik om at 
stille sig åben for den anden, og det, der er 
(Davies, 2014b, p. 738; Petersen, 2015, p. 66).

“In a Deleuzian ethics, which Deleuze 
distinguishes from morality, one does not 
look at the other to categorize and judge but 
does so with the simple question, what is it 
to be this? “ (Davies, 2014b, p. 738) Davies 
udbygger; what is it to be this? med et citat fra 
Deleuze: “ In an ethics it is completely diffe-
rent, you do not judge . . . Somebody says or 
does something, you do not relate it to values. 
You ask yourself how is that possible? (Deleu-
ze, 1980, np)” (i Davies, 2014b, p. 738). 

I et børneetisk perspektiv betyder det at lytte 
til børn, at stille sig åben for den anden, at 
spørge sig selv: ”what is it to be this” (Davi-
es, 2014b, p. 738) og ”how is that possible?” 
(Deleuze, 1980, np)”. Det betyder, at jeg kan 
respondere på børns perspektiver ved at 
spørge mig selv; ” Hvad vil det sige at være 
dette? og ”hvordan er det muligt?”. Og, jeg 
kan foretage læsninger af afhandlingens 
datamateriale med fokus på, hvad det er for 
kræfter, der er med til at skabe ”hvad er det 
at være dette?” og ”hvordan er det muligt”. 
I forhold til børns publikums-tilblivelser 
i skolen, så har det været vigtigt at have et fo-
kus på, hvad det er for kræfter, der er med til 
at skabe børns publikums-tilblivelser. 

Det børneetiske perspektiv i denne afhand-
ling er således ikke knyttet til en forståelse 
af barnet som et uafhængigt individ, der går 
forud for intra-aktionerne, men derimod en 
etisk fordring, en gøren sig umage i at fast-
holde en solidaritet med børnene, når jeg er 
med dem på skolerne, og tillige en analytisk 
bestræbelse på at fremhæve børns publi-
kums-tilblivelser som noget, der udspiller sig 
i relationer til skole, forestillinger, de andre 
børn og voksne, ting og materialer, metoder 
og mig. 

Det er altså ikke børn alene, der har haft min 
opmærksomhed, men børns publikums-tilbli-

velser i skolen, når teatret kommer på besøg, 
som har været et omdrejningspunkt. Det har 
betydet forskellige skift, når jeg har siddet i 
en bordgruppe på en af skolerne med min 
notesbog foran mig, været i en mørklagt hal 
blandt mange børn eller, når jeg har siddet 
på ph.d.-kontoret på Roskilde Universitet 
omgivet af noter og bøger, på hjemmekontor 
under COVID med alle de tegningerne, som 
er produceret af børn, som en del af afhand-
lingen, spredt ud over stuegulvet. Forskelli-
ge aspekter af; ”hvad er det at være dette?” 
og ”hvordan er det muligt” har trængt sig 
på. Tegninger, som jo også er børnenes, og 
derfor stadig tæt forbundet med det at stille 
sig solidarisk med dem, de har til tider ’kaldt 
på mig’, fordi de insisterede på at være med 
i afhandlingen, og jeg har ikke vidst hvor-
dan, jeg skulle få tag om dem. Der er mine 
ambitioner om at gøre det så godt, som har 
trængt sig på. I forhold til skolerne, mine 
delte arbejdspladser på henholdsvis Roskilde 
Universitet og Teatercentrum, mit undersø-
gelsesspørgsmål, andres arbejde med børn 
og teater, og det har også i den grad været 
min ’relation’ til Karen Barad, og mit ønske 
om at mestre hendes tankeunivers agential 
realisme, til afvejningerne af, hvor meget 
teori om publikum og teater skulle fylde. Når 
jeg nævner dette, er det fordi det også væver 
sig ind i mit børneetiske perspektiv. 

Barad peger på etik som et spørgsmål om 
retfærdighed (justice). En retfærdighed, der 
kræver en åbenhed og et nærvær i forhold 
til øjeblikkets detaljer, så der kan pustes ”nyt 
liv” i mulighederne for en mere retfærdig 
viden: “…the ongoing practice of being open 
and alive to each meeting, each intra-action, 
so that we might use our ability to respond, 
our responsibility, to help awaken, to brea-
the life into ever new possibilities for living 
justly”(Barad, 2007, p. x).

I et børneetisk perspektiv inspireret af Barad, 
der kan jeg stille mig med børnene ved være 
åben, bevægelig og nærværende overfor 
deres tilblivelser som publikum i skolen - og 
ved at udøve respons og ansvarlighed - for at 
puste liv i mulig ny viden om disse tilblivel-
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ser. Viden, som også udviser retfærdighed 
over for børns deltagelse i afhandlingen.

At arbejde i et børneetisk perspektiv i denne 
afhandling, falder i forskellige metodiske 
faser, som afspejler mine forskellige arbejds-
processer:

Faserne
De besøg, jeg har på de to skoler gennem 
godt et år, rummer nogle forskellige faser. 
Mine besøg har jeg inddelt i tre faser, hvor 
jeg på forskellige måder har undersøgt børns 
publikums-tilblivelser, når teatret kommer 
på besøg. Faserne beskrives her kort og i 
overskriftsform. 

Fase 1:  
Positioneret deltagelse og observation:  
På besøg som en anderledes voksen 
På de første besøg i klasserne, præsenterer 
jeg mig og fortæller om ph.d.-projektet. Her-
efter følger jeg klasserne som positioneret 
deltager og som en anderledes voksen(Dam-
gaard, 2015; Warming, 2005). Ambitionen 
er at få indsigter i, hvilke tilblivelser skolen 
muliggør og undersøge børns publikums-til-
blivelser, når teatret kommer på besøg. I 
positionen som en anderledes voksen bliver 
det muligt at observere, se, høre og sanse, 
hvordan deltagerne og jeg selv bliver til, også 
når teatret kommer på besøg. 

I denne fase, hvor jeg er på besøg i klasserne 
som en anderledes voksen, bestræber jeg 
mig på at være genkendelig, som en, der er 
og gør med børnene, en, der er på deres ba-
nehalvdel. Det vil sige, at jeg er sammen med 
dem og følger dem i deres skolehverdag, 
spiser frokost med dem etc. og udviser en 
særlig følsomhed overfor at lade mig invitere 
og sige ja til det, der måtte byde sig, det be-
tyder også det modsatte, at være tilbagehol-
dende og ikke følge med, hvis der ikke er en 
klar invitation til at deltage. Det er også som 
en anderledes voksen, jeg ser og deltager til 
teater- og danseforestillinger.  

Fase 2:  
Med- forskere, workshop og forestillinger 
Vi ser forestillingerne sammen, og jeg indgår 
som en anderledes voksen, når vi ser forestil-
lingerne. Deltagerne arbejder som med-for-
skere i tegneworkshops, der finder sted efter 
forestillingerne. Jeg faciliterer workshops, 
og Annika - som har været medudvikler af 
workshop - er med som observatør i den 
udstrækning, det er muligt. 

Workshoppræmisser: 

- man deltager kun, hvis man vil 
- vi starter i en cirkel og slutter i en cirkel 
-  vi sidder eller ligger ned med lukkede øjne 

og tænker tilbage på forestillingen 
- vi tegner (tid i stilhed og tid med samtale)
- vi taler om tegningerne 

Ambition er at arbejde med børn som 
med-forskere, der bidrager og skaber data-
materiale og viden gennem tegninger, som 
vi efterfølgende kan respondere på i samta-
ler om tegningerne og sidenhen om publi-
kums-tilblivelser. 

I denne fase, med tegneworkshops, har jeg 
har en mere faciliterende rolle, som betyder; 
at være åben for det, der kommer til syne 
samtidig med at følge og drive en delvist 
tilrettelagt proces. Annika er med som 
observatør og klassens lærer i den udstræk-
ning, de ønsker det. Workshops optages på 
go-prokamera. 

Fase 3: Genbesøg af materialet,  
samtaler og workshop  
Jeg genbesøger materialet selv, ved at se og 
lytte til videooptagelser fra gro-prokamera. I 
klasserne genbesøger vi materialet i samtaler 
i klassen eller i mindre grupper. Afslutnings-
vis i workshop: En guidet tur rundt i materi-
alet. Ambitionen er at skabe flere læsninger 
af materialet og skabe mulighed for forskel-
lige typer respons’ i vidensskabelsen med 
børn. 

I den afsluttende fase, havde jeg håbet på at 
kunne inddrage børnene i endnu flere fælles 
responser over de tegninger, der er blevet 
skabt i tegneworkshops, det blev muligt i 
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samtaler med mindre grupper, men den 
afsluttende workshop, en guidet tur i ma-
terialet, blev desværre ikke mulig. Nogle af 
samtalerne var tilrettelagt som gruppeinter-
view og her var ambition at få øre for flere af 
deltagernes egne fortællinger om tegninger-
ne og publikums-tilblivelses muligheder. 

I hele processen med afhandlingen har det 
alligevel betydet en metodisk bestræbelse på 
at fastholde en særlig solidaritet til de børn, 
der har deltaget, som beskrevet i Manifest 
princip #3. I et ønske om at fastholde netop 
det, der viser sig, ved at følge børns perspek-
tiver og tilblivelser.

I afhandlingen har der været en bevægelse 
fra primært at forstå børn som med-forske-
re i børns perspektiver, der er indehavere 
af agens og stemmer, til at forstå børn som 
med-forskere i et børneetisk perspektiv, hvor 
børn ikke alene forstås som uafhængige og 
som individer, der går forud for relationer, 
men hvor børn forstås i komplekse samspil 
og i forskellige intra-aktioner, mellem men-
neskelige og ikke-menneskelige relationer 
og i forskellige grænsedragninger. Det har 
betydet, at jeg har haft en opmærksomhed 
på alt det omkring børnene og mig i skole-
hverdagene, klasseværelserne, indretninger, 
relationer, de voksne, de andre børn på sko-
len, teatret, der kom på besøg, toiletforhold, 
legepladsen, indgangspartiet til skolerne etc. 

I mine læsninger og analyser og i formidlin-
gen af samme, i valg af episoder og citater 
med børn, har det børneetiske perspektiv 
været nærværende: ”to breathe life into ever 
new possibilities for living justly”(Barad, 
2007, p. x) har været en tråd. I mine ambiti-
oner og i mit undersøgelsesspørgsmål, som 
både handler om at invitere børn med til 
bordet og at ville et andet sted hen, skabes 
der nogle forskydninger i solidaritet (Peter-
sen, 2015), i forhold til at lytte med børn i 
den forstand, at børnene ikke har haft kend-
skab til de teorier, jeg anvender og læsninger 
med teorier i de analyser, jeg har foretaget. 
Den færdige afhandling er på den måde et 
udtryk for mine valg og beslutninger, dog 

i bevægelser mellem teori og empiri, hvor 
børnene intra-agerer og blander sig sammen 
med mange andre, i forskelle og mønstre.

Og, den mere formelle del af 
”det etiske” 
På Den ene skole har mange af børnene 
spurgt efter mig, når jeg ikke var der. Og 
jeg har tænkt på dem og også haft drømme, 
hvor nogle af eleverne fra de to skoler har 
indgået. Det har givet mig en opmærksom-
hed på, at man forbinder sig med de deltage-
re, man arbejder sammen med på et dybere 
plan. De bliver på en måde mine ”kin” 
(Haraway, 2016, p. 103). Vi har investeret i 
hinanden, i tid og tanker sammen. ”Vi har 
hængt ud sammen”, som en af deltagerne fra 
7. klasse formulerede det. I respekt for vores 
samarbejde, ønsker jeg at genbesøge det ma-
teriale, vi har genereret sammen og udvikle 
et manifest, og tekster som er tilgængelig for 
med-forskerne. Der skal også bages en kage 
med tyk glasur – som er en af de fejringsmu-
ligheder, jeg kender fra skolerne. Som tak. 
Derudover tænker jeg, at det ikke er sikkert, 
at vores ”samarbejde” slutter her. Forstået 
som, det at have brugt tid sammen og tænkt 
sammen, set forestillinger sammen, spist fro-
kost eller leget sammen lever længe, forsvin-
der og dukker måske op igen. Jeg tænker, det 
er et vilkår ved at arbejde sammen om noget. 
At bruge tid. Sammen. 

Den formelle del af ”det etiske” er samtyk-
keerklæringerne, et juridisk dokument som 
udstedes til forældre-værge, der skal under-
skrives som en erklæring om, at deres barn 
må indgå i det konkrete forskningsprojekt. 
Dette fordi barnet er under 18 år og dermed 
ikke myndigt. I samtykkeerklæringen listes 
rettigheder op, som fx indebærer at materi-
ale(data) kan blive slettet igen, hvis det øn-
skes. Og ellers, at materialet er tilgængeligt 
for Roskilde Universitet og Teatercentrum 
frem til projekts afslutning + 10 år frem. Den 
samtykkeerklæring som elevernes forældre 
har underskrevet er udformet i tæt sparring 



42

med Roskilde Universitets databeskyttelses-
rådgiver. Den rummer en formel del og en 
beskrivende del, hvor projektets formål og 
indhold er beskrevet. Jeg har bestræbt mig 
på at skrive konkret om projektets indhold 
for at sikre, at læseren kan se, hvad projektet 
går ud på. Samtykkeerklæringerne har kræ-
vet en del tid og har involveret læreren, fordi 
kontakten mellem de underskrevne sam-
tykkeerklæringer og mig, er gået gennem 
læreren. Det er ikke alle, der har afleveret 
deres samtykkeerklæringer. Da afhandlingen 
har fået et andet indhold, med langt færre 
direkte citatbidder, er det ikke så problema-
tisk. De børn, jeg ikke har modtaget sam-
tykkeerklæringer fra, nævnes ikke separat 
og figurerer kun som en del af den samlede 
klasse. Det drejer sig i øvrigt kun om meget 
få deltagere ud af det samlede antal. 

Når jeg har været i klassen som positioneret 
deltager, som ”en anderledes voksen”(War-
ming, 2005) har jeg taget notater i mine 
notesbøger, og hvis nogen har spurgt, hvad 
jeg har skrevet, har jeg læst det op for dem. I 
pauserne på Den ene skole, havde jeg notes-
bogen med ud på legepladsen og der vakte 
den nysgerrighed og en del, også børn fra 
andre klasser, har haft lyst til at skrive og 
tegne i den. Det her de fået lov til. I dag ville 
jeg ønske, at jeg havde ”lyttet” endnu mere 
til ønsket om at skrive noter og tegninger i 
mine notesbøger, for der lå måske en invita-
tion til at lade børnene tage noter, tegne etc. 
I løbet af hele dagen. Men, det er først, efter 
at jeg har læst Riikka Hohti’s artikel (Hohti, 
2016a) hvor eleverne skiftes til at skrive dag-
bøger, to og to på hendes nye pc, at den idé 
rigtig har taget form. Og, Hohti’s artikel har 
først fundet vej til mig inden for det sidste år. 

De løbende tilsagn, altså om børnene øn-
skede at deltage på selve dagen, hvor der 
blev afholdt workshops, har været en anden 
proces. Nogle forskere arbejder med at ud-
forme skriftlige samtykkekontrakter mellem 
deltager og forsker hver gang de ses. Det 
overvejede jeg, og om det kunne gøres le-
gende, så det var en fast begyndelse på vores 
workshops, men min bekymring var tids-

spørgsmålet. Tiden har været knap, og jeg 
har ønsket, at fokus var på noget andet. Og 
dernæst, hvis ikke det lykkedes at gøre det 
legende, kunne de skriftlige kontrakter blive 
en tung og energikrævende omgang. Det 
betyder, at jeg i forbindelse med workshops 
har spurgt, om børnene har ønsket at delta-
ge. I 0. klassen har alle ønsket at være med, 
og alle har deltaget som en hel klasse. Jeg er 
ikke sikker på, om børnene i 0.klasse ople-
ver, at de kan sige fra, hvis ikke de vil delta-
ge. Forstået som, de er nye i det at gøre skole 
og ved at lære det. Og min oplevelse med 0. 
klasse har været, at de meget gerne vil være 
med til det hele. I en konkret situation var 
der et barn, der trak sig fra en tegneworks-
hop, indtil han havde lyst til at deltage igen. 
0. klassen er indrettet sådan, at lokalet giver 
plads til at trække sig. Så drengen blev ved 
med at være i lokalet sammen med os andre, 
men holdt sig i periferien. Da han fik lyst 
til at være med, gled han ligesom med ind i 
workshoppen, nu bare som mere aktiv. Før 
deltog han måske alligevel, ved at lytte? 

En enkelt gang opstod der en konflikt 
mellem to af deltagerne fra 0. klasse, hvor 
en part blev meget ked af det. Og det endte 
med, at den ene sad tæt sammen med lære-
ren, lidt tid. Det har været betydningsfuldt 
at være flere voksne i de situationer, og det 
havde været meget vanskeligt at arbejde med 
så stor en gruppe alene. I situationer som 
denne. 

I 7. klassen har alle valgt at deltage. Nogle 
gange har vi arbejdet i workshops og nogle 
andre gange har det været i mindre grup-
per. Jeg har oplevet, at eleverne skulle vælge 
mellem mig, at lave workshop eller et an-
det fag. Og, så virkede det som om, det var 
interessen, der styrede, i konkurrence med 
det andet fag, som var på skemaet, aftaler 
med forældre, lærere eller vennerne, der har 
styret, hvem der har deltaget. Klasselæreren 
var med en gang i den første workshop, men 
deltog ikke sidenhen i workshops, men var 
altid med, når vi har set forestillinger. 

En gruppe drenge valgte at sige ja til at se 
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en forestillingen, som så blev aflyst, men 
valgte senere og med flere andre at gå med 
til forestillingen Hesten. Men de 5-7 dren-
ge blev en mere fast gruppe, der ofte havde 
samtaler med mig. De gav udtryk for, at jeg 
jo havde brug for dem, og det var vigtigt at 
hjælpe mig, og at de synes, det var sjovere at 
være med i noget, der skulle bruges til noget. 
Den ene formulerede det på følgende vis, da 
de valgte at gå med mig i stedet for at deltage 
i historieundervisningen: ”Adolf Hitler, han 
er jo allerede død engang, og det er da meget 
sjovere at snakke om noget, man selv har 
oplevet”. 

På den måde blev der etableret en følelse af, 
at jeg var under vingen. At jeg var taget mig 
af. De samtaler forstyrrede forståelserne af 
de mere kendte magtpositioner i fx inter-
view, hvor det ofte er forskeren, der er den 
”magtfulde” position, som den der tager ini-
tiativ til samtalerne, definerer samtaleemner, 
styrer interviewforløbet og analyseproces-
sen. Børn kan også gøre sig magtfulde ved at 
gøre sig selv betydningsfulde og være med-
skabende i fællesskabsfølelser, som her, hvor 
det er drengene, der bestemmer, at de er 
betydningsfulde, og at jeg har brug for dem. 
Det kan også være i forhold til at bestemme, 
hvad og hvor meget de deler med mig(Ham-
men, 2017, p. 45). 

Som en refleksion i forhold til børn som 
med-forskere spørger Kampmann om ind-
dragelsen af børn som med-forskere reelt er i 
deres egen interesse? Og, hvordan man und-
går, at børn bliver taget som gidsler i tiltag, 
som er skabt og styret af voksne? (Kamp-
mann, 2015, p. 173) Mit modspørgsmål til 
Kampmann lyder: ”Hvordan undgår børn i 
det hele taget at blive taget til gidsler i pro-
duktion af viden, som er skabt og styret af 
voksne?” Kan det at invitere børn med som 
med-forskere bidrage til et etisk nærvær, 
fordi børnene gøres synlige i forskningens 
processer? Og, sidenhen ved at fokusere på 
at skabe viden, der bringer os et andet sted 
hen? ikke som en 1:1 til en afspejling, men 
som en respons, en måde at arbejde med 
muligheder og tilblivelser på? 

Anonymisering
Alle deltagere fra de tre klasser er anonymi-
seret også deres lærere, i 4.klasse og 7.klasse 
nåede alle at arbejde med et forskeralias. 
Derfor findes der en Lady Gaga, Dr. Mercy, 
Dr. Strange, Snorkild, mwe_abekongen og 
pomfritten i denne afhandling, der er dog 
også mere almindelige navne som Helene, 
William, Viola og en Michael Hansen. I 0. 
klasse nåede vi ikke at arbejde med forske-
ralias, og derfor har jeg navngivet alle. Jeg 
forsøgt at finde navne, der kunne forbinde 
sig til det navn vedkommende allerede hav-
de, uden dog at være det samme navn. Der 
er hentet inspiration fra en ph.d.-kollegas 
barns klasse i tilsvarende aldersgruppe og på 
navnelister over samtidens populære navne. 
I 7. klasse beskriver jeg i kapitlet ”Skolerne” 
deres klasselokale, hvor der hænger en liste 
over elever, der ikke må forlade lokalet uden 
at spørge om lov. Til den liste, har jeg valgt 
at opfinde nye navne på dem, der er listet 
op der, så navnene ikke kobler sig til teg-
ningerne og de aliasser, deltagerne selv har 
udviklet. Jeg har ønsket at give de tre listede 
drenge en mulighed for at være alt muligt 
andet. Alle forskeraliasser findes på et mel-
lemlægspapir i afhandlingen. 

Forskellige syn på børn, (scene)
kunst og kultur
Synet på børn er også meget forskelligt, når 
det kommer til kunst og kultur, det, der også 
går under betegnelsen det børnekulturelle 
område. 

Beth Juncker, Professor Emerita ved Institut 
for Kommunikation på Københavns Univer-
sitet, har i særlig grad sat ord på de forskellige 
syn på børn, børnekultur og kunst, som præ-
ger det børnekulturelle område og i høj grad 
teater for børn. Hun er en af de få forskere, 
der har beskæftiget sig indgående med områ-
det. I den forstand, at hun, i særlig grad, har 
sat ord på og udviklet teori om det børnesyn, 
som gennemsyrer dansk teater for børn. 
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I sin doktorafhandling ”Om processen – 
Det æstetiskes betydning i børns kultur” 
(2006) er Junckers hovedfortælling hendes 
egne forskningsprocesser gennem 20 år, og 
de konsekvenser processerne fik, ikke med 
fokus på hendes metoder: ”…men snarere 
om de konsekvenser, det fik at insistere på 
at udforske et felt, det børnekulturelle, med 
teorier, begreber og metoder, som forskere 
for formidlere på feltet fandt betænkelige” 
(Juncker, 2006b, p. 16). 

Juncker anvender den amerikanske viden-
skabsteoretiker og filosof Thomas S. Kuhn 
teori om paradigmer og paradigmeskifte 
som en refleksionsramme til at forstå sin 
egen forskning og de uenigheder, som ud-
spiller sig mellem forskere og formidlere in-
den for det børnekulturelle område(Juncker, 
2006b, p. 16). Kuhn ser paradigmeskifte som 
noget, der sker i spring – og ikke lineært - 
med konkurrerende paradigmer, et paradig-
me er et tankemønster inden for et fagområ-
de, der afgrænser, hvad der er væsentligt at 
beskæftige sig med. Normalvidenskaben vil 
søge at løse sine gåder inden for det etable-
rede paradigme og den forskning, der ikke 
kan tolkes inden for disse rammer, ses som 
uløste ”normale” gåder eller som anomale og 
paradokser, der overses eller udgrænses. Bli-
ver mængden af den slags gåder for stor kan 
det føre til krise og afsæt for et paradigme-
skifte. Men, påpeger Juncker, den store ud-
fordring inden for børnekulturforskning er, 
at det ikke er et afgrænset fagområde, ingen 
af de forskere, der bidrager, henter sin faglige 
identitet fra det (Juncker, 2006b, p. 30). 

”I den udstrækning feltet overhovedet kan 
betragtes som forskningsfelt, er det tvær-
fagligt. En række humanistiske og sam-
fundsvidenskabelige fag har i løbet af det 
20. århundrede bidraget til udforskningen af 
forholdet mellem børn, kunst og kultur men 
hver deres teorier, tilgange og interesser: 
sociologi, samfundsvidenskab, historie, pæ-
dagogik, psykologi, senere sundhedsviden-
skab, medievidenskab, biblioteks-og infor-
mationsvidenskab – og i større eller mindre 
udstrækning kunst-, litteratur-, teater-, 

musik- og filmvidenskab. Det komplicerer 
spørgsmålene. Vi kan tale om et genstands-
felt, men ikke et fag”(Juncker, 2006b, p. 30). 
Junckers pointe er, at uenighederne udsprin-
ger af de forskellige faglige fællesskaber, som 
fra hver sit forskningsfelt bidrager til det 
fælles genstandsfelt børnekulturforskning 
(Juncker, 2006b, p. 92) og at begge paradig-
mer er tilstede i det praksisfelt, som hun 
kalder børnekulturformidling og formidlere. 

Juncker skildrer de to paradigmer, som 
løbende har været debatteret hedt igennem 
årene. Hun skærper dem ved at stille dem 
op over for hinanden, det første kalder hun; 
”Det normale paradigme”, som var det mest 
fremherskende fra 1960 til 1980. Børne-
kultur skulle udvikles som et børnerettet 
kunst- og kultursystem, der blandt andet 
kunne støtte folkeskolens alment dannende 
målsætninger. Ifølge Juncker sker dette for 
at bringe børn i kultur; En kultur der tager 
udgangspunkt i forskelle mellem børn og 
voksne som udviklingsforskelle, og som 
tilrettelægger de kulturelle tilbud til børn 
på baggrund af psykologiske og kognitive 
udviklingsteorier om deres aldersbestemte 
behov, interesser, forståelses og oplevelses-
kompetencer (Juncker, 2006b, p. 24).

Det andet kalder hun; ”Det nye paradigme”, 
som sætter sit præg gennem 1990erne godt 
hjulpet på vej af FN’ s konvention om børns 
rettigheder, der fastslår, at børn har del i de 
demokratiske rettigheder fra de bliver født 
(som jeg også har skrevet om i afsnittet om 
Børns stemmer), og børn skal ikke alene 
høres, de har ret til oplysning, medier, og til 
kunst og kultur. Det, der før kaldes kultur for 
børn, eller kultur med børn tilføjes nu kultur 
af børn, og den sidste kategori peger på, at 
børn selv er kultur og selv skaber kultur, 
blandt andet ud af de kunst og kulturople-
velser som børn møder og er del af(Juncker, 
2006b, p. 83). Lærere og pædagoger primært 
tilknyttet børnehaver, friskoler og lilleskoler 
tager udgangspunkt i det nye paradigmes 
tænkning, men deres tænkning bliver ikke 
en integreret del af det offentlige skolesystem 
(Juncker, 2006b, pp. 76–77). 



45

”Det normale paradigme” ser barnet i et ud-
viklingsperspektiv og kendetegnes ved kunst 
og kultur som undervisning og opdragelse, 
som noget der vægter børns formelle kom-
petencer, læseevne, faktuel viden og almen 
dannelse. Kunst og kultur har som mål at 
udvikle børns logisk-begrebslige, kognitive 
kompetencer ved at styrke deres færdigheder 
og deres almene viden og dannelse (Juncker, 
2006b, p. 87). 

”Det nye paradigme” ser kunst og kultur 
som råstof og redskab for børns egen ud-
forskning, leg, personlig inspiration og 
socialt samvær (Juncker, 2006b, p. 87). Kunst 
og kultur betragtes ikke længere instrumen-
telt, ikke længere som (ud)dannelses- og op-
dragelsesfelt (Juncker, 2006b, p. 82). Teater-
forestillinger, værker og oplevelser får et nyt 
kunstnerisk formsprog, de er komplekse og 
åbne, ikke længere entydige og budskabsori-
enterede(Juncker, 2006b, p. 83). Børn bliver 
nu set som aktive, skabende, handlende, 
ytrende og deltagende (Juncker, 2006b, p. 
85). Der er en tilsvarende udvikling inden 
for en bred vifte af andre videnskabelige 
positioner, som bidrager med forskning om 
børn og kultur (Juncker, 2006b, p. 96). 

Men, det er også værd at bemærke, at 
Juncker aflyser de to positioner som hin-
andens modsætninger og skriver, at de 
lever side om side i det børnekulturelle felt 
(Juncker, 2006b, p. 89). Fra 1980erne vin-
der Det nye paradigme mere og mere frem 
inden for forskning i børnekultur, men uden 
for det børnekulturelle felt, er det, ifølge 
Juncker, oftest ”Det normale paradigme”, der 
hersker. 

Det normale eller det nye paradigme? Denne 
afhandling både udspringer af Det nye para-
digme og er et brud med eller et ønske om at 
forstyrre denne tænkning. Fordi jeg ønsker 
at undersøge de komplekse og forskellige 
kræfter, der er på spil i børns publikums-til-
blivelser, som et både-og. Som kræfter, der 
kan være forbundne og i relation og tilbyde 
andre tankerækker, der går ud over de to 
paradigmer. Og på den måde bryde med 

det, som i denne tænkning kan forstås som 
teater for børn og unge, der i Junckers tænk-
ning præsenterer Det nye paradigme, som 
kommer på besøg i skolen. Og, skolen, som 
måske i højere grad, præsenter kulturfor-
midlerne og Det normale paradigme. 

Scenekunst for børn & unge 
Inden jeg vil fortælle om de seks forestil-
linger, som børnene i denne afhandling er 
publikum til, vil jeg fortælle om den bran-
che, som de indgår i i dansk børneteater, 
scenekunst for børn og unge, teater for børn 
og unge. Kært barn mange navne. 

Kirsten Dahl, Ph.d., dramaturg og anmelder 
af teater for børn og unge på Teateravisen.
dk skriver i Redegørelsen om professionel 
dansk scenekunst for børn og unge ”Spot på 
Danmarks Skjulte Teaterskat” (2008):

”Når formuleringen scenekunst for børn og 
unge sættes i stedet for børneteater, er det 
for at give området den rummelighed og 
den kvalitative og æstetiske dimension, som 
knyttes til ordet scenekunst. Og, for – i tæt 
sammenhæng hermed – at understrege og 
betone det ønske, der længe har været på 
området, om at komme den ’firkantede’, 
menneskekategoriserende tankegang til livs, 
at børn og unge er ’fra en anden planet’, af en 
helt anden slags end voksne” (Dahl, 2008a, s. 
14-15). 

Så, når Dahl anvender betegnelsen børn og 
unge, er det for at understrege det særlige 
fokus, der er i dette område af scenekunsten. 
Et fokus, som knytter sig til logikken og 
’kampen’ for at skabe scenekunst for børn og 
unge med respekt for barnet som selvstæn-
digt individ, som også voksne får et udbytte 
af. Med forestillinger, der tilbyder kunstneri-
ske og menneskelige møder, og som arbejder 
med henvendelsesformer, der sætter nærvær 
og tilstedeværelse højt, som mener at børn 
og unge skal mødes med samme komplekse 
formsprog og faglighed, som voksne, der går 
i teatret. Kort sagt, det, der betegnes som 
’teater i øjenhøjde’ (Dahl, 2008a).
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’Teater i øjenhøjde’ kendetegner bevægel-
sen væk fra Dansk skolescene til det, der på 
daværende tidspunkt blev kaldt gruppetea-
tret eller dansk børneteater. Skolescenen var 
en slags institutionaliseret teater for skole-
børn. Klassiske stykker blev spillet på store 
scener, på landdelsscenerne i provinsen og 
Det Ny Teater i København, for tilrejsende 
børn. Den danske skolescene blev til i 1924, 
på initiativ af pædagogen Thomas P. Hejle. 
Ordningen blev nedlagt i 1968 efter stigende 
kritik af repertoiret, skuespillernes uenga-
gerede holdning til opgaven og hele dannel-
sesgrundlaget og herefter kunne gruppetea-
trene/børneteatret tage over (Jensen, 2004, s. 
180). 

’Teater i øjenhøjde’ dækker helt konkret over 
at kunne se sit publikum i øjnene og dæk-
ker over mindre formater, hvor nærvær og 
intimitet er centralt, i modsætning til store 
formater, hvor publikum sidder langt væk 
fra scenen. Dernæst rummer det, at børn og 
unge skal behandles med omtanke og re-
spekt, som ifølge Dahl betyder: 

”Forestillingerne må hverken tale ned til el-
ler skøjte hen over hovedet på dem. Børn og 
unge har akkurat det samme krav, som voks-
ne, på, at livet ikke simplificeres i de forestil-
linger, de oplever. De har præcis de samme 
behov for og lyster til at blive underholdt og 
udfordret på følelser og tanke, som voksne, 
der går i teatret. Det er de tanker, som ligger 
til grund for begrebet teater i øjenhøjde, 
som meget ofte bruges om forestillingerne” 
(Dahl, 2008b, s. 9)

Fortællingen om dansk scenekunst for børn 
og unge, er fortællingen om et område, der 
er gået fra at være en del af ungdomsoprøret 
til en etableret branche. Om en teatertraditi-
on, der udspringer af det børne- og menne-
skesyn, som også har udmøntet sig i udtryk 
som ”teater i øjenhøjde”, målgruppe- eller al-
dersbaseret teater, og at ville møde børn der, 
hvor de er i livet såvel fysisk, som i det, der 
optager dem. Om en mangfoldig og levende 
tradition, hvor Danmark er internationalt 
anerkendt for de forestillinger, der i den grad 

er vokset ud det børnesyn, som er beskrevet 
i at give børn stemme. Et børnesyn, hvor 
børn ses som aktive, socialt handlende og 
kulturelt skabende, og hvor børn i egen ret 
skal mødes med scenekunst af høj kunstne-
risk kvalitet. 

I redegørelsen fra 2008, kalder Dahl området 
for Danmarks skjulte teaterskab, uden stor 
offentlig bevågenhed nationalt. Dette blandt 
andet, fordi mange af forestillingerne afvik-
les som en del af hverdagen for børn og unge 
i deres institutioner og skoler. 

Branchen selv har fra begyndelsen interesse-
ret sig for publikum bl.a. med et blik for det 
målgruppe-orienterede teater; dét at arbejde 
med forestillingers form og indhold tilpasset 
børn i bestemte aldersgrupper eller ved at in-
volvere børn som prøvepublikum til forestil-
linger i produktionsprocessen eller invitere 
børn til at udvikle materiale til forestillinger 
med afsæt i deres drømme og livserfaringer.

Det er også fortællingen om en branche, 
som er kendetegnet ved, at formidlerne af 
scenekunst for børn og unge, er voksne. Det 
er voksne som tager børn til en teaterfore-
stilling, med på en teaterfestival, på et lokalt 
teater eller bibliotek, hvor teatret opføres. 
Det er også voksne, som beslutter, at der 
skal være teaterforestillinger som en del af 
skolehverdagen. 

Jeg har arbejdet inden for Scenekunst for 
børn og unge i snart 20 år. Min arbejdsplads 
er Teatercentrum - et nationalt kompeten-
cecenter, som har til formål at udbrede og 
formidle scenekunst til børn og unge. Det 
sker blandt andet i samarbejder med kom-
muner om den årlige og turnerende teater-
festival Aprilfestivalen. Aprilfestivalen er en 
del af en formidlingsstruktur, hvor teaterfor-
midlere og opkøbere fra ind- og udland ser 
og sidenhen køber forestillinger til de kom-
mende sæsoner på skoler og daginstitutio-
ner, biblioteker, kulturhuse, teatre, der huser 
gæsteforestillinger, festivaler mm. Kultur-
pakker er også en formidlingsstruktur, hvor 
Teatercentrum i samarbejde med LMS-Le-
vende Musik i Skolen og Dansehallerne i 
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samarbejde med tilmeldte kommuner, ud-
byder en teaterforestilling, en danseforestil-
ling og en koncertoplevelse til kommunens 
skoler. Så alle elever mindst en gang om året 
møder et bredt udbud af scenekunstneriske 
oplevelser. 

Teatercentrum har gennem de sidste 10-12 
år i stadigt højere grad sat børn og unge i 
centrum i formidlingen og i mødet med sce-
nekunst. Det kommer til udtryk i forskellige 
tiltag og projekter, som KulturCrew, Lån en 
ung, Unge på festival, Theatre European En-
gagement Network (T.E.E.N.). Tiltag, der har 
fokus på børn og unge, formidling af teater 
og teatersamtaler. Det har blandt andet ud-
møntet sig i forskellige metoder til at tale om 
teateroplevelsen, hvor det er børn og unges 
oplevelser, der er i fokus. Se fx ”Teaterople-
velser – at skabe samtalerum for børn”, ”For-
ventnings- og Oplevelseskort” og ”At tale om 
teater”. Som i Teatercentrums bevægelse har 
jeg ønsket at invitere børn endnu mere med 
”til bords” for at undersøge, hvordan publi-
kum bliver til i skolen. 

En stor del af det teater, børn møder, kom-
mer på besøg i skolen, det turnerende teater 
for børn og unge, dét, der med en kultur-
politisk betegnelse hedder opsøgende teater, 
fordi det opføres på steder, hvor publikum 
befinder sig, og hvor publikum normalt 
kommer af andre grunde end at opleve 
teater. 

Det, der kendetegner det turnerende teater 
er, at det i sine formater er beregnet til at bli-
ve transporteret rundt. Forestillingerne kan 
pakkes ned og transporteres i en kassebil/
transporter, og når det ankommer til be-
stemmelsesstedet, sættes det op af de med-
virkende skuespillere og evt. tekniker. Ofte 
er der aftalt, at der på skolen også er nogle 
hjælpende hænder, når bilen skal tømmes 
og fyldes igen og til at sætte forestillingens 
scenografi og publikumsopbygning op. På en 
del skoler hjælpes teatrene på vej af Kultur-
Crew, som er en gruppe elever, der er med-
værter og organiserer besøget på skolerne.

Det turnerende teater for børn og unge spil-

ler ofte på skoler i dertil egnede lokaler. Det 
kan være i gymnastiksalen, i et større rum 
som en festsal, aula og nogle mindre forestil-
lingsformater er udviklet til at kunne opføres 
i et klasselokale. Det kan også være i den lo-
kale idrætshal, som ligger i forbindelse med 
skolen og på en lokal musik-og kulturskole. 

De seks  
teaterforestillinger kort
De forestillinger, jeg ser sammen med børn 
i denne afhandling, er på skolerne og en 
enkelt af dem på en lokal musik- og kultur-
skole. Forestillingerne, der deltager i denne 
afhandling, er valgt på forhånd af kommu-
nens lokale børnekulturvejleder og er en del 
af skolehverdagen. Forestillingerne gennem-
gås kort her og dukker op igen, undervejs 
nogle i mellemlagspapirerne, andre som små 
glimt. Fælles for de seks forestillinger er, at 
de er en del af afhandlingens undersøgelse af 
børns publikums-tilblivelser, og de danner 
afsæt for samtaler og workshops, som en del 
de forskellige tråde, der indgår i det større 
fletværk af undersøgelser af børns publi-
kums-tilblivelser i skolen.

Ivalus første sang af teater De Røde Heste er 
en grønlandsk fortælling, som både fortælles 
og spilles af en skuespiller, der veksler imel-
lem sang, fortælling, skuespil og projektioner 
på scenografiens inderside. Publikum sidder 
i en oppustelig iglo på bænke langs væggen 
eller på sælskind på gulvet. Der er sat lys i 
små poser uden for igloen som viser vej ind 
i igloen. Henvender sig til aldersgruppe: 6-99 
år. Antal publikum: 60. Varighed: 40 minut-
ter. 

Hesten af Randers Teater er en co-produce-
ret forestillingen med Teaterhuset Filuren. 
Teaterforestillingen har tre medvirkende 
skuespillere og er inspireret af bogen ”War 
Horse” af Michael Morpurgo. Forestillingens 
historie tager afsæt i et venskab mellem en 
dreng og hans hest under første verdens krig. 
Det er hesten, som er gennemgående i hele 
forestillingen, og det er omkring hesten, at 
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begivenhederne udspringer. Hesten bringes 
til live, skabt af forskellige genstande blandt 
andet en træbuk med tæppe over, en grime 
som føres af en skuespiller fulgt af en lydside 
med vrinsk og hove. Publikum sidder på en 
side af forestillingen. Aldersgruppe: 6-13 år. 
Antal publikum: 150. Varighed: 45 min. 

morfarMORFARmorfar er en teaterforestil-
ling af ”Limfjordsteatret”. Forestillingens tre 
skuespillere fortæller om deres morfar og 
en farfar. Farfaren er betydningsfuld for den 
ene skuespiller, som ikke ønsker at fortælle 
om sin morfar, der blev nazist og døde alt 
for tidligt, inden han kunne nå at lære ham 
at kende for andet end det. Vi møder mor-
fædrene og farfaren gennem livemusik, små 
skiftende scener og ved at træde ind og ud 
af roller som henholdsvis sig selv og deres 
morfar. Publikum sidder på bænke på alle 
fire sider og involveres undervejs i forestil-
lingen som deltagere, der fx skal sige dyre-
lyde, når en gård besøges eller nedskyde fly 
med papirkugler under 2. verdenskrig eller 
læse op af et brev, der engang blev skrevet. 
Aldersgruppe: 9-13 år. Antal publikum: 120. 
Varighed: 45 minutter. 

Hvis det var her! af Teater O. En forestilling 
med tre medvirkende skuespillere. Forestil-
lingen foregår i et land, hvor en ungdoms-
bevægelse ønsker frihed og ret til at tale. Tre 
unge er forestillingens omdrejningspunkt, 
og det viser sig, at den enes far er overhoved 
i regeringens voldelige sikkerhedstjeneste. 
Fortællingen væver publikum ind i et spind 
af kærlighed, forræderi og tvivl om, hvem 
man kan stole på. Som publikum lukkes vi 
ind i en militærlignende kulisse med kamuf-
lagenet over loftet og militærbænke, som vi 
selv skal stille op, inden vi bliver beordret 
til at sætte os. Aldersgruppe: 13-99 år. Antal 
publikum: 80. Varighed: 90 minutter. 

Polar Bears af MyKa er en danseforestilling 
med to medvirkende dansere og en works-
hop-guide fra teatret. Forestillingen inviterer 
publikum til at kravle ind som isbjørne og 
tage plads i en cirkel markeret med gennem-
sigtigt plast. Cirklen danner scenen, hvor to 

isbjørne leger, tumler og kæmper med hin-
anden om at flå og spise en sæl. Det foregår 
i en lydkulisse med elektronisk new-age mu-
sik, der har lyde som krystaller, sne og vand, 
der løber. Halvvejs i forestillingen inddrages 
publikum mere og mere i en workshop, hvor 
publikum selv skaber isbjørnekroppe, huler 
mm. Aldersgruppe: 6-10 år. Antal publikum: 
50. Varighed med workshop: 90 minutter. 

Med kroppen på opdagelse med danse-
kompagni Running Sculptures. Tre dansere 
inviterer til en interaktiv danseforestilling. 
Gennem bevægelse, høretelefoner, musik 
og forskellige opgaver er publikum med til 
at træffe forskellige valg, der skaber koreo-
grafier og forskellige former for deltagelse i 
dansen. Aldersgruppe: 10-99 år. Antal publi-
kum 120. Varighed: 75 minutter.

Så langt, så godt. Med denne præsentation 
af afhandlingens deltagere og nogle af de 
forskellige overvejelser, der knytter an til 
at arbejde med børn som med-forskere, en 
præsentation af en branche og det børne-
syn, den udspringer af og seks forestillinger. 
Så skal vi lige runde de næste bevægelser 
i afhandlingen. Dem, der tager afsæt i de 
teoretiske præmisser, som afhandlingen er 
informeret af, og som afslutningsvis udmøn-
ter sig i den analysestrategi, der er optakt til 
afhandlingens læsninger. 

Men, først et brev.
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Foldet tid, 2021

Kære B-ørne-kult-ur 

Jeg ved, du kan leve med min ordblide måde at dele dit navn op på. Det 
betyder noget. Der er højt til loftet hos dig og plads til det kringlede og finur-
lige. Når jeg skriver til dig, er det så du ved, at jeg ikke har glemt dig, og for at 
understrege, at jeg sætter kæmpestor pris på alt det, du kan og alt det, du har 
udrettet. Men, det er også for at fortælle, at jeg er gået en anden vej. Jeg vil me-
get gerne komme til dine fester og bidrage til diskussioner og sjove danse. Men, 
jeg vil noget med nogle andre, for at få flettet noget, der er gammelt med noget 
der er nyt, og som måske kan vise nye veje. Men. Lad mig lige dvæle lidt ved de 
ordblide betydninger. 

B for børn, for beings og becomings. B for blivende, betydelige og ikke 
mindst for Beth. 

ørne fordi jeg ved, at etablering af dette felt har krævet ører med mod til 
at lytte og lade sig genskabe på ny, med dagsordner og i nye tider. Jeg ved, det 
har været en søgen efter samtalepartnere og med-udforskere på tværs af fag og 
praksis, også med uenigheder til følge, i en stor og broget familie. For skulle 
Søster skole have lov at løbe med den didaktiske dagsorden, hvor børn, kunst og 
kultur er forbundet i kognitive færdigheder, kompetencemål og (ud)dannelse 
eller ville det blive den frække Pippi med vippende rottehaler, der slet ikke er 
tilmeldt skolen, men som leger sig til alt og er en ka´sella, for hun nemlig kan 
alting selv, sammen med sin prikkede hest, sin abe og sine stærke arme, i en 
verden, hvor hun er aktiv, skabende og slet ikke bange for at tage sagen i egen 
hånd. Og hvad med Faster formidler, som ikke helt ved, hvad ben hun skal stå 
på? Beth, skrev om balladen i Om Processen (Juncker, 2006b) og her slog hun 
samtidig fast, at selvom hun er på Pippis side, så lever de to faktisk side om side, 
Søster skole og frække Pippi. I bedste velgående. I dag tørner de sammen en-
gang imellem, når de mødes til komsammener og familiefester. Nogle af de yng-
re deltagere - dem, der ikke var med dengang der for alvor var drama i familien, 
tilbage i 1980erne, dem der synes, at Spice Girls er Power Girls - de er ikke så 
optaget af det. De synes godt, at begge dele kan lade sig gøre, og selvom de dan-
ser med Pippi, så afleverer de gerne en stil i døren eller en øvelse for at få plads 
hos Søster skole. Og, Faster formidler nikker. Men, dem der er endnu yngre, 
dem der går med grønne t-shirts og Greta i hjertet, de har en langt mere akti-
vistisk tilgang til det hele, og jeg tror faktisk ikke de skeler til om det er Søster 
skole, Faster formilder eller frække Pippi, bare det virker! Og min fornemmelse 
er, at de er optaget af det, som Lady Gaga kan; bryde grænser og forandre både 
med Pippistatur og sang, kommercielle kræfter i en verden, der ser helt ander-
ledes ud, fordi Greta og alle de andre rødder mærker, hvor forbundne vi er. Og, 
de ved, at alle handlinger tæller. Nu. De hylder kompost, træner mobiler, fletter 
hår og ”skolestrejk för klimatet”. De henter kompetencer i relationer og netværk 
og bevæger sig sammen med træer. De bliver til med metal, vand, ild og luft. 

Et brev
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kult fordi du også er en klan, der er særlige koder og kroppe, som beboer 
den kult fyldt med farver, B-holdet som i børneholdet fordi, dem i klanen tog 
B-alvorligt – og ikke valgte A-holdet og fik et særligt afsæt i FN’s børnekonven-
tion og sidenhen kom Verdensmålene også til. Kult som en lille hær af hårdt 
arbejdende og dybt engagerede, der tænker om børn som hele mennesker, der 
skal have plads til at gro og udfolde sig i en mangfoldig have. En lille hær, som 
får børns kultur til at vise sig og stå frem. 

ur for tid og tiden, der går og fletter sig rundt og folder sig ud på nye måder, 
og børn bliver voksne, og voksne opdager barnet i sig. Det er forbindelser, jeg 
søger med positionen ”en anderledes voksen” og med Donna Haraways ledsa-
gende arter med børn som partner in crime. Men, det er også at forstå ur-sum-
pen, materiens betydninger, og hvordan verden bliver til, vi bliver til, viden 
bliver til. Hvor jeg dog prøver at forbinde mig med det sted. Kigger på tegninger 
og prøver igen. 

Kære B-ørne-kult-ur, Jeg skriver til dig, så du ved, at jeg anerkender dig, og 
at du også er en del af mig og af dette projekt, selvom jeg går andre veje. Ud i 
opløsningen og undersøgelser af, hvordan publikum også kan forbinde sig og 
blive til i skolen, i materialet, i en afhandling, i en bunke tegninger skabt af 53 
børn, i notesbøger og ved et skrivebord i lyset af en pc og med ringe af utallige 
kopper kaffe på papiret ved min side. 

Jeg skriver, så du ved, at jeg har set den lille håndfuld forskere, der særligt er 
knyttet til scenekunst for børn og unge i Danmark og alt det gode, der udsprin-
ger fra det sted, og som minder mig om, at det kan lade sig gøre, at det også 
er et forskningsfelt. De særegne i det hjørne, der også kaldes B-ørne- teater, 
og som primært forankrer sig i teatervidenskab og dramaturgi og nogle gange 
også er knyttet sammen med en egen kunstnerisk praksis: Claus Chr. Reiche 
(2000) ”En fjer i Hatten. Teatret Møllen 1974-1999”, der skrev om Teater Møl-
len og viste, at også børneteatre er bevægelige, særegne og situerede i kunstne-
risk praksis. Siemke Bönisch’s (2010) afhandling ”Feedbacksløjfer for de svært 
unge tilskuere” om teater for de allermindste børn under 3 år, og hvordan det 
ikke-planlagte, ikke-kontrollerbare og ikke-forudsigelige er uundgåeligt og sam-
tidigt et produktivt potentiale for forestillingens involverede. Louise Ejgod Han-
sen(2009) ”Teaterkunst og Teaterpolitik”, som berører en del teatre for børn og 
unge, fordi Hansen skriver om Egnsteatre og forbindelserne mellem teaterpo-
litik og kunstnerisk kvalitet. Kirsten Dahls (2014) ”Gestus – en nøgle til betyd-
ningsdannelse og poetik i poetisk teater”, som tilbyder et sprog til at skrive og 
samtale meningsfuldt om poetisk teater, hvori hun også understreger, at børn i 
særlig grad har en evne til hengivelse. Og selvom Lise Hovik’s (2014) afhandling 
”De Røde Skoene – et kunstnerisk og teoretisk forskningsprojekt om teater for 
de aller minste” er forankret i Norge, synes jeg, den skal nævnes her, fordi norsk 
scenekunst for børn og unge på mange måder udspringer af de samme bevægel-
ser som i Danmark. Hovik er i sin afhandling blandt andet optaget af, hvordan 
teatret kan anerkende de mindste børns kropslige væremåde og behov for fysisk 
deltagelse i forestillingen, i den kunstneriske hændelse. 

Børneteateravisen – idag teateravisen.dk – kigger jeg først i senere. Men også 
avisens redaktør Carsten Jensen, forfatter til “Intet spil for galleriet” (1994) og 
“For det største i det mindste” (2004) skal stå med her. Basta! 
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Det betyder også, at jeg udelader Flemming Mouritzen’s tredelte børnekul-
turbegreb ”Kultur for børn, kultur med børn og kultur af børn”, som sidenhen 
fik en fræk lillesøster født ud af Baumgarten og sat i verden af Beth Juncker, 
nemlig børns egen kultur, som forstyrrer orden, ved at gå på tværs af dem alle 
tre, fordi børns egen kultur omhandler ”…sensitiv erkendelse, altså forestil-
lingen om, hvordan børn og voksne skaber mening og erkendelse i hverdagen 
gennem formgivning, iscenesættelse, af sanser og følelser(Juncker, 2006, pp. 
156–157), og at de processer bevæger sig på tværs og igennem de tre kultur for, 
med og af børn. Og, selvom jeg tilslutter mig Bönisch kritik af Juncker i sine be-
stræbelser på at frisætte barnet fra Det normale paradigme, så anerkender jeg i 
den grad forsøget. Juncker skaber en essentialistisk position, når hun skriver om 
de ”erkendelsesmuligheder børn faktisk har og altid har haft” (Juncker, 2006,p. 
146 i Böhnisch, 2010, p. 57. Böhnisch kursivering) og fortsætter, ”Børn er som 
børn ikke rationelt kompetente, men de er sensitivt kompetente”(Juncker, 2006, 
p. 149 i Böhnisch, 2010, p. 57. original kursivering). Fordi Juncker her får skabt 
et børns naturlige før, og tilmed som sanseligt men ikke rationelt og aktivt 
handlende, som jo er det, Det normale paradigme trækker på og det Juncker vil 
bevæge sig væk fra, så får hun faktisk ikke forløst det paradoks hun har sat sig 
for at løse 

Men inden jeg nu kommer alt for godt i gang med at grave mig ned og ind i 
dit felt, så ønsker jeg jo netop at betræde andre stier, at se hvordan børns publi-
kums-tilblivelser kan anskues i andre skæringer, i andre forbindelser, i processer 
med 53 børn, en kvantefysiker og en cyborgteoretiker. 

Jeg glæder mig til at se, hvad de kan bidrage med og til alle samtalerne om 
det og meget mere, over kaffe, mellem familie og venner og alle de nye medlem-
mer, der hele tiden kommer til… 

Kærlig hilsen  
Pernille 
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Kapitel 3 
At være en del af verden
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Vejledninger på vand  

Jeg mødes med min ph.d.-vejleder, Anja, på vand og her foregår nogle af vores 
vejledingsmøder.  
I kajak. 

Først er der alt det praktiske.  
Når altså, vi har besluttet, at vejret er til at ro i, 
Vi skal have tørdragter på, så bliver vi lidt nogle andre.  
Vi bevæger os på andre måder.  
Mere langsomt tror jeg, fordi tøjet er lidt stort og anderledes at være i.  
Og, selvfølgelig redningsvestene.  
De trykker sig ind til kroppen og minder os om at trække vejret, og at livet er 
dyrebart. 

Der sker noget på vandet. Tiden bliver langsommere men, går hurtigere.  
Derfor skrider tiden tit, og vi skilles skyndsomt efterfølgende.  
 
På fjorden forbinder vi os, til vandet, kajakkerne, hinanden. Bølgerne, der ruller, 
brydes med kajakkernes bevægelser. 

En gang blæste det så meget, at vi slet ikke kunne tale sammen, mens vi var på 
vandet. Det gjorde ikke noget. Mit hoved er fyldt af dialoger med Anja alligevel. 
De fleste gange har vi fundet en rytme, og så roer vi ved siden af hinanden.  
 
Herfra flyder samtalerne. De bølger imellem os, brydes, gennemstrømmes og 
overlappes.  
Indimellem må vi holde pauser, fordi fjorden kræver det. 
Bølger fra siden kan være drilske og krævende.  
Inden samtalens genoptages igen. 

Intet af det, vi gør, kan gentages, ikke på fjorden, ikke med kajakkerne i sidebøl-
ger, ikke i samtalen mellem os. Det kan ikke kopieres, og derfor heller ikke genta-
ges. Der er intet optegnet kort, ingen nedfældede noter eller båndede optagelser, 
der kan skabe det igen. Det er sket, det er og kan nu, kun genskabes i genbesøgets 
skygger. I mere end vejledninger, i mere end kajakker på fjord, i mere end Anja og 
Pernille på vand, i mere end ord i samtaler.

Spørgsmål, brudstykker af samtaler, samles og spredes. Huskes og glemmes. For 
at huskes igen på nye måder. At skrive en afhandling er at huske og glemme, sam-
les og spredes for igen at samle lidt mere.

Med inspiration fra Karen Barad diffraktion (2003, 2007): ”where one cannot take for granted that 
all the actors, actions and effects are human” (Barad, 2011, p. 124) 

TRANSPARANT
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At være en del af verden

I forskningsgruppen VISPER blev jeg udfor-
dret. Her var et fagligt fællesskab, der rum-
mer andre diskurser, praksisser, tanketekno-
logier og uenigheder. Jeg blev udfordret på 
det individsyn, som min fortælling bar med 
sig. ”Om ikke jeg mente, at vi som individer 
også som børn ’bliver til’ (som i becomings) 
i konstante bevægelser med omgivelser, 
relationer og situationer?” Og jo, det måtte 
jeg jo medgive, at jeg er enig i. Det havde jeg 
faktisk også tænkt før, men lysten til at præ-
sentere noget klart på mit første forsknings-
gruppemøde havde ikke levnet plads til at få 
formuleret det med. Jeg tænkte, at det måske 
også er diskussioner, som godt kan stå ved 
siden af hinanden, uden nødvendigvis at stå 
i modsætning til hinanden, ud fra devisen, 
at der ikke er en teori der fits all. Men, det 
havde jeg ikke kapacitet til at formulere lige 
der, nervøs, svedende og som ’så gerne ville 
gøre det så godt’. 

Og, det barndomssyn, jeg præsenterede for 
forskningsgruppen VISPER, den logik som 
scenekunst for børn og unge udspringer af, 
og som jeg har præsenteret i kapitel 2, det, 
der også kaldes Det nye paradigme. Et opgør 
med tidligere socialisationstænkning, hvor 
børn var passive og føjelige produkter af 
sociale betingelser, og hvor barndommen 
ikke var noget i sig selv, men tjente som et 
forstadie eller en forberedelse til voksenlivet. 
I Det nye paradigme ses børn som deltagen-
de, reflekterede, talende og aktivt bidragende 
individer og aktører. Når forskere indenfor 
det børnekulturelle område - og i øvrigt 
teaterbranchen for børn og unge - taler 
inden for Det nye paradigme, hvor man i en 
årrække har været optaget af at se på børns 
væren (beings) og ikke som nogle, der bliver 
til (becomings) med det mål at blive voksne, 
i opgør med læring og skoling, som målet 
for børn (jf. Juncker, 2006). 

Og, i øvrigt er jeg på mange måder enig. 
Barndommen er ikke en forberedelse til 

I dette kapitel, de tre præmisser, som er 
centrale for de teorier, jeg arbejder med, ef-
terfulgt af en mere detaljeret gennemgang af 
Karen Barad og hendes mest centrale begre-
ber. Løbende i hele afhandlingen vil du også 
møde andre teorier og fælles for dem er, at 
de knytter tættere an til børns publikums-til-
blivelser i mødet med scenekunst i skolen. 

”Luk øjnene og tænk tilbage på den sidste 
teaterforestilling du så”, ”Følg den i tankerne” 
”Hvor sidder du? Hvordan sidder du? Hvad 
mærker du? Hvem sidder du ved siden af ”

På mit første forskningsgruppemøde i Visuel 
Kultur og Performance Design (VISPER)5 
skulle jeg fremlægge tanker om min 
ph.d.-afhandling og udover at stille oven-
stående spørgsmål, tog jeg udgangspunkt i 
en velkendt fortælling fra den branche, jeg 
kommer fra. Den fortælling tager afsæt i 
det børnesyn, som Juncker kalder for Det 
nye paradigme (Juncker, 2006b) . Det er 
en fortælling om børn som nogle, der skal 
mødes i øjenhøjde, som publikum i teatret i 
egen ret, i et her og nu, børn som væren eller 
”beings” i et sensitivt, æstetisk og symbolsk 
felt. Talt op imod børn som ”bliver til” som 
”becomings” i et opdragelses- og uddannel-
sesfelt, der er optaget af, hvad børnene lærer, 
hvad de skal kunne, og hvordan de dannes 
som voksne og som et kommende teaterpub-
likum. 

5 Visuel Kultur og Performance Design (VISPER) er en 
transdisciplinær forskningsgruppe, der trækker på brede 
traditioner indenfor Performance (studier) og Design 
(tænkning) i for at realisere transformative forsknings-
projekter og -interesser på tværs af en række række 
felter . I øjeblikket er gruppen hjemsted for forsknings-
projekter og -interesser knyttet til kulturproduktion i 
relation til teatre, museer, kulturinstitutioner & -virksom-
heder, by- og miljøaktivister, designere og iværksættere . 
Gruppen har en særlig forpligtelse til at udvikle nye 
forskningsformater, eksperimentelle metodologier (ofte 
med inddragelse af kropsliggjorte og visuelle elemen-
ter), deltagelsesformer og samarbejde  
https://ruc .dk/forskningsgruppe/visuel-kultur-og-per-
formance-design,

https://ruc.dk/forskningsgruppe/visuel-kultur-og-performance-design
https://ruc.dk/forskningsgruppe/visuel-kultur-og-performance-design
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livet. Det er livet. Og samtidigt er jeg også 
optaget af det levede livs komplekse kosmos, 
hvor man i specifikke situationer, konkrete 
kontekster udvikler sig, former sig og foran-
drer sig løbende i forskellige tilblivelser. Det 
betyder, at jeg ikke er optaget af udviklings-
historier om, hvordan børn bliver til gode 
publikum som voksne. Men, jeg er optaget af 
børns væren og bliven til i publikums-tilbli-
velser, der også kan rumme fortællinger om 
at blive og være voksen som barn, ikke som et 
endemål, men som en kraft eller en tilbli-
velse. Jeg kalder derfor ikke længere børn 
for beings, i den forstand, at de ikke også er 
becomings. 

Sidenhen er det materielle, forstået som 
ting, materialer, ikke-menneskelige kræfter 
også blevet en del af min undersøgelse af 
børns publikums-tilblivelser, som betyder et 
fokus på, hvordan det materielle kan læses 
som med-betydende og medkonstituerende 
i børns publikums-tilblivelser. Spørgsmålet 
”Hvor sidder du?” og ”Hvem sidder du ved 
siden af?” har bidraget med tegninger fyldt 
med detaljer af ting og relationer, som har 
inviteret til at tænke børns publikums-tilbli-
velser i komplekse relationer. 

Men, først de præmisser for teorier jeg har 
arbejdet med: 

Første præmis:  
Situeret viden
En præmis for de teorier, jeg arbejder med, 
er, at de betragter viden som situeret og her 
er jeg inspireret af Donna Harraway, profes-
sor emerita, feminist, biolog, videnskabshi-
storiker og central bidragsyder i feltet Scien-
ce and Technology Studies(STS). I artiklen 
fra 1988 ”Situated Knowledge” fravrister hun 
den herskende videnskabsforståelse defini-
tionen af videnskabelighed og objektivitets-
begrebet. Det gør hun ved brug af synsme-
taforen. Hun kalder den vestlige videnskabs 
objektivitetsforestilling for ”Gudetricket”. 
Gudetricket er det erobrende blik intet-
steds-fra. Dét, der giver indtryk af at være 

ingen steder samtidig med, at det forgiver at 
være alle steder (Haraway, 1988)

”The only position from which objectivity 
could not possibly be practiced and honored 
is the standpoint of the master, the Man, the 
One God, whose eyes produces appropriates, 
and orders all differences…The god trick is 
self-identical, and we have mistaken that for 
creativity and knowledge, omniscience even” 
(Haraway, 1988, p. 587)

Der findes således ikke noget udenfor eller 
oppefra, hvorfra jeg som forsker kan positi-
onere mig og iagttage verden. Jeg, forskeren, 
er af og med verden. Det betyder også, at ’ob-
jektivitet’ bliver en ustabil størrelse, der altid 
vil være betinget af den udtaleposition, den, 
der analyserer, indtager. 

Haraway påpeger, at når man som forskere 
producerer viden om verden, så engagerer 
man sig i verdens aktive virksomhed og 
konstruktion af verden. Og, at det, der er 
genstand for forskning ikke kan betragtes 
som noget, der venter på at blive fundet og 
opdaget, for derefter at lade sig passivt ud-
forske. Det der udforskes må betragtes som 
en medskaber og forskningsprocessen som 
en relation, en konversation der udspiller sig 
mellem flere parter. 

“Histories of science may be powerfully 
told as histories of the technologies. These 
technologies are ways of life, social orders, 
practices of visualization. Technologies are 
skilled practices. How to see? Were to see 
from? What limits to vision? What to see 
for? Whom to see with? Who gets to have 
more than one point of view? Who gets blin-
ded? Who wear blinders? Who interprets the 
visual field? What other sensory powers do 
we wish to cultivate besides vision” (Hara-
way, 1988, p. 587)

Haraway mener, at den eneste form for 
objektiv viden er den situerede viden, og 
at man som forsker bliver bevidst om sit 
”somewhere”. Den situerede viden beror på 
et ”somewhere”, på syn, kroppe og positione-
ring til at fortælle om det, der forskes i. Og, 
der er ingen særlige synsvinkler, kroppe eller 
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positioner, der er uskyldige i den forstand, at 
de kan love objektivitet. Objektivitet, i Hara-
ways forstand, kan opnås ved at kropsliggøre 
de teknologiske og videnskabelige systemer, 
man som forsker organiserer verden igen-
nem (Haraway, 1988)

“I am arguing for the view from a body, 
always a complex, contradictory, structuring, 
and structured body, versus the view from 
above, from nowhere, from simplicity. Only 
the god trick is forbidden” (Haraway, 1988, 
p. 589)

Mit ”somewhere”
I forbindelse med et af mine første besøg i 7. 
klasse, der deltager i afhandlingen, laver vi 
navneskilte. Jeg har medbragt malertape og 
forskellige farvede tusser, så alle kan skrive 
deres navn på et stykke tape, som efterføl-
gende kan sættes på trøjen. Materialerne til 
navneskiltene er placeret på et bord midt i lo-
kalet. Der er en masse snak og grin rundt om 
bordet. En pige skriver VIOLA på sit skilt med 
store lilla bogstaver og bagefter stiller vi os i 
en cirkel, hvor alle præsenterer sig. Da VIOLA 
skal præsentere sig, peger hun på skiltet, gri-
ner og siger VIOLA, hvorefter læreren beder 
hende om at sige sit rigtige navn. Det bliver 
begyndelsen på, at 7.klasse og senere 4.klasse 
udvikler deres egne forskeralias’er. Senere bli-
ver jeg usikker på, om læreren følte sig ”sat af 
på siden af klassen”, fordi jeg blev så begejstret 
for VIOLA initiativet. Men jeg beslutter mig 
for ikke at vende episoden med læreren, fordi 
jeg, jf. Manifest 1-6 principper, har sat mig 
for at forstyrre kategorien børn-voksen ved at 
være en anderledes voksen, en position og et 
”somewhere”, som min afhandlings viden også 
udspringer af.

Ikke at vide hvor tingene ender henne. At 
sige ja til det, der sker. At være optaget af 
videns skabende processer og relationer 
mellem elever, lærer, mig, materialer, nye 
betydninger, nye tilblivelser, at tvivle og at 
praksis og teori er forbundet. Det er noget 
af det, der kendetegner mit ”somewhere” i 
denne afhandling.

Arbejdsmæssigt er jeg situeret i den prak-

sis, som jeg også forsker i, i den forstand, at 
jeg gennem de sidste 20 år har jeg arbejdet 
inden for feltet scenekunst for børn og unge, 
ikke som udøvende kunstner, men som 
administrator, som udviklingsmedarbejder 
med ansvar for udviklingen af diplomud-
dannelser i Kunst- og kulturformidling og 
i Kunst- og kulturledelse, i arbejdsgruppen 
omkring redegørelsen om dansk scenekunst 
for børn og unge, i bestyrelser og, - sidenhen 
på Teatercentrum som konsulent med fokus 
på formidling og udbredelse af scenekunst 
gennem forskellige tiltag som formidlernet-
værk, Aprilfestival, konferencer og seminar, 
Kulturpakke ordninger i kommuner, kompe-
tenceudvikling af pædagoger, kunstnere og 
skolernes pædagogiske læringscentre med 
fokus på kunst i skolen, organisering og ud-
dannelse af KulturCrew, som er skoleelever, 
der arbejder på skoler som arrangører. Alt 
sammen forbundet med mange forskellige 
relationer, praksisser, arbejdsfællesskaber, 
funktioner og positioner inden for branchen 
scenekunst. Det betyder også, at jeg har 
været på mange skoler igennem årene og i 
forskellige positioner: Som administrator 
med et teater, som festivalorganisator eller 
kursusafholder for skoleelever – og jeg har 
set mange teaterforestillinger sammen med 
børn på skoler. Med afhandlingen har jeg 
fået en mulighed for at undersøge praksis fra 
et andet perspektiv igennem børns publi-
kums-tilblivelser. 

Uddannelsesmæssigt kommer jeg fra en 
lilleskole til og med 7. klasse og sidenhen 
(DAS) Den Alternative Skole. Skoler med 
stor forældre- og elevinvolvering, projekter, 
praktikophold, mange rejser, kreative fag og 
masser af gruppearbejde, men ikke noget 
teater, som kom på besøg. Efter HF søgte jeg 
Roskilde Universitet og en årrække senere 
var jeg cand.mag. i Kommunikation og psy-
kologi. I 2016 læste jeg en master i positiv 
psykologi på Århus Universitet. Og senest...: 
Som ph.d.-studerende tilknyttet Performan-
ce Design på Institut for Kommunikation og 
Humanistisk Videnskab/Dialogisk kommu-
nikation. 
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Jeg har altid været optaget af viden, der 
kunne anvendes i praksis. Med afhandlingen 
fik jeg en mulighed for at inddrage noget af 
den komplekse viden, jeg har fra praksis og 
lade den forbinde sig med noget af det, der 
har optaget mig i akademisk sammenhæng, 
viden, der forstyrrer det selvfølgelige, over-
skrider faggrænser, forbinder erfaringer, 
åbner muligheder og bringer nye indsigter 
og nye parter, børn, med til bordet. 

Jeg har altid været glad for at gå i skole og 
sjovt nok aldrig følt mig særlig god til det. 
En følelse, jeg kan huske helt tilbage fra lil-
leskolen, hvor vi legede en masse, men hvor 
jeg aldrig rigtigt fik lært det samme som de 
andre børn i kvarteret, som gik på den lokale 
folkeskole. Siden på universitet, som den 
første akademiker i min familie, med al den 
usikker det medfører. Jeg har altid haft svært 
ved at stave og opdagede først sent, at det 
skyldes ordblindhed, som i øvrigt er arveligt, 
og som derfor forbinder mange i min fa-
milie, deriblandt begge mine børn. Det kan 
måske virke lidt mærkeligt, at skrive om her, 
men det knytter sig til en den del af ”mit so-
mewhere”, der handler om lysten til at skabe 
viden, der åbner, åbner for muligheder og 
nye tilblivelser. Også som ordblid, ordblind 
akademiker, ordblind forsker. 

Den viden, som afhandlingen formidler, 
kan med andre ord ikke adskilles fra mig 
som forsker og fra min (forsknings-)praksis, 
da viden er situeret i et ”somewhere”. Det 
er fra det sted, jeg undersøger børns publi-
kums-tilblivelser i skolen. 

Anden præmis: Både-og 
Jeg er til en teaterforestilling på Aprilfestival. 
Senere viser det sig, at jeg kommer til at se den 
samme forestilling med den 0.klasse, der delta-
ger i afhandlingen. Den foregår i en oppustelig 
scenografi – der nærmest kunne ligne en sky 
eller en iglo – der er spredt sælskind ud på hele 
gulvet, alle børn bevæger sig langsomt over 
gulvet og træder med stor nænsomhed, inden 
de finder pladser rundt om på sælskindene. 

Her er ingen ord, der anviser vejen eller må-
den at finde siddepladser på. Her finder krop-
pe vej, i en form for fælles aflæsning af mate-
rialer og indretning. De bløde sælskind, som 
mærkes under fodsålerne og som inviterer til 
en langsomhed, fordi det skærper sansningen. 
Det levende materiale, ’skind fra rigtige dyr’, 
opfordrer til en form for nænsomhed over 
for materialet, som er det, jeg aflæser, i den 
måde som publikum sætter sig ned på. Blidt 
og blødt. 

(Noter fra forestillingen  
Ivalos første sang,  
på Aprilfestival 2018).

Det er blevet en præmis at arbejde med 
teori og metode, der rummer et både-og i 
denne afhandling. Både det diskursive og 
det materielle. Både det naturlige og det 
kulturlige. Både det menneskelige og det 
ikke-menneskelige. Både nyt og gammelt. 
Både-og er ikke nyt for mig, men det nye har 
været at give materialitet en plads, som ikke 
er underlagt det diskursive, at de er gensidigt 
konstituerende. 

”I antropologien er man begyndt at ind-
se, at det ikke gælder om at vælge mellem 
opdagelses- og definitionsstrategi, men om 
at udnytte paradokset med deres samtidig-
hed. Det gælder, både når vi studerer natur, 
og når vi studerer kultur, at den subjektive 
og objektive viden produceres samtidigt. 
Med andre ord, den videns-skaben, som vi 
er engageret i, sprænger den traditionelle 
modsætning mellem subjektivitet og objekti-
vitet – den modsætning, som har givet begge 
begreber deres betydning. Den nye viden-
skabelighed lader sig derfor ikke karakteri-
sere ved enten det ene eller det andet begreb, 
men ved et radikalt begreb om sandheden 
som både-og…” (Hastrup, 1989, p. 14) 

”Kultur som sådan er hverken universel eller 
relativ, men både-og. Den er hverken indi-
viduel eller kollektiv, men både-og; hverken 
empirisk eller konstrueret, men både-og. 
Når vi taler om kultur, er der sammenfald og 
samtidighed mellem opdagelse og definition. 
Objektiv og subjektiv viden om verden kan 
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ikke adskilles i kulturens verden”(Hastrup, 
1989, p. 15). 

Mit møde med kulturanalyse og socialkon-
struktionismen tilbage i 90erne på Roskilde 
Universitet som psykologistuderende har 
været banebrydende og øjenåbnende i mine 
forståelser af kultur, viden, køn, etnicitet, 
børn og voksne - i identitetskonstruktioner 
og virkelighedsopfattelser. Opdagelsen af, 
at verden ikke kan adskilles fra definitioner 
af verden, at de udgør en samtidighed og i 
det socialkonstruktionistiske perspektiv på 
verden; at det er gennem sproget viden om 
verden konstrueres, og at det er gennem 
sproget, at vi tilbydes adgang til forhand-
linger og bearbejdninger af verden, som de 
processer, der finder sted mellem individ 
og kultur (Burr, 1995; Gergen, 1985, 1997; 
Søndergaard, 1996). 

Så, ikke at give sproget forrang, har og er en 
forsat øvelse, for mig. Denne type tænkning 
kaldes ofte for ’den sproglige vending’, og 
den har sidenhen udviklet sig i dialog med 
blandt andet det, der kaldes ’den materielle 
vending’ (Højgaard & Søndergaard, 2011; 
Lather, 2016). 

Med inspiration fra Donna Haraway og i 
særlig grad Karen Barad, professor i Fe-
minist Studies; Philosophy and History og 
Consciousness ved University of California 
at Santa Cruz(UCSC) og hendes forankring 
i, særligt kvantefysik og agentiel realisme 
(Barad, 2007), som jeg udfolder senere i 
dette kapitel, har jeg fået adgang til teori, 
der først og fremmest tilbyder en anti-di-
ciplinær tilgang, en ontologi, der ”sidestil-
ler” et både-og, en mulighed for at sætte 
spørgsmålstegn ved den måde, jeg tænker 
sammenhæng, betydning og materialitet på. 
En mulighed for også at følge materialiteten, 
som betydningsbærende for det, der sker. En 
opmærksomhed på ikke at ”nøjes” med at 
følge sproget, de sociale kategorier og deres 
konstituering, men også at kunne følge det 
materielle, ”når det sparker tilbage”, som i 
forestillingen med de bløde sælskind, som 
kalder på kroppen. 

””Material conditions matter, not because 
they “support” or “sustain” or “mediate” 
particular discourses that are the actual 
generative factors in the formation of the 
subjects, but because both discourses and 
matter come to matter through processes of 
materialization and the iterative enfolding of 
phenomena into apparatus of bodily produc-
tion” (Barad, 2007, p. 244).

Når diskurser og mennesker sættes i cen-
trum, som i socialkonstruktionismen, 
udebliver undersøgelser af, hvordan det 
sproglige og det materielle, det menneskelige 
og det ikke-menneskelige bliver til gennem 
hinanden. Barad udvikler sin teori agentiel 
realisme for at begribe denne forbundethed 
mellem diskurser, mennesker og ikke-men-
nesker og de processer hvorigennem mening 
og materialitet produceres (Juelskjær, 2019). 
I et både-og.

Tredje præmis: Et andet sted
Jeg sidder i Teatercentrums køkken og vi, 
mig og kollegaer fra Teatercentrum er ved at 
afslutte strategimøde med bestyrelsen. Bor-
det er fyldt med kopper og glas, der står små 
halvtomme skåle med slik og bær. Luften er 
tæt og fugtig af de mange ord. Fra 14 men-
nesker helt præcist. Vi har arbejdet sammen 
i mindre grupper de sidste par timer, og nu 
fremlægger grupperne opmærksomheder til 
en kommende strategi. Udsagnet kommer fra 
gruppe 4: 

”Pernilles ph.d. kommer jo også med anbefa-
linger, der skal inkorporeres i den kommende 
strategi for Teatercentrums virke” Jeg mærker 
et sus af glæde. Tænk engang, at mine kolle-
gaer og bestyrelsen sætter så meget lid til mit 
ph.d.- projekt, at det arbejde gives så meget 
betydning. Men jeg mærker også noget andet. 
Noget koldt og sort, der kommer krybende. 
Hvilke anbefalinger og hvordan? I den gruppe, 
jeg er i, har bestyrelsens forkvinde understre-
get vigtigheden af målbare og sikre mål i stra-
tegien. Forstået som mål, vi på Teatercentrum 
er sikre på at kunne indfri og gerne nogle, der 
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kan sættes procenter eller tal på. Og vi har alle 
nikket og er helt med. Hun argumenterer for 
en strategi, der kan tale ind i en velkendt po-
litisk tænkning. Det er noget, Teatercentrum 
har tilstræbt med hende som forkvinde og som 
handler om at sikre institutionen legitimitet 
og flere økonomiske midler fremover. Noget 
der kan måles. Men det er langt væk fra der, 
hvor jeg bevæger mig. Jeg er på legepladsen på 
Den lille skole, ved de mørke graner optaget 
af alle de komplekse processer, der opstår, 
når mange arter tænkes med; Børns publi-
kums-tilblivelser i mødet med teater i skolens 
multihal, på rullemadrasser, med dans, musik 
og teater, med mig, deres lærer og hendes 
kaffekop, vennerne og rummet, tidslighederne 
fra klasselokalet, der sniger klokketid med… 
Hvordan skal det blive til målbare og entydige 
anbefalinger i en strategi? Skal jeg sige noget, 
hvordan jeg tænker om og over viden og om 
det mit ph.d.-projekt måske kan bidrage med? 
Jeg dykker ind i granernes mørke og holder 
vejret, tror bare jeg bliver her, indtil de er gået. 
Alma på 6 år fra 0.klasse løber forbi, hun 
vinker til mig, og hun peger op i luften mellem 
granerne, hun har sin lille usynlige hund med, 
den der på gode dage kan flyve og på dårlige 
dage må bæres rundt, fordi den bliver så lille, 
at den knapt nok kan gå. Det er altså en god 
dag. Da jeg åbner øjnene, hører jeg min kolle-
ga Dianna sætte opvaskemaskinen over.

At ville et andet sted hen, har været den mest 
centrale præmis gennem hele afhandling, og 
ligeledes i de teorier og metoder, jeg ønsket 
at arbejde med. Jeg formulerer det nogle ste-
der i afhandlingen, som et radikalt ønske om 
at bringe børn ’med til bordet’ i produktion 
af viden om børns publikums-tilblivelser i 
skolen. Jeg har ønsket at arbejde med børn 
som med-forskere for at forstyrre de magts-
trukturer og hierarkier, der let opstår når 
voksne, privilegerede forskere og andre pro-
fessionelle voksne som fx lærere og pædago-
ger, skuespillere og instruktører ’sidder med 
ved bordet’, men også at skabe komplekse og 
sensitive fortællinger. Og jeg har ønsket at 
bringe mig selv et andet sted hen. At lære at 
forske, at lære at tænke og forbinde på nye 

måder, det har også været en stor drivkraft 
og til tider, en stor udfordring i processen og 
i tilblivelsen af afhandlingen. 

At ville et andet sted hen referer til Donna 
Haraways ”elsewhere”(Haraway, 1988, 1992, 
2016; Lykke et al., 2000) og det referer ikke 
til et bestemt sted eller et utopisk vende-
punkt, men til at gøde jorden for stadige 
skabelser af verdner, der som Haraway 
udtrykker det, er til at leve i for alle væsner. 
Det er en etisk, politisk, vision om håbefulde 
tilblivelser og om muligheder for at forstå 
os selv i verden gennem nye og anderledes 
fortællinger end dem vi ellers er henvist til.

”En videnskabelig tekst kan ifølge Haraway 
aldrig være en repræsentation, for re-præ-
sentation betyder i bogstavelig forstand, at 
teksten gen-præsenterer, dvs. at den i positivi-
stisk forstand mimer virkeligheden ”derude” 
via et transparent sprog”(Lykke, 2008, p. 214). 

Haraway definerer artikulation som det at 
stå ved og bruge det, at sproget er aktivt 
skabende(performativt) til at skabe andre 
og nye betydninger. Jeg ønsker at anvende 
artikulation til at skabe poetiske sandheder. 
Sandheder som noget, der etableres poetisk 
gennem aktivt, teoretisk, politisk, reflekteret 
og sensitivt sprogarbejde. Hvor forskeren 
(mig) situerer sig og påberåber sig større gyl-
dighed end blot at repræsentere egne private 
fantasier og forestillinger.

At ville et andet sted hen, at ville forstyrre og 
lade nogle og noget træde i forgrund frem 
for andet: Jeg ønsker at lade børn træde i 
forgrunden og at respondere på dem. Mit 
ønske er at skabe andre tråde og forbindel-
ser og lade sensitive fortællinger udspringe 
derfra. Det er også en særlig etisk forpligti-
gelse, fordi det at skabe viden om verden har 
effekter på verden. Når jeg fortæller verden 
frem på en måde, er det frem for en anden. 
Det skaber nye muligheder i verden. 

Vi er af verden, og det forpligter på en anden 
måde end at være i verden, - at producere 
fortællinger om verden åbner nogle effekter 
og muligheder for nogle og noget, frem for 
andre. Således er etikforståelse også centralt 
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i mit teoretiske afsæt, ikke alene fordi jeg 
arbejder sammen med børn, men i særdeles-
hed fordi jeg deler verden med dem. I nuet. I 
det, der skal komme. Og det, der allerede har 
været. I det mulighedsrum af tilblivelser, den 
viden rummer. 

Forbundethed og  forviklethed 
På de følgende sider vil jeg redegøre for 
Karen Barads teori om agential realisme og 
nogle af de begreber, jeg har fundet relevante 
i hendes teoretiske univers. Mit kendskab 
til Barad strækker sig ikke langt, tilbage til 
februar 2018, og det er krævende at forstå og 
formidle. Jeg vil gøre mit bedste og inddrage 
små eksempler fra mit materiale og mine 
analyser. Barad skriver det, jeg kalder for 
”Baradsk”, som er udviklet med tanker og 
begreber blandt andet fra kvantefysik (en 
gren af fysikken, der beskæftiger sig med 
stofs egenskaber), og hun arbejder konse-
kvent med ord med binde-streger, som for-
binder og sammensætter ord og betydninger 
på nye måder. Barads teori-univers er cir-
kulært, og det betyder fx, at der indgår ord 
og begreber i hendes tekster, som man som 
læser umiddelbart ikke forstår og som først 
introduceres senere, fordi alle begreber er 
forbundet og hænger sammen. Noget, som 
også er tilfældet i denne afhandling. 

Malou Juelskjær lektor, ph.d., Aarhus Uni-
versitet, del af netværket COST: New Mate-
rialism. Networking European Scholarship 
on ’How matter comes to matter’ og velbe-
vandret i Barads arbejde, skriver i sin bog 
om Barads arbejde “At tænke med agential 
realisme”: 

”Begrebsbrug er en situeret praksis. Det nyt-
ter ikke blot at mime andres brug, for da får 
ens empiriske felt ikke plads til at tænke med 
- og tale tilbage” (Juelskjær, 2019, p. 34). 

I arbejdet med denne afhandling er det 
en præmis at anskue børn som publikum 
i mødet med scenekunst i skolen, som et 
komplekst fænomen, og som noget, der 
konstitueres gennem menneskelige og ik-

ke-menneskelige kræfter. Denne anskuelse 
er informeret af Barad. Det er også en ansku-
else, som har taget form undervejs i arbejdet 
med afhandlingen, og selvom andre teorier 
også har været bidragende i såvel udform-
ning og tænkningen af afhandlingen, har jeg 
valgt at lade Barad være den gennemgående 
”strøm6” som de andre teorier læses gennem, 
det uddyber jeg i afsnittet om bølger og dif-
fraktive læsninger. 

I bogen ”Meeting the Univers Halfway” fra 
2007 tilbyder Karen Barad en teori om for-
bundethed og forviklinger (entaglements7), 
der forsøger at forstå og undersøge verden 
i dens kompleksitet. En ontologi, hvor ting, 
mennesker, kultur og miljø sammenfiltres 
og forbindes med hinanden i det, som Barad 
kalder intra-aktioner, og hvor mennesker 
(humane) og ikke-mennesker (non-huma-
ne), tid og sted, subjekt og objekt, diskurs og 
materialitet eksisterer som gensidigt konsti-
tuerende kraft (Barad, 2007, p. 25). 

Agential realisme udgør betegnelsen for det 
teoriapparat, som Barad udvikler. Agential 
realisme vedrører, hvad viden er og hvor-
dan verden materialiseres og baserer sig på 
grundlæggende tanker om, at væren og 
viden er sammenfiltrede, og hvorfor epi-
stemologi og ontologi er uadskilleligt sam-
menkonstituerede (Højgaard & Søndergaard 
2015, s. 357).

6 Kit Stender Petersen har inspireret til ordet ”strøm”, selv 
anvender hun billedet af et surfbræt der surfer gennem 
bølger(Petersen, 2015, p . 48) . 

7 Den mest ordrette oversættelse af entanglements vil-
le måske være sammenfiltringer og jeg har læst andre 
Ph.d. afhandlinger der går med den oversættelse af 
Barads begreb entanglement se fx (Falkenberg, 2017; 
Petersen, 2015). Juelskjær (2019) forsøger at finde 
ord der på dansk 1:1 dækker entanglement, og som 
tilgodeser at begrebet udspringer af kvantefysikkens 
tænkning, og det falder hende svært. Men, Juelskjær 
argumenterer for at det der kommer nærmest betyd-
ning i begrebet er forbundethed og forvikling fordi 
de favner de udforudsete, uforusigelige og rodede 
kvaliteter der skabes gennem disse forbundetheder. 
Juelskjærs udfordring med sammenfiltring er at 
filtring konnotere en alt for stabil forbundethed (Juel-
skjær, 2019, pp. 179–180). Jeg anvender Juels kjærs 
betegnelse for entanglement; forbundethed og for-
vikling. Men også sammenfiltringer for den sproglige 
variations skyld, dog med Juelskjærs opmærksom-
hed.
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Ved at tænke med Barad kan jeg vise, hvor-
dan ikke alene forsker (mig) og med-forske-
re (børn) får betydning, men også hvordan 
børn som publikum og deres bidrag i form 
af tegninger, ord, bevægelser i samspil med, 
skolerum, workshops, teaterforestillinger etc. 
får betydning, ikke som passive, adskilte, en-
heder, men som aktive forbundne tilblivelser. 

Dette kan virke som metodiske overvejelser, 
der burde stå et andet sted i afhandlingen, 
men Barads pointe er, at metode og teori 
ikke kan skilles ad. At de er forbundet. Og 
disse forbundetheder er specifikke – der-
for må man undersøge det specifikke ved 
forbundetheden, og hvad det specifikke 
afstedkommer(Juelskjær, 2019, p. 25). Det 
specifikke forstået som på denne lokalitet, i 
denne klasse, i disse situationer, i disse rum, 
mellem de ting og strukturer, i forbindelse 
med denne teaterforestilling, i relationerne 
mellem deltagerne indbyrdes og mig som 
forsker. Ikke adskilt fra fænomenet, men 
del af det. En tankegang, der ”taler sammen 
med” min præmis om viden som situeret. 

Agential realisme
Agential realisme er en processuel og rela-
tionel ontologi, som bryder med en stabil 
forståelse af den fysiske verden som stabile 
objekter, og som noget, der er derude og 
implicerer en overskridelse af modsætninger 
som kultur/natur, menneskelige/ikke-men-
neskelige, bevidsthed/krop, barn/voksen, 
fiktion/virkelighed, som andre dikotomier. 

Barad afviser med inspiration i Haraway 
(Haraway, 1988, 1992) adskillelsen mellem 
epistemologi og ontologi og udvikler teorien 
om agential realisme, som tilbyder et alter-
nativ. Barad trækker epistemologi og onto-
logi sammen til en onto-epistemologi for at 
understrege, at der for videnskaben er en tæt 
forbundethed mellem, hvad vi kan og skal 
gøre og hvordan vi forstår og er forbundet 
med verden. 

Onto-epistemologi betyder et vi er med 
verden, og at vores videnskabelige viden 
kommer af vores væren med verden. Derfor 
er vores tilblivelser sammen med verden og 
vores erkendelser af verden filtret sammen 
med verden og er kontinuerlige bevægelser 
(Barad, 2003, 2007). 

”There is an important sense in which pra-
ctices of knowing cannot fully be claimed 
as human practices, not simply because we 
use nonhuman elements in our practices but 
because knowing is a matter of part of the 
world making itself intelligible to another 
part. Practices of knowing and being are not 
isolable; they are mutually implicated. We 
don’t obtain knowledge by standing outside 
the world; we know because we are of the wor-
ld. We are part of the world in its differential 
becoming” (Barad, 2007, p. 185 min kursive-
ring-fremhævelse).

Agential realisme referer til: Agential fordi, 
intet kan skilles ad og anskues som absolut 
afgrænset og altid må tænkes i intra-aktion. 
Selv den mindste enhed er en relation og 
alt gør potentielt noget, er performativt og 
har agens. Realisme fordi relationerne og 
intra-aktionerne har reelle effekter og skaber 
reelle betydninger og ikke fordi noget på 
forhånd er sat og reflekteres som sådan (Høj-
gaard & Søndergaard, 2015, p. 357). Det vil 
med andre ord sige, at børn som publikum 
bliver til i relation med noget. Fx med hvad 
det betyder at være barn, er et barn et tomt 
kar, der skal fyldes eller en aktiv handlende 
aktør eller en, der bliver til i relation med 
noget andet. De valg, jeg træffer i relation til 
de metoder, jeg anvender, de forestillinger, 
der indgår, de børn, der deltager, etc. er med 
til at bestemme, hvad det er for en viden der 
produceres og som får reelle effekter. 

Agential realisme er ikke den eneste teo-
ri, der vægter, at alt forbindes og hænger 
sammen. Det ses også i poststrukturalismen, 
systemteori, kritisk teori og diskurspsykolo-
gi. Inden for disse traditioner lægges hoved-
vægten dog på subjektet og/eller diskurser 
(se fx Butler 1990, Foucault 2008, Luhmann 
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2000, Søndergaard 1996), og inden for 
teoretiske forståelser som Aktør-Netværks 
teori og Science and Technology Studies (se 
fx Latour 1998 og Haraway 1991) lægges 
hovedvægten på materialitet.

Med teorien agential realisme overskrides 
dikotomier, hvilket betyder at materialitet/
diskurs, subjekt/objekt, natur/kultur eller 
barn/voksen, vidende/-ikke vidende, kollek-
tiv/individ ikke kan forstås forud for deres 
møde og forbindelser med hinanden. Det, 
der adskiller agentiel realisme fra de andre 
teoretiske afsæt, er forståelsen af, hvordan 
fænomener bliver til og forståelsen af agens. 
Og, det vil jeg uddybe om lidt, men først:

Lidt om Karen Barad og hendes 
 ”somewhere” 
Karen Barad er født i 1956 i USA. Hun har 
en ph.d. i partikelfysik og kvantefeltteori fra 
SUNY Stoney Brook, New York, hvor hun 
efterfølgende var ansat som fysiker. Hun 
har løbende været optaget af videnskabsfi-
losofiske spørgsmål, og hvordan forskelle og 
ulighed skabes, vedligeholdes og forandres, 
videnskabens rolle og ansvar i spørgsmål 
om social retfærdighed, etik og forsknings- 
og vidensproduktion og i transdisciplinær 
forskning. I dag er Barad professor i Fe-
minist Studies; Philosophy and History og 
Consciousness ved University of California 
at Santa Cruz(UCSC). Her har hun delt 
intellektuelt fællesskab med Donna Haraway 
med beslægtede forskningsdagsordner. I 
2016 modtog Barad en æresdoktorgrad på 
Göteborg Universitetet, Sverige (Juelskjær, 
2019, pp. 17–19). 

Barad kan betegnes som en feminist og 
nymaterialistisk tænker, som knytter an til 
posthumanisme og materiel feminisme. 
Inden for den samling af tænkere udfordres 
og kritiseres humancentreringen, dvs. det, 
at mennesket står i centrum, det der også 
kaldes antropocentrisk. Man undersøger 
de grænser, der sættes og tages for givet af 
menneskelige og ikke-menneskelige for at 

undersøge, hvordan det menneskelige er 
forbundet med og bliver til sammen med 
et væld af ikke-menneskelige kræfter. Disse 
samlinger af tænkninger vokser frem i en tid 
med specifikke udfordringer som indvirker 
på, hvordan der tænkes og teoretiseres. Det 
er problemstillinger, der vokser ud af de 
globale udfordringer, der er på spil i vores 
samtid, det være sig COVID19, som den 
sidste i rækken, men ellers global opvarm-
ning, klima-flygtninge, kunstig intelligens, 
tech-industri, droner… for blot at nævne 
nogle. Udfordringer, hvor mennesker er 
forbundet med natur og teknologi, og hvor 
menneskeliv og samfund er tæt forbundet 
med bakteriers, naturs, dyrs, teknologiers 
agens (Juelskjær, 2019). 

Bølger og diffraktion 
Diffraktion er et centralt begreb for Barad 
(Barad 2007, p. 74, se også kapitel 2,7 og 8). 
I agentiel realisme anvendes diffraktion som 
en måde til at undersøge, hvordan fænome-
ner i verden materialiserer sig (Juelskjær, 
2019). I denne afhandling anvender jeg dif-
fraktiv metodologi til at undersøge, hvordan 
børns publikums-tilblivelser materialiserer 
sig i skolen. Diffraktion tilbyder, at jeg kan 
undersøge børns publikums-tilblivelser, som 
en måde at undersøge forskelle og forbun-
detheder på, uden at opsætte dem i binære 
modsætninger som barn/voksen, aktiv/pas-
siv, forsker/udforsket. 

Inden for kvantefysikken optræder diffrak-
tion som den måde, hvorpå bølger brydes 
og bevæger sig, det kan være bølger af vand, 
lyd eller lys. En sten, der stikker op af van-
det skaber diffraktioner, fordi bølgerne er 
tvunget til at brydes, spredes og overlappes. 
Bølgerne kan forstærke eller ud-slukke 
hinanden. Diffraktion er i intra-aktion med 
stenen en måde, hvorpå bølgerne bevæges, 
sammenvæves i modstand og brydninger. 
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Fysiker Niels Bohr tog afsæt i Thomas 
Young8 kontroversielle dobbeltsplitforsøg 
fra 1801, som viste at lys målt på en måde 
opførte sig som partikler og lys målt på en 
anden måde opførte sig som bølger. Det var 
kontroversielt, fordi de to fænomener - par-
tikler og bølger - var uforenelige og usam-
menlignelige. Bohrs bidrag og pointe var, at 
lys ikke har nogen iboende egenskaber, som 
kan tænkes uafhængigt af observationen. 
Han vendte problemet om ved at påpege, at 
lys’ beskaffenhed ikke alene afhænger af må-
leapparatet, men også af observationen. Lys 
har ikke nogen sand natur eller forudgående 
egenskaber, lys´ kvaliteter opstår i observa-
tionen eller sagt med andre ord genstandens 
kvalitet opstår i forsøget på at forstå dem. 
Barad går videre end Bohr og bidrager ved at 
påpege, at også observatøren må medtænkes. 
Observatøren bliver ifølge Barad også til i 
observationen. Og Barad inddrager derfor 
også observatøren i tilblivelsen af fænome-
net (Barad, 2007; T. Jensen, 2015). 

Det betyder for Barad, at verden ikke be-
står af enheder, men at det, vi traditionelt 
opfatter som enheder, allerede er relationelt 
betinget. De forskelle, der skaber enhederne, 
sker specifikt i de forbindelser, der skabes 
og brydes. For afhandlingen betyder det, at 
børns publikums-tilblivelser i skolen opstår i 
de forskelle og grænsedragninger, der træder 
frem som en del af de metoder og teorier, jeg 
anvender. Disse grænsedragninger sker og 
skaber fænomenet, børns publikums-tilbli-
velser…, i forskelle med materialitet, diskur-
ser, tid, rum og mig som forsker – der også 
skabes, som del af fænomenet. 

Diffraktive læsninger
Barad benytter Haraways ”tanke-teknologi” 
diffraktion (1992), som en optisk meta-

8 Indtil Thomas Youngs eksperiment havde der eksisteret 
enighed om at lys havde form af partikler . Young viste 
at hvis lys sendes igennem to spalter(og ikke kun en 
som tidligere) så opførte lys sig anderledes, det antog 
bølgekarakter . Lys kastede mønstre af lys og skygge i 
bølgebrydningsmønstre . Partikler og bølger er to for-
skellige fænomener – bølger kan lappe over hinanden, 
partikler optager altid en særlig plads . For en yderligere 
uddybning læs Barad 2007 part II . 

for for en måde at arbejde på, som ikke er 
refleksion. Haraway bruger også et andet 
hverdagsbillede for diffraktion og refererer 
til de ”figur-snorelege”, som skaber forskel-
lige forgrunds- og baggrundsforskydninger, 
i tråde og sammenviklinger, og som derved 
bringer komplekse og nye vinkler ind (Ha-
raway, 2016, p. 14; Lykke, 2008, p. 172), som 
jeg har skrevet om tidligere. 

Det skal dog ikke forstås sådan, at Haraway 
afviser al forskning, der arbejder med reflek-
sion og refleksivitet, men hun anfægter be-
grænsningerne i ”at spejle” dvs. at sende det 
samme tilbage til én vise det samme et andet 
sted. Haraways kritik gælder også forskerens 
egen placering i aktiviteten (Juelskjær, 2019, 
pp. 57–58). 

Barad udvikler agential realisme, som 
tilbyder en performativ forståelse af vi-
dens-dannende praksisser, i modsætning til 
repræsentationer af verden som videns-dan-
nende praksis. Diffraktion bliver en dyna-
misk tilgang til de konstante bevægelser af 
forgrunds- og baggrundsskift, der åbner 
analytiske felter fra nye vinkler og alternative 
forståelser. Det opstilles som et alternativ til 
kritisk refleksion som metodologi (Barad, 
2007, pp. 89–90; Lykke, 2008, p. 170).

Haraway og Barad gør opmærksom på, at 
refleksivitets begrebet refererer tilbage til 
optikkens begreb spejling, lyskilde der kastes 
tilbage. De ser diffraktion som en mulighed 
for et opgør med repræsentationslogikken 
og gudeblikket (jf. Haraway), ikke at spejle 
verden som noget, der kan måles og vejes på 
afstand, uafhængigt af forskeren eller som 
mennesket, det selvrefleksive, der kan sætte 
sig selv i centrum(Barad, 2007; Haraway, 
1988, 1992). Der er ikke en position uden-
for, hvorfra man kan forske, skrive, tænke, 
forstå men derimod ved at være del af og 
forbundet med. Det knytter også an til de 
tanker, som Barad har om ansvar og den 
etik, hvormed viden produceres, fordi viden 
har effekter i verden. 

“…a diffractive methodology is a critical pra-
ctice for making a difference in the world. 
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It is a commitment to understanding which 
differences matter, how they matter, and for 
whom. It is a critical practice of engagement, 
not a distance-learning practice of reflec-
ting from afar. The agential realist approach 
that I offer eschews representationalism and 
advances a performative understanding of 
technoscientific and other naturalcultural 
practices, including different kinds of know-
ledge-making practices” (Barad 2007, p. 90). 

Når refleksion ses som en spejling, træder 
der ikke nye mønstre frem, ligesom for-
grund og baggrund forbliver uforandret og 
her tilbyder diffraktion noget langt mere 
dynamisk, fordi der hele tiden skabes nye 
mønstre af forskelle. De bølger, der var i lys 
og i forgrunden brydes og bliver fladet ud i 
mørke, i nye buemønstre, der skifter retning. 

“…I will argue that there is a deep sense in 
which we can understand diffraction pat-
terns-as patterns of difference that make a 
difference-to be the fundamental constitu-
ents that make up the world” (Barad 2007, s. 
72). 

At læse diffraktivt er en metode, hvor teorier 
og hverdagspraksisser læses igennem hinan-
den med gensidig konstituerende virkning. 

” Diffraction is also an apt metaphor for de-
scribing the methodological approach that I 
use of reading insights through one another 
in attending to and responding to the details 
and specificities of relations of difference and 
how they matter”(Barad, 2007, p. 71). 

Man læser ”noget” igennem ”noget andet” 
og ambitionen er at lade noget nyt opstå i 
den bevægelse, som går ”igennem og sam-
men med” frem for ”imod” (Juelskjær, 2010, 
2019). Når forskellige discipliner læses 
gennem hinanden(Barad, 2007, pp. 25–26) 
går noget tabt og noget bliver synligt på ny, 
noget transformeres, der opstår bevægelser, 
der inkluderer og ekskluderer. 

På den måde valideres mine læsninger ikke 
ved at kritisere noget andet, som at læse 
forskellige teorier imod hinanden, men ved 
læsninger, der opmærksomt undersøger 

forskels- og forbindelsesproduktioner ved at 
læse igennem hinanden. Det handler ikke om 
at se, hvordan forskelle kollapser, men at se 
hvordan forskelle er forbundne og gensidigt 
gennemtrængende. 

Når jeg i en læsning, lidt senere i afhandlin-
gen, for en stund udelader subjektet i børns 
publikums-tilblivelser er det ikke for at aflyse 
subjektet, men for at undersøge, hvad forskel 
det gør i publikums-tilblivelser og tilbyde 
nogle andre fortællinger om publikum, som 
en kollektiv krop, som dog stadig kan ses 
som forbundne med subjektet. 

Skemaet (på næste side) er en oversigt, hvor 
diffraktion sættes over for refleksion, som 
et overblik over tanker og begreber i Barads 
teori agential realisme, hvor diffraktion er 
helt centralt.

Materielt-diskursiv
Michel Foucault, Filosof og idehistoriker 
og Judith Butler, filosof, køns- og queerteo-
retiker har begge haft indflydelse på Barads 
teoriudvikling (Barad, 2007, p. 135). 

Barad henter inspiration i Foucaults defi-
nition af diskurs (1982); ikke som det, der 
bliver sagt eller som sprog, men som det, 
der former og muliggør det, der kan blive 
sagt. Derved bliver diskurser produktive og 
diskursive praksisser noget, der producerer 
noget (Barad, 2007) Med denne tænkning 
retter Barad sit fokus på konstitueringen af 
matter og meaning. Matter som såvel be-
tydningssættende, som materialiserende, 
som stof, der knytter an til materiale, og som 
betydning, der knytter an til diskurser (Høj-
gaard & Søndergaard, 2015, p. 357). 

”Matter like meaning, is not an individually 
articulated or static entity. Matter is not like 
bits of nature, or blank slate, surface or site 
passively awaiting signification; nor is it an 
uncontested ground for scientific, feminist 
or Marxist theories. Matter is not a support, 
a location, referent, or source of sustainabi-
lity for discourse. Matter is not immutable 
or passive. It does not require the mark of an 
external force like culture or history to com-
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plete it. Matter is always already an ongoing 
historicity” (Barad, 2003, p. 821). 

Matter og meaning skal læses som mate-
rielt-diskursiv og som betegnelse for den 
proces, hvor noget gøres til noget, dvs. mate-
rialiseres 

Butler er en anden betydningsfuld inspi-
rationskilde for Barad. Butler gør i bogen 

”Bodies that Matter” (1993) modstand mod 
fikserede identiteter, som mand/kvinde, 
feminint/maskulint, hetero/homo. Det er 
et opgør med logikker af biologisk deter-
minerende og kulturelt essensialiserende 
relationer og forklaringer mellem krop, køn, 
begær og kønsidentitet. Ifølge Butler må ikke 
kun det sociokulturelle køn, ”gender”, men 
også det biologiske køn, ”sex”, betragtes som 

Diffraktion Refleksion
diffraktionsmønstre,
skaber forskelle som en del af en forvikling, forbundethed

Spejlbillede 
refleksion af objekter på afstand/distance

forskelle, relationel objektivitet handler om at tage hensyn til mærker på 
kroppen, det vil sige forskellene materialiseret, de forskelle, der betyder 
noget

Ensartethed (sameness), mimesis
objektivitet er forbundet med refleksion, kopier der er lig med originale, 
autentiske, fri for støj 

diffraktiv metodologi refleksivitet
performativitet 
subjekt og objekt præ-eksisterer ikke, men emergerer ud af intra-akti-
oner 

repræsentationalisme 
præ-eksisterende determinerende adskillelse af subjekt og objekt 

sammenvævet ontologi  
materiel-diskursive fænomener 

adskilte enheder  
verden og ting

onto-epistem-ologi  
viden er en materiel praksis som en del af verden i sine forskellige 
tilblivelser 

ontologi I empistemologi binære
viden er sandheder
baseret på refleksioner 
fra afstand 
vidende I viden (knower/known)
seende/observerende/vidende
fra afstand

intra-aktion med, i og som del af interaktion af adskilte enheder 
forskelle emergerer i fænomener, 
agentiel adskillelighed, materiel forskelighed, men uden absolut 
adskillelse

inde/ude 
absolutte adskillelser 
ingen forskel  
interiør/eksteriør

diffraktion/forskellige mønstre
Intra-agerer forbundne
Stater af natur kulturer

ord spejler ting 
social I naturlig binære 
natur I kultur binære

om at gøre en forskel i verden, 
om at tage ansvar for det faktum, at vores praksis betyder noget; verden 
er materialiseret forskelligt gennem forskellige metoder (kontingent 
ontologi)

om repræsentationer  
af nøjagtige fund 
repræsentationer  
af blikket der ser på afstand 

fænomener er objektive referenter 
ansvarlighed til mærker på kroppen 
ansvarlighed og ansvar tager højde for forskelle, der betyder noget

ting er objektive referenter 
ansvarlighed indebærer  
at finde autentisk spejl-repræsentation  
af separate ting

etik-onto-epistem-ologi  
etik, ontologi, epistemologi
ikke adskilte

etik I ontologi I epistemologi 
separate fagområder/studier

læse igennem (diffraktionsgitteret) Læsning imod faste mål/spejl
tværfagligt(trans-) engagement giver opmærksomhed på, at grænse-
produktion mellem discipliner i sig selv er en materiel diskursiv praksis; 
hvad betyder disse praksisser?

privilegerer en disciplin  
læse andre op imod det

subjekt, objekt kontigent, ikke fastsat subjekt I objekt fikseret
respektfuldt engagement, der er til stede i detaljerede mønstre i 
tænkning, i alle
finkornede detaljer, der skaber betydning

gyldigt, forenklet, gøre den anden til et særskilt objekt mindre opmærk-
som på og i stand til at løse vigtige detaljer, dynamik, hvordan grænser 
er sat

Resumé
står inde for hvordan praksis skaber betydning og materialisering reflektere, afspejle repræsentationer

 (Barad, 2007, p. 89-90 min oversættelse)
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diskursivt produceret og performativt. Det 
er hos Foucault (1978) og i hans kritik af, at 
seksualitet skulle være et universelt og natur-
ligt fænomen, at Butler henter sin argumen-
tation(Lykke, 2008). 

Barad tilslutter sig langt hen ad vejen Butlers 
analyse af, hvordan diskurser materialiseres 
performativt. Ianalysen af, hvordan køn gø-
res og hvordan gentagende praksisser betyd-
ningssætter tilblivelsens muligheder for at 
gøre køn Barad kritiserer Butler for alene at 
vise, hvordan diskurser materialiser sig, og 
ikke hvordan materialitet materialiseres. 

Barad skriver om Butler, at hun  ”…rein-
scribes matter as a passive product of 
discursive practice rather than as an active 
agent participaiting in the very proces of 
materialization” (Barad, 2003, p. 822). Hvor 
spørgsmålet om, hvordan “discourse comes 
to matter” behandles sofistikeret af Butler, 
går Butler alt for let hen over“how matter, 
comes to matter”(Barad, 2007, p. 192). Det, 
at materien yder modstand, ”kicks back”, når 
diskurserne materialiseres og hvordan det 
kan analyseres, er ikke reflekteret i Butlers 
teori og dermed forbliver Butler inden for en 
forståelsesramme, der gør materien/materia-
let passivt(Barad, 2007). 

Derudover mener Barad, at Butler alene for-
holder sig til materialitet, som menneskets 
krop eller mere præcist til konstruktionen af 
konturerne/overfladen af den menneskelige 
krop og Barad understreger, at agential rea-
lismes relationelle ontologi er en mulighed 
for forsat at undersøge de vigtige forbindel-
ser mellem diskursiv praksis og materielle 
fænomener på måder, som ikke lader sig 
begrænse af et antropocentrisk blik som 
Butlers. 

Med sammenlæsningen materielt-diskur-
siv tilføres diskursbegrebet en materiel 
dimension, ligesom det materielle tilføres 
en diskursiv dimension. På den måde er 
matter og meaning forbundet og gensidigt 
konstituerende for de mulige tilblivelser 
og tilsynekomster. I forbindelse med børns 
publikums-tilblivelser giver det mulighed 

for at følge de materiel-diskursive publi-
kums-tilblivelser. Som de fx bliver til mellem 
bænke-klassetrin-børn, der sidder til en 
forestilling. 

Intra-aktion som agens
Ifølge Barad, er det fænomener, der under-
søges, ikke som ting, objekter eller fikserede 
enheder, men som allerede relationelle deraf 
intra-aktion, i modsætning til inter-aktion, 
som er noget, der pågår imellem allerede 
eksisterende enheder (Barad, 2007). Således 
er publikum, børn, med-forskere, forsker eller 
skoleelever i 0.klasse eller 7.klasse ikke-alle-
rede-eksisterende udfyldte kategorier, der 
opstår, udfyldes og bliver til i intra-aktioner 
med mine metoder, mig som forsker, skolen, 
relationerne mellem mennesker fx læreren, 
de andre elever og ikke-menneskelige objek-
ter fx den fysiske indretning af skolen etc.

Intra-aktion betoner det relationelle og pro-
cessuelle og bryder med forestillingen om 
afgrænsende enheder. Intra-aktions begrebet 
bidrager til et opgør med afgrænsninger, 
individualiserede og adskilte former, der 
går forud for en given intra-aktion (Barad, 
2007, pp. 151–153). Barads blik på agens er 
tæt knyttet til intra-aktivitet, da agens ikke 
tilhører nogen, men er de bevægelser, der 
skaber eller realiserer noget i en specifik 
intra-aktion. 

Juelskjær skriver om Barads agens begreb og 
dets forbundethed med begrebet intra-aktvi-
tet:  
”Agens hører hverken til subjekter eller 
objekter, eftersom både subjekt og objekt 
skabes som effekt af specifik intra-aktivitet. 
Agens kan siges at være gøren og væren i sin 
intra-aktivitet. Det er det mulighedsrum, 
som åbner sig, idet agentielle skæringer 
afgør, hvad ’noget’ bliver til. Agens kan ikke 
placeres enten hos humane eller non huma-
ne agenter; det er ikke noget, man kan be-
sidde som en form for ejendom” (Juelskjær, 
2019, p. 177). 

Og, Barad selv skriver:
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“Crucially, agency is a matter of intra-acting; 
it is an enactment, not something that someo-
ne or something has. It cannot be designated 
as an attribute of subjects or objects (as they 
do not preexist as such). It is not an attribute 
whatsoever. Agency is doing or being in its 
intraactivity. It is the enactment of iterative 
changes to particular practices – iterative 
reconfigurations of topological manifolds of 
spacetime-matter relations – through the 
dynamics of intra-activity” (Barad, 2007, p. 
178). 

Her tilbydes jeg et radikalt blik på agens og 
individer, og dermed også synet på børn 
som publikum, et meget komplekst blik på at 
forstå de kræfter, der er på spil i disse tilbli-
velser. Det åbner for et mulighedsrum af in-
tra-aktiviteter, der er medkonstituerende for 
børns publikums-tilblivelser, som samtidigt 
åbner for andre typer af publikumsfortæl-
linger, fordi børn (mennesker) ikke længere 
kan forstås som en selvstændig, separat en-
hed med medfødt handlefrihed, men snarere 
er sammensat inden for skiftende og distri-
buerede kræfter. 

Et fænomen
Et fænomen er, ifølge Barad, den mindste 
enhed, der kan forskes i – det betyder ikke, 
at fænomenet er stabilt og afgrænset, eller 
en ting eller en enhed. Fænomen er Niels 
Bohrs betegnelse for det objekt, der konsti-
tueres sammen med det apparatur, der måler 
fænomenet. Og den mindste enhed er derfor 
allerede en relation og en effekt af intra-akti-
oner. Fænomenet kommer til syne (emerge-
rer) ud af specifikke intra-aktioner. 

Det fænomen, som denne afhandling un-
dersøger, er børns publikums-tilblivelser 
i skolen. En del af det datamateriale, som 
produceres i denne afhandling er tegninger, 
der frembringes i tegneworkshops efter en 
teaterforestilling, og de er en del af det appa-
ratus, som fænomenet børns publikums-til-
blivelser i skolen kommer til syne i. Eller 
sagt på en anden måde, apparatus er, hvad 
forskeren(jeg) anvender til at både frembrin-
ge og studere fænomenet. I dette tilfælde er 

workshops og tegninger en del af mit appa-
ratus til at studere, hvordan publikum bliver 
til i skolen. Ikke som adskilte tilblivelser, 
men som forbundne med rummet, de fore-
går i, materialer der omgiver os og anvendes, 
diskurser der forhandles og giver betydning, 
relationer mellem deltagere og mig, og delta-
gere indbyrdes… 

Apparatus
Børns publikums-tilblivelser er det fæno-
men, der undersøges i denne afhandling, og 
det sker gennem et apparatus, der består af 
53 børn, to skoler, deres lærere, et manifest 
og nogle overvejelser om de etiske forpligti-
gelser, der knytter sig til at producere viden 
med børn, mig som forsker, seks teater- og 
danseforestillinger, tegneworkshops og 
en bunke tegninger, samtaler med børn 
og teoretiske begreber, og det er gennem 
intra-aktioner, at fænomenet børns publi-
kum-tilblivelser i skolen skæres-sammen9og 
får betydning for, hvordan fænomenet kan 
studeres og hvad der kommer ud af under-
søgelsen.

Det er fra Niels Bohr, at Barad henter in-
spiration til begrebet apparatus. I fysikken 
betragtes videnskabelig apparatus ofte som 
neutrale, og som noget der bidrager til at 
undersøge et fænomen. Med udgangspunkt 
i eksperimenter i kvantefysikken argumente-
rede Bohr for en relationel fænomenforstå-
else, hvor det videnskabelige apparatus var 
med til at skabe det undersøgte fænomen. 

Et apparatus skal ikke forstås som et passivt 
observationsinstrument, men som materi-
el-diskursive praksisser, der skaber forskelle, 
afgræsninger og dermed fænomener og på 
samme vis indskriver apparatus sig også selv 
som fænomener, der vil lægge op til bestem-
te typer af fund og afgrænsninger. 

9 Når jeg anvender ”skæres-sammen” er det en 
fordanskning af Barads ”cutting-together-apart” 
som er en måde at minde læseren om, at det er 
forbundetheder, der skæres-sammen, og at det 
er heri, at verden og videnskaben skabes og for-
andres . Barad kalder det for agential cuts eller på 
dansk agentielle skæringer (Barad, 2007; Juelskjær, 
2019) .
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Mine teoretiske ståsteder, mit forsknings-
design, mit forskningsspørgsmål, mine 
analytiske processer er med Barads ord 
mit apparatus, der praktiserer, hvad der er 
betydningsfuldt; hvad der bør eksluderes og 
inkluderes i børns publikums-tilblivelser, når 
teater kommer på besøg i skolen. Dermed 
producerer apparatus bestemte grænser og 
egenskaber ved et fænomen og tilføjer fæno-
menet specificiteter. Denne pointe folder jeg 
ud i kapitel 5 ”Materialet bliver til”, når jeg 
skriver om, hvordan mit apparatus er med til 
at skabe bestemte publikums-tilblivelser.

Agentielle snit (agential cuts) 
Agentielle snit eller skæringspunkter eller 
skåret-sammen, er måder at kunne navngive 
og navigere metodologisk i en processuel 
og dynamisk verden, hvor forskersubjekt 
og forskningsobjekt er dele af den samme 
kontekst og ikke på forhånd afgrænset fra 
hinanden.

”Ideen i begrebet er, at der i de intra-age-
rende bevægelser i apparatus’erne, som jo er 
materiel-diskursive praksisser, opstår skæ-
ringspunkter, distinktioner, grænser, demar-
keringer, forskelle, kategoriseringer – og ofte 
i form af noget, vi vil opfatte som selvfølge-
ligt eller forudsat, og som mange forskere vil 
beskrive, som var der tale om fikseret virke-
lighed” (Højgaard & Søndergaard, 2015, p. 
358). 

Agentielle snit er den måde, jeg, som for-
skeren, skærer fænomenet til på, den som 
sætter grænser, kategorier og ”egenskaber”. 
Hvad der inkluderes og hvad der eksklude-
res, og som får fænomenet til at fremstå på 
særlige måder. Agentielle snit udgør mid-
lertidige analytiske skæringer, som er nød-
vendige for at kunne konstruere og afgrænse 
fænomener, som er i stadige bevægelser og 
tilblivelser, hermed har agentielle snit effekt 
og agens, da det får fænomenet til at fremstå 
og performe på særlige måder. 

I afhandlingen har jeg forskellige analyse-
skæringer, der skaber fænomenet børns 
publikums-tilblivelser i skolen. Disse analy-
seskæringer er konstrueret på baggrund af 

afhandlingens empiriske materiale og frem-
står der, hvor materialet vil mig noget, fordi 
det lyser, kradser eller forstyrrer; ”datamate-
rialet gløder” (MacLure, 2013b). Og skærin-
gerne specificeres og nuanceres yderligere i 
læsninger med mere lokal teori. De agentiel-
le snit skabes i løbende processer under hele 
analysearbejdet. 

Sammenfiltrede,  
forviklede mig
Med agentiel realisme kan alt tænkes i relati-
on, og intet som absolut afgrænset, det bety-
der, at det fænomen, jeg undersøger – børns 
publikums-tilblivelser i skolen – er åbent og 
træder frem og fyldes ud, materielt-diskur-
sivt, forbundet med mig, det apparatus, der 
undersøger det, de analytiske skæringer, jeg 
foretager: 

Afhandlingens  agentielle skæ-
ringer og diffraktive  læsninger 
De agentielle skæringer og diffraktive læs-
ninger, jeg fortager mig i afhandlingen, kan 
man også kalde for min analysestrategi. De 
agentielle skæringer og diffraktive læsning-
er foregår i bevægelser af frem og tilbage, 
frem og tilbage. Min forskningsproces kan 
betragtes som et apparatus og de intra-akti-
oner, der forekommer – mellem forsker og 
med-forskere kan betragtes som mere end 
stemmer, de er metoder, som fx et manifest 
med en position som en ”anderledes vok-
sen”, tegneworkshop, som producerer mange 
tegninger, 6 forestillinger og 3 præmisser for 
teori - er agentielle skæringer, der er betyd-
ningsfulde for, hvordan fænomenet børns 
publikums-tilblivelser kan undersøges 

Med afhandlingen har jeg stillet forsknings-
spørgsmålet; ”Hvordan bliver børn til publi-
kum i skolen, når teater kommer på besøg?”, 
og analytisk er det også at forstå, som en 
agentiel skæring. 
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Det analytiske arbejde startede ude på 
skolerne, hvor jeg i positionen, som en 
anderledes voksen blev optaget af skolen 
og af de tilblivelses muligheder, som skolen 
rummer. De teater- og danseforestillinger, 
som vi (med-forskerne og jeg) så, blev tæt 
forbundet med skolerne og med-forskernes 
reaktioner. 

Tegneworkshops som blev afviklet på skoler-
ne, var en anden form for analytisk proces, 
og det var særligt i de efterfølgende stunder, 
i samtaler med Annika, som var med til 
at udvikle workshops og som nogle gange 
deltog, og i gennemgang af videooptagelser, 
at der var noget, der forstyrrede, undrede og 
var vanskeligt at få tag om. Jeg tror faktisk, at 
jeg selv kom i vejen, fordi mine idealer som 
facilitator og min formåen ikke altid var i 
synk. Og det ærgrede mig. Men, timerne på 
skolerne var levende og livlige processer af 
forbundetheder. Det var en anden analytisk 
proces at genbesøge noter, videooptagelser 
og tegninger. Nogle gange for at lede efter 
noget, andre gange for at lade mig forbinde 
og respondere. Analyserne er også frem-
kommet imellem skrivning og diffraktive 
læsninger med forskellige andre tekster, som 
også har fungeret som agentielle skæringer, 
fordi de har bevæget og betonet særlige 
vinkler eller veje for tekst og tanker. 

De agentielle skæringer, som er produceret i 
analysen, ser efterfølgende sådan ud:

1. Hvad er det for to skoler som børns pub-
likums-tilblivelser bliver til i intra-aktion 
med? 

2. Hvordan forbinder ting sig til børns pub-
likums-tilblivelser i skolen?

3. Hvad sker der, med børns publikumstil-
blivelser hvis publikum forstås i flertal? 

4. Hvad gør det ved børns publikums-til-
blivelser, når det tænkes sammen med 
Haraways begreb worlding? 

I kapitel 5 ”Materialet bliver til” kommer 
følgende to analyser af de vidensprocesser, 
som skaber viden om børns publikums-til-
blivelser, og hvordan datamateriale bliver 
til datamateriale i denne afhandling, ud fra 
følgende agentielle skæringer:

5. Hvad gør ens apparatus ved fænomenet 
børns publikums-tilblivelser?

6. Hvad gør tegninger til datamateriale i 
børns publikums-tilblivelser?

Analysestrategien i denne afhandling er 
udviklet over frem og tilbage bevægelser, i 
søgen efter forbindelser og forskelle, og min 
ambition har været, at de agentielle skærin-
ger kunne fungere, som komplekse og sensi-
tive analyser, der kan producere nye indsig-
ter og viden om børns publikums-tilblivelser 
i skolen, når teatret kommer på besøg. 

I denne del af afhandlingen har du mødt de 
tre præmisser, som jeg arbejder med teori ud 
fra; 

1. Gudetricket er afløst af situeret jeg med 
vidensskabelse i praksis. 

2. Et både-og tilføjet og med det materi-
elt-diskursive som gensidigt konstituerende, 
som når en ting uden navn laver tørre lyde, 
der kalder og vækker billeder til live fra en 
teaterforestilling, der foregår i Grønland.

3. Om at ville et andet sted hen og den etiske 
fordring det er. Et udvalg af Barads univers 
og den tænkning, der leder mig til de analy-
ser og læsninger, som du nu skal møde.
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Kapitel 4 
Læsninger
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Som et eksempel på materialitets betydning 
for tilblivelser, har jeg vist to billeder af mig 
som barn. Billederne er taget i Nordsjælland 
i 1976 i det kvarter, jeg boede i, et kvarter 
med murermestervillaer ud til vejen og 
skoven, bag dem et stort parcelhuskvarter. 
Det er der, min bedste veninde bor, og det 
er hende, jeg er fotograferet sammen med. 
Måske er jeg tilbøjelig til at se billederne 
som et objekt for mit motiv. Jeg holder disse 
billeder, som er de adskilt fra mig. Som et 
eksempel på lineær-tid og fremskridt. Det 
var mig i fortiden og min ven – hun og jeg, 
piger, børn, uvidende, og det er mig i nuti-
den, hun er stadig min ven, vi er kvinder, 
voksne, modne, jeg ph.d.-studerende, hun 
jurist. Begge er vi nået langt! 

At holde disse billeder udvider sig til den 
uafbrudte strøm af nutider. Min krop, in-
tensivt berørt, det fanger mig nu og fanger 
mig i et tidskollaps. Billederne bringer i dette 
øjeblik mit ph.d.-studie med børn i samme 
alder, punkteret af to piger, venner, som 
lige er begyndt i skole. På hver deres skole. 
Hun i den nærliggende folkeskole, og jeg på 
lilleskole 15 km fra, hvor vi bor. Det mar-
kerer vigtige nye begyndelser på det, vi er, 
og sidenhen bliver. Vi har begge vores fine 
kjoler på, vi bevæger os i en dans til ære for 
fotografen. I mønstre, der knytter os sam-
men. Jeg husker alle de gange, vi dansede til 
ABBA, Gasolin og Shit & Chanel. Sang i sjip-
petorv og skreg med på ”Vulevuuuu- aha”. Vi 
var sammen hver dag. Jeg løb gennem hæk-
ken bagerst i min have over et lille græsstyk-
ke, og så stod jeg ved hendes bryggersdør. 

Når jeg holder billederne, taler den uddan-
nede voksne kvinde til mig, der har formet 
og forvandlet denne gave. Jeg mærker kraf-
ten i de materielle objekter, tøjet vi bærer, 
muren bag ryggen og alle de orange og bru-
ne nuancer på den anden side af muren. Jeg 
føler et skift og tænker på de børn, jeg arbej-

der med i afhandlingen og mine egne børns 
ønsker om at se ud og handle på bestemte 
måder; jeg føler mig forbundet med mine 
forældre og deres skolevalg, min opdragelse 
på et bestemt tidspunkt i historien og i et 
bestemt kvarter; Jeg føler min middelklasse-
hed, min hvidhed, min spirende feminisme, 
min taknemlighed over langvarige venska-
ber. Jeg føler kærlighed til musik, til at danse 
sammen og hver for sig. Og i dette øjeblik 
forbinder jeg også, hvordan livet kan opleves 
forskelligt gennem materielle møder, der 
opløser lineær tid og dualistiske forestillin-
ger om voksen/barn, kvinde/pige, udøvende/
modtagende. 

”Et tidskollaps” inspireret af Shauna Po-
merantz, Associate Professor, Child and 
Youth Studies, Brock University, Canada, 
key-note præsentation på konferencen 
”Childhood Studies – the next 25 years” 
Trondheim, Norge i 2018. 

Og her, Shauna Pomerantz’ opfordring til 
at gentænke barndomsforskningen med 
en posthumanistisk tilgang: “To be clear, 
a posthuman approach that decenters the 
subject to consider the power of materiali-
ty does not mean that oppressions, such as 
racism, sexism, heterosexism, poverty, and 
the need for children’s rights cease to exist. 
Rather, this releases a new mode of ethical 
exploration that allows us to see how bodies 
with open potentialities for creative genera-
tivity move us past binary thinking and its 
Enlightenment legacy of liberalism, reason, 
hierarchy, individualism, and agentic control 
rooted in Cartesian dualisms. On its most 
basic level, immanence offers the idea that 
we are responsible for each other as inter-
connected organisms – and that, in fact, 
our very existence depends on our ability to 
understand this interconnectivity and our 
relational entanglements in a world enlive-
ned by material force” (Pomerantz, 2018)

Et tidskollaps
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En ”anderledes voksen”, børn og 
publikum, som bliver til i kom-
plekse samspil
I skoleåret 2018/2019 fulgte jeg primært to 
skoleklasser- 0. klasse og 7. klasse - med en 
position som ”en anderledes voksen”. På den 
ene skole. havde jeg også et par dage sam-
men med 4. klasse, som jeg så forestillingen 
morfarMORFARmorfar sammen med, af-
holdt tegneworkshop med og lavede et enkelt 
gruppeinterview med. 

”En anderledes voksen” er en voksen, der 
stiller sig solidarisk med børnene ved at gøre 
som dem i skolen(Damgaard, 2015; E. Gul-
løv, 2015; Warming, 2005): At sidde sammen 
med eleverne, ikke gå på lærerværelset i pau-
serne, ikke håndhæve klasserummets regler, 
holde pauserne sammen med eleverne og 
sige ’ja’ til invitationer om at lege ved gyngen 
eller se YouTube-videoer i spisepausen. Med 
den position, deltog jeg i en skolehverdag 
sammen med børn, hvor der blandt skolens 
øvrige fag og gøremål også var teater- og 
danseforestillinger på besøg.

I min position som ”en anderledes voksen”, 
stiller jeg mig solidarisk med børn og in-
viterer deltagerne til at være med-forskere 
ved at inddrage dem i vidensproduktionen, 
ved at forbinde mig og ved at respondere 
på deres bidrag. Mit ønske er at fastholde 
kompleksiteten i børns liv. Derfor arbejder 
jeg med en relationel materialistisk tilgang, 
som tilbyder et skift fra det individuelle barn 
og børns sociale relationer til flere samlinger 
og forbindelser, der også består af diverse 
elementer, som findes i klasselokalet, til 
teaterforestillingen og i ”doings”, forstået som 
handlinger og tilblivelser. Jeg følger barn-
domsforsker Alan Prout og flere efter ham, 
som definerer, at den forsatte udfordring 
i barndomsforskning er at undersøge, om 
og hvordan forskellige versioner af børn og 

voksne bliver til i komplekse samspil mellem 
forskellige diskursive, kollektive og hybride 
materialiteter (Davies, 2014a; Hohti, 2016a; 
Lenz Taguchi, 2010b; Prout, 2005; Punch, 
2002; Spyrou, 2016). Børn undersøges uden 
om deres antagne, normative positioneringer 
og i stedet som kontinuerligt tilblivende, i 
forbundne menneskelige og ikke-menne-
skelige relationer i en skole, et klasseværelse 
og til danse- og teaterforestillinger. Det er 
kendetegnet ved en livlig og levende pro-
ces, som er en forbundethed i sig selv, hvor 
lærere og jeg som forsker er en del af klas-
sens dynamikker og relationer, der indgår 
i de forbundetheder, som er medskabende 
for børn som med-forskere (Hohti, 2016c). 
Hensigten er altså ikke at fortolke og forklare 
børns handlinger og tanker, men nærmere 
at forbinde sig med deres perspektiver og at 
eksperimentere med disse forbindelser, som 
en kraft, der søger kompleksitet og aspekter 
af menneskelige oplevelser. 

Mine genfortællinger er derfor et udtryk for 
at finde veje og adgange til at koble forbin-
delser, ikke ved at distancere mig selv fra 
dem, men ved at være del af dem. I min 
position som ”en anderledes voksen” stiller 
jeg mig solidarisk med børnene i skolerne i 
den forstand, at jeg følger episoder, som de 
og jeg har været medproducerende i. Det, at 
finde veje og forbindelser, kommer til udtryk 
som en interesse, noget, der vedbliver at 
hjemsøge mig eller som en nysgerrighed på 
noget - at forfølge lige netop ’det’. Min delta-
gelse i klassen, som ’anderledes voksen’ med 
de heraf følgende observationer, er udgangs-
punkt i analysen, ligesom de observationer 
fordrer eller provokerer til forskellige former 
for genfortællinger. Den analytiske proces 
handler her om at forbinde, tilkoble og kom-
binere i modsætning til mere ’traditionelle’ 
analyser, der baserer sig på at adskille og 
reducere kompleksiteten fx gennem katego-
riseringer og gennemgående temaer. 

Læsninger
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Jeg henter inspiration i Maggie MacLure, 
Professor of Education in the Education and 
Social Research Institute, Manchester Metro-
politan University og hendes arbejde med at 
udvikle kvalitativ teori og metode (MacLure, 
2013a). Hun opfordrer til at skrive i forbun-
detheder af mening, sansninger, materialer 
og sprog, som et potentiale, der gør noget 
andet end at repræsentere. Med det, søger 
jeg at tænke, eksperimentere og undersøge 
situationer (Richardson & St. Pierre, 2005; 
St. Pierre, 2018) i tekster, der responderer 
fremfor fortolker eller repræsenterer. 

MacLure opfordrer til ikke at udelukke 
mærkelige, kaotiske eller pinlige øjeblikke, 
fordi de ikke passer ind i temaer eller giver 
mening, men at lade dem gro og gløde som 
krystaller i kanten, der arbejder som tråde i 
forskning, der hjælper forskeren til at afstå 
fra ”the banality of ethnographic and other 
codes that hold them in place” (MacLure, 
2013b, p. 174). Øjeblikke, der vedbliver at 
hjemsøge en, kan også være en konstitueren-
de kraft, der arbejder på måder, som forstyr-
rer forskerens magt til at afgrænse, hvad der 
har betydning (Hultman & Lenz Taguchi, 
2010). 

Analysen er inddelt i forskellige afsnit og 
mellem nogle af dem, er der mellemlægspa-
pir. Mellemlægspapir er, som skrevet tidli-
gere, korte, legende analyser og læsninger 
og kan med fordel læses sammen med de 
længere analysefortællinger. Analysefortæl-
lingerne tager konkret afsæt i datamaterialet 
og er ofte forbundet til en teaterforestilling, 
men der vil også være læsninger på tværs 
af forestillingerne, fordi der også i disse 
sidelæns’e bevægelser optræder mønstre 
eller modstande, der kan noget, i forhold til 
at undersøge børns publikums-tilblivelser. 
Teksten er ikke skrevet som en sammenhæn-
gende tekst, men fremskrives som dele. og 
mit ønske er, at du som læser også involveres 
i teksten; læser og engagerer dig i at tænke 
med.

Analysen falder på følgende måde:  
Skolerne 
(Only Pupils know) mellemlægspapir 
Bevægelsestøj og de våde bukser 
(Hesten og de betydningsfulde andre) mel-
lemlægspapir 
Porøse tilblivelser 
(at blive berørt) mellemlægspapir 
Den kollektive krop  
(COVID blander sig) mellemlægspapir 
Verden bliver til
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Jeg kører modsat myldretiden. Ud i det 
danske land. Jeg skal besøge den ene af de 
skoler, jeg har aftale med. Jeg glæder mig og 
tænker, det bliver spændende at skulle have 
en anden relation til skolerne. Nu som for-
sker. Begge skoler er kendte fra mit arbejde 
på Teatercentrum, i Kulturpakker, og faktisk 
har jeg allerede mødt den ene lærer i forbin-
delse med netværksmøder, som afholdes i 
Kulturpakke-regi. Den anden lærer har jeg 
mødt i pilotprojektet ”Kvalificering af nuet”, 
som Teatercentrum deltager i, om udvikling 
af skolers pædagogiske læringscentre. Det 
er kommunens kulturkonsulent og mange-
årige samarbejdspartner, som har etableret 
den indledende kontakt til skolerne. På den 
måde er skolerne velkendte og så alligevel 
ikke. Der skal etableres en ny relation. Og i 
denne sammenhæng er jeg ikke konsulent 
fra Teatercentrum, men ph.d.-studerende, 
forsker på vej ud i feltet, med det for øje at 
lave aftaler med klasselæreren om den måde, 
jeg skal indgå i skolen på og lave aftaler om, 
at eleverne kan være med-forskere ved at bi-
drage med deres perspektiver i den udstræk-
ning, eleverne har lyst til at deltage. 

Begge skoler er med i Kulturpakker, som 
er det samarbejde, kommunen har indgået 
med Teatercentrum, LMS - Levende Musik 
i skolen og Dansehallerne. Et samarbejde, 
som betyder, at skolerne er med i en ord-
ning, hvor alle elever møder en teaterfore-
stilling, en danseworkshop/forestilling og en 
skolekoncert om året. Derudover er der to 
årlige netværksmøder for skolernes kul-
turpakke-kontaktlærer med inspiration og 
vidensdeling. 

Jeg er spændt på mødet med lærerne og de-
res forventninger til projektet og til mig. Om 
de tænker, at kunsten i skolen helt sikkert er 
noget, jeg sætter højt på dagsordenen? Det 
nedtoner jeg ved at være klar i mælet. Jeg 
fortæller om min ambition med at ville lytte 
til børn, ”at invitere børn med til bordet” i 

forhandlinger om, hvad det vil sige at være 
publikum til professionelt teater i skolen. At 
det betyder, at jeg gerne vil følge eleverne 
og efter en tid i rollen som ”en anderledes 
voksen” gerne vil afholde workshops med 
eleverne som med-forskere, en position som 
en ”anderledes elev”. Hvis altså eleverne vil. 
På begge skoler siger lærerne ”ja”, og at det 
regner de med, at hele klassen vil. Og, jeg 
tænker ”glyp”, det er nogle store grupper at 
arbejde sammen med, siger ”ja” og sikrer 
mig, at lærerne ved, at det betyder, at jeg vil 
spørge eleverne hver gang vi mødes, om de 
vil deltage, og at hvis de ikke ønsker at være 
med, kan vælge at deltage i noget andet. 

Afhandlingen udspiller sig således i et felt, 
som også inkluderer mig, fordi jeg igennem 
de sidste 10 år har været en samarbejdspart 
med kommunen, og selvom jeg ikke direkte 
har samarbejdet med lærerne er jeg en af de 
kunst- og kulturpersoner, som vil noget med 
skolerne. En perifer, men dog aktiv aktør i 
skolen, særligt efter Kulturpakke-samarbej-
det blev etableret i 2010. Dermed kan der 
være mange dagsordner og positioner, som 
kobler sig til mig, skoler, kunst og kreativi-
tet. Dernæst er jeg en del af feltet, fordi jeg 
beskæftiger mig med det (St. Pierre, 2018, p. 
606) og som en del af det ”dynamic-open-en-
ded-apparatus” (Barad, 2003, p. 816), som 
afhandlingen udformes i. Jeg er en del af vi-
densskabelsen og situeret som konsulent fra 
Teatercentrum, gammel skoleelev, forsker, 
eller måske mere passende, ph.d.-studerende 
i gang med at blive forsker og i gang med 
”at skabe nye verdner” og nye blik på børns 
publikums-tilblivelser, blandt andet ved at 
skrive verdner frem på andre måder (Hara-
way, 1992; Richardson & St. Pierre, 2005).

Jeg ankommer til skolerne, for at indgå 
aftaler med lærerne om min deltagelse. Og 
senere indfinder jeg mig og har min gang på 
skolerne igennem et lille år. 

Skolernes fremtoninger skaber nogle analy-

Skolerne
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tiske overvejelser om, hvordan de fysiske og 
arkitektoniske udformninger er mere end 
praktiske løsninger. Såvel skolernes fremto-
ninger, som geografiske placeringer, indskri-
ver sig i materiel-diskursive betydninger(Ba-
rad, 2003, 2007), betydninger, der muliggør 
forskellige former for tilblivelser som elever, 
lærere, publikum, og som skaber rammer for 
det, der sker, og kan ske på skolerne.

Mine læsestrategier er diffraktive (Barad, 
2007; Davies, 2014a), og jeg læser således 
de to skoler igennem hinanden, ser på dem 
gennem hinanden, ikke som hinandens 
modsætninger eller nogen, der skal måles op 
mod hinanden.

I det første afsnit ”De to skoler”, ser jeg på, 
hvordan skolerne er placeret på landkortet 
og som henholdsvis friskole og folkeskole. I 
det næste afsnit “Skolernes fremtoning”, ser 
jeg på de fysiske og materielle fremtoninger 
af skolerne, og hvordan de kaster betydning 
af sig. I det tredje afsnit “Når skolernes arki-
tektoniske løsninger sparker tilbage” under-
søger jeg, hvordan magten er indbygget i 
skolernes organisering. I det fjerde afsnit“-
Bevægelser væk fra en klasse”, en lærer, et 
rum fortælles, hvordan skolernes fremtoning 
og nye tanker om at gøre skole skaber andre 
positioner som elev og lærer. 

De to skoler
De to skoler er placeret i en kommune i det 
vestlige Sjælland. Begge er mindre skoler. 
Den ene skole er en friskole, den kalder jeg, 
Den lille skole. Den anden skole er en folke-
skole, den kalder jeg, Den store skole. Navn-
givningen refererer til, at jeg på Den lille 
skole arbejder med yngre børn, og at skolen 
har færre elever, hvor jeg på Den store skole 
arbejder med ældre børn, og at skolen har 
flere elever. 

Den lille skole har ca. 200 elever fra 0.-9.
klasse og er placeret i landlige omgivelser. 
Der er ikke nogen umiddelbar bebyggelse 
omkring skolen, den er omkranset af mar-
ker og ligger ud til en halvstor vej. Tæt ved 

skolen er et busstoppested og bag skolen 
en større p-plads. De børn, der går her, har 
forældre, der aktivt har taget stilling til, at 
de går her. Børnene har været skrevet op fra 
de var små for få en plads, og det koster et 
månedligt beløb at have sit barn på skolen, 
medmindre man har friplads eller delvis 
friplads, som refererer til ens indtægt. De 
første gange, jeg kommer hertil, bemærker 
jeg, at mange børn bringes til skolen af for-
ældre i bil.

Den store skole har ca. 300 elever fra 0.-9. 
klasse og er placeret i en mindre by, omgivet 
af parcelhuse og små veje og stisystemer. 
Skolen er en folkeskole, og det virker som 
om, at de børn der er her, i langt højere grad 
selv går eller cykler til og fra skole. Der er 
en lille p-plads på siden af skolen, og jeg ser 
mest biler, der holder her hele skoledagen og 
tænker, at det primært er ansatte på skolen, 
der parkerer her. 

”På vej til skole bliver man elev, en elev der 
kommer fra det ene eller det andet sted (…) 
Man bliver en bestemt elev i udspændthe-
den mellem det, man er på vej væk fra, og 
det man er på vej hen til” (Staunæs, 2004, 
p. 99), skriver Dorthe Staunæs, professor 
i social psykologi, diversitet og ledelse fra 
Århus Universitet i bogen ”Køn, etnicitet og 
skoleliv”. De to positioner, der artikuleres 
igen og igen i Staunæs’ materiale, og som 
fremstilles i bogen, er elever, der kategorise-
res som etnisk hvid middelklasse fra bedre 
økonomiske kår og de, der kan kategoriseres 
som etniske andre fra ringere økonomiske 
kår. De positioner, der kommer til syne i mit 
materiale, er elever, der kan kategoriseres 
som lilleskole elev fra ressourcestærke mid-
delklasseforældre bosat på landet og folke-
skole elev, med større diversitet, hvad angår 
herkomst og økonomiske kår, bosat i mindre 
provinsby. 

Skolernes organisering, som henholds-
vis friskole og folkeskole, faciliterer nogle 
kategorier, der knytter an til økonomiske 
privilegier. De elever, der kommer fra hjem, 
der har ressourcer og økonomi til at betale 
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skolepenge på en friskole og dem, der ikke 
gør, og det knytter an til værdier, om man 
ønsker at placere sit barn på en privat-fri-
skole eller en offentlig-folkeskole. En debat, 
der blussede op i 2010, da Mette Frederiksen 
valgte at sætte sin datter på privatskole efter 
fem år tidligere at have argumenteret for 
betydningen af, at ressourcestærke forældre 
bakker folkeskolen op. Der har efter den nye 
folkeskolereform i 2014 været et større fokus 
på, hvad folkeskole og friskoler tilbyder og 
ikke tilbyder. Og, det er igen blevet tydeligt, 
at skolevalg knytter an til værdier og tænk-
ninger omkring læring, dannelse og ressour-
cer. Skolernes placeringer på landkortet som 
let tilgængelige eller ej kan ligeledes være 
medfortæller i forældrenes stillingtagen til, 
hvor deres barn skal gå i skole. 

Den lille skole har en profil, der vægter de 
kreative fag og især musik højt, med mulig-
hed for at arbejde med det enkelte barn og 
den sociale ansvarlighed overfor andre, her 
arbejdes ud fra ideen om det hele menneske, 
et fokus på dannelse af børn i balance, der 
kan udtrykke sig på mange måder, og som 
udvikles både som individ og i fællesskaber. 
Den store skole vægter mere generelle vær-
dier som høj faglighed, åbenhed, trivsel og 
tryghed, som det fremgår af skolens hjem-
meside10 , som afspejler de dagsordner, der 
hviler på folkeskolen i dag med et fokus på 
faglige præstationer, trivsel og tryghed som 
del af gode læringsmiljøer. Vejen til skolen 
forbinder sig til nogle af disse fortællinger, 
som også er med til at skabe eleverne på 
henholdsvis Den lille skole og Den store sko-
le. Fortællinger om, hvor børnene kommer 
fra, og hvad de kan blive til. 

På mit første møde med lærere og vicein-
spektøren på Den store skole sidder vi på 
viceinspektørens kontor. Her fortæller de 
indledningsvis, at skolen er placeret i et 
område, hvor en del børn bor med enefor-
sørgende forældre og uden mange privile-
gier. I min skriftlige henvendelse før mødet 

10 Disse udsagn baseres sig på skolernes hjemmesider, 
som jeg ikke bringer her af hensyn til elevernes ano-
nymitet. 

har jeg skrevet, at jeg ønsker at undersøge, 
det at være publikum til teater i skolen med 
børn, som betyder, at de elever, der vil, skal 
være med-forskere. Og det, jeg hæfter mig 
ved i samtalen, er klasselærerens usikkerhed 
om netop det at forske med børnene, om 
de elever, jeg skal arbejde sammen med ved 
noget om at være publikum. Og, hvad det 
vil sige? Klasselæreren har en oplevelse af, at 
mange af eleverne kun har kunstneriske op-
levelser gennem skolen, og hun er i tvivl om 
de ved, hvad det vil sige at være et publikum 
i teatret? Læreren nævner, at hun har bedt 
eleverne om at se (og lytte til) Disney filmen 
”Bambi”, og at nogle elever slet ikke nævnte 
den musikalske underlægning som lyd og 
hun mener, at det kan ses som et udtryk for, 
at de elever ikke kender til klassisk musik. 

På Den lille skole foregår mit første møde i 
klasselokalet, og lige inden jeg skal tale med 
læreren, kommer en af eleverne hen og spør-
ger læreren; ”må mig og Sylvester godt spille 
en ”calypso” på marimba og triangel”. Det må 
de gerne, så længe instrumenterne bliver in-
denfor. Det er en elev fra 0.klasse, der spør-
ger, og jeg tænker, at musik er noget, der har 
en central placering på skolen og nok også 
hos barnets forældre, siden barnet kender til 
en calypso. Og, jeg bemærker, at musikin-
strumenter også befolker lokaler, som ikke 
er et musiklokale. Læreren fortæller senere, 
at de gør meget ud af musikundervisning, og 
at de har mange skolekoncerter, også ud over 
dem Kulturpakke-ordningen tilbyder. De 
har selv etableret faste aftaler med musikere, 
der kommer ud over Kulturpakke-ordnin-
gen, og som spiller hvert år på skolen. Og, 
så understreger læreren, at de fortrækker 
at have alle Kulturpakke-arrangementer på 
skolen. At de hellere vil samle skolens elever 
til nogle fælles oplevelser på skolen end at 
mødes med andre skolers elever, fordi hun 
oplever, at de andre skoler ikke tager hånd 
om deres elever, at der er alt for meget uro 
og for lidt opmærksomhed på, hvordan man 
deltager til en skolekoncert, teaterforestilling 
eller danseworkshop. Hun oplever, at skolens 
børn bliver utrygge og urolige af det. Da jeg 
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kommer første dag for at deltage på skolen, 
starter vi til morgensamling, og her synger 
hele skolen sammen. To sange, hver morgen. 
Det slår mig, at læreren ikke nævnte det, 
som en del af skolens musikalske profil. At 
det bare er en helt naturlig del af at være elev 
og lærer på Den lille skole. 

Eleverne bliver også til mulige publikums- 
tilblivelser her. I lærernes fortællinger og 
forventninger til, hvad de kan og kan blive 
til. Og, i mine ører og i mine forventninger 
om, hvem jeg møder. Jeg tænker på, om 
skolernes fysiske fremtoninger understøtter, 
reproducerer eller udligner forskelligheder, 
og hvordan de fortællinger, jeg allerede nu 
har med mig fra disse første møder, former 
de mulige med-forskere, jeg skal arbejde 
sammen med og deres publikums-tilblivel-
ser? 

Skolernes fremtoning
Den store skole består af en række røde mur-
stensbygninger og er bygget i 1950erne. En 
nyere tilbygning ligger i midten af skolegår-
den. De ældre bygninger huser administra-
tion, lærerværelse og skolelederens kontor, 
mindre klasser og faglokaler. Idrætshallerne 
ligger lidt fra skolen og har også status af 
idrætshaller for lokale idrætsklubber og 
stævner. Den nye bygning på skolen rummer 
fra stueetage til kip skolens torv og bibliotek. 
Herfra går der en trappe op til svalegang på 
1. sal med lokaler til de ældre klasser. Det er 
heroppe i hjørnelokalet, at nogle af afhand-
lingens deltagere og med-forskere hører til. 
Det er nemlig her 7.klasse har klasseværelse. 

Lokalet, som er 7. klasses, er højloftet og 
har kæmpe vinduer fra gulv til loft ud mod 
gaden og med udsigt over et af de parcel-
huskvarterer, der omkranser skolen. På 
langsiden er der mindre vinduer med dybe 
vinduskarme. Inden for døren hænger en 
knagerække til tasker og jakker. Væggene 
er dekorerede med påmindelser og regler, 
opmuntringer og undervisningstips og 
-tricks. Der hænger en seddel, hvor der står: 

Har du husket at sætte ipad/pc på plads? En 
anden seddel fortæller: ”Følgende elever skal 
arbejde i klassen (og må kun gå efter udtryk-
kelig aftale med læreren): Lauge, Benjamin 
og Kasper”, af tips og tricks står der; ”Kil-
de kritik 5 gode spørgsmål: …”, sedler om 
navneord og tillægsord; ”Sådan skriver du en 
god historie”, og en opmuntring; ”You can`t 
do it!”, hvor en saks klipper t´et af i can´t. 

Øverst, som et bånd rundt i lokalet, hæn-
ger en historisk tidslinje. Der er også et par 
reoler med kasser og materialer. En stor grøn 
tavle og ved siden af den hænger en stor 
fladkærm. Lærerens bord står tæt ved tavlen. 
Derudover er rummet indrettet med ”ca-
fe-opstilling” med fem-dobbelte borde. Bor-
det i midten er materialebord, fortæller lære-
ren mig, og her sidder der ikke nogen elever, 
når der undervises. De øvrige fire borde er 
fordelt i lokalets hjørner, og der er seks stole 
ved hver. Da jeg første gang står ved lærens 
bord, bemærker jeg, at der påklistret bordet 
er en oversigt, det er bordplanerne for hvert 
elevbord med navn og billeder af eleverne. 
Er det et tegn på, at bordgrupperne er nye? 
For mig, som er ny i klassen, er det en hjælp 
med alle elevernes navne og placeringer. 

Den lille skoles bygninger har indtil 1975 
fungeret som noget andet, og er siden blevet 
udvidet og sat i stand ad flere omgange. I 
dag består skolen af en hvidkalket hoved-
bygning med kontor, køkken, SFO, lærer-
værelse og klasselokaler. Foran skolen er to 
tidligere staldbygninger nyistandsatte, og 
her er klasselokaler til de ældste klasser og 
et lydisoleret musiklokale. Multisalen ligger 
ved siden af skolen og udvides i den periode, 
jeg kommer på skolen. Multisalen fungerer 
som der, hvor skolen mødes til morgen-
samlinger, idræt/bevægelse, teater og andre 
fælles arrangementer. Multisalen har nogle 
tilstødende lokaler, der fungerer som fag- og 
værkstedslokaler. Som en tilbygning til ho-
vedhuset er 0.klasses lokale forbundet med 
en lille mellemgang, som også rummer klas-
sens garderobe. Det er i disse lokaler, delta-
gerne og med-forskerne fra Den lille skole 
befinder sig mest. Det er 0.klasses klassevæ-



85

relse. Og, de er også at finde på legepladsen, 
som ligger lige uden for 0.klasses mellem-
gang og garderobe. Et stort grønt område 
med gynger, klatrestativ, legehus, bakker, lidt 
træer og et enkelt bord på fliseområdet, der 
grænser op mod skolens bygninger. Når du 
træder ind ad hoveddøren på Den lille skole, 
står der en spand med blå-plastik-futter. 
Dem tager man på sine udendørs sko, hvis 
man er på besøg eller er voksen, ellers går 
man med sutsko indendørs. Det er der en 
elev, der fortæller mig første dag, jeg kom-
mer på skolen. 

På døren ind til 0.klasse hænger der en sed-
del, hvor der står ”Velkommen til 0.klasse”og 
nedenunder er alle elevernes navne skrevet. 
Lokalet er L-formet, lige inden for døren er 
der en hestesko af mindre borde med der-
tilhørende stole, der kan skubbes på plads 
oppe under bordet i en form for slæde-sy-
stem. Ved hver plads står en sten med navn 
på. Senere erfarer jeg, at stenene er fundet og 
udformet til hver enkelt elev af klasselære-
ren. De er klar til første skoledag, som en del 
af velkomsten og udover at være en navne-
sten, der viser, hvor man sidder, bruges de 
som ”nulre-mærke-sten”, der kan hjælpe, når 
det er svært at sidde eller tie stille. 

For enden af hesteskoen er der ”i hullet” sat 
et større bord med voksenstole ved, den ene 
er på hjul og kan bevæge sig rundt. På begge 
langsider hænger der kroge med navn og et 
spejder-agtigt-krus til hver elev. På væggen 
til den ene side hænger en tavle, bogstav- 
og talplakater. På den anden væg hænger 
der akvareller, som eleverne har lavet. De 
hænger med afstand og er alle sat i ramme. 
Bag bordopstillingen åbner lokalet sig. Og 
her er et køkkenbord med vask, et bart gulv 
med masser af plads, en stor gul madras, 
som nogen gange står op ad væggen, andre 
gange ligger på gulvet. I hjørnet, foran en 
reolvæg med forskellige materialer, står en 
rød øreklaplænestol. Det er også på den væg, 
klassens køleskab står med madpakker og 
skolemælk i. 

Idrætshallerne på Den store skole og Multi-
salen på Den Lille skole er der, hvor teater-
forestillinger, skolekoncerter og dansefore-
stillinger/workshops afvikles. På Den store 
skole ses nogle forestillinger også ’ude af 
huset’ på den lokale Kultur og musikskole. 

Idrætshallen på Den Store skole er stor og 
anvendes også af andre end skolen. Der er 
to tilstødende haller, hvor den ene er en 
hal med højt til loftet, boldbane, streger på 
gulvet og siddepladser på siden, den tilstø-
dende hal er mindre og minder mere om 
en gymnastiksal med ribber langs væggene. 
Det er i idrætshallen, at vi senere skal se 
forestillingerne; ”Med kroppen på opdagelse” 
og ”Hesten” sammen. Forestillingen ”Hvis 
det var her” ser vi på den lokale Kultur og 
musikskole. 

Multisalen på Den lille skole har vinduer, der 
kan mørklægges og ude langs væggene står 
der bænke, som rykkes frem til morgensam-
ling. Der er en dør i gavlen og i den anden 
gavl er der et scenehul og endnu en dør ind 
til et tilstødende lokale, som bygges til, mens 
jeg er på skolen. Det er i Multisalen, at vi 
deltager i danseforestillingen ”Polar Bears” 
og forestillingen ”Ivalus første sang” og det 
er også her, jeg ser ”morfarMORFARmorfar” 
sammen med 4.klasse fra Den lille skole. 

På begge skoler, Den lille skole og Den store 
skole, er der en række uskrevne regler for 
adfærd i bygningerne. De kommunikeres 
ikke nødvendigvis direkte gennem skilte 
som skiltet på Den store skole om, hvem 
der skal arbejde i klassen. Lærerværelset er 
for eksempel for lærere og andre voksne, 
støttepædagoger, leder mv. og der kommer 
man ikke som elev medmindre, det er meget 
nødvendigt. Kun ”i særlige situationer”, og 
det gælder på begge skoler. På Den store sko-
le er der også toiletter, som er forbeholdt de 
voksne, toiletter som er aflåste, og som man 
ikke har adgang til som elev. På Den lille 
skole tager man skoene af inden for – eller 
bærer blå futter, hvis man er voksen. 
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Når skolens arkitektoniske 
 løsninger ”sparker tilbage”
”Det såkaldt materielle, substantielle, og det 
såkaldt diskursive synes at glide ind i hinan-
den”(Søndergaard, 1996, p. 40) sådan skriver 
Dorte Marie Søndergaard, professor i social 
psykologi ved Århus Universitet, og forsæt-
ter; “...et hus er ikke bare et hus, det en bun-
ke sten ovenpå hinanden, der kan give læ for 
vind og vejr. Et hus er også et udtryk, et tegn, 
et diskursivt indlæg om, hvem beboerne er, 
og hvad huse kan være” (Søndergaard, 1996, 
p. 40) . En skole og dens betydninger bæres 
såvel diskursivt og materielt; diskurser om 
skoler og mulighederne for at ”bebo” sko-
lerne er nedfældet i arkitektoniske løsninger 
og helt konkret i glas, mursten, tegl og træ 
(Staunæs, 2004). 

Og de arkitektoniske løsninger med valg af 
mursten, tegl og træ ’sparker så at sige tilba-
ge’(Barad, 2007, p. 146) og er betydningssæt-
tende for, hvordan skolerne kan forstås og 
anvendes, ligesom de knytter an til diskurser 
om skoler, deres fremtoning og betydninger. 
Det betyder, at mulighederne indenfor disse 
skoler indskriver sig i bygninger og lokaler 
som materiel-diskursive, og som kaster be-
tydninger af sig. 

Foucault peger på, hvordan bygninger gen-
nem forskellige opdelinger, planlægninger 
og udformninger medskaber, opfinder og 
disciplinerer de mennesker, der opholder sig 
der. En af hans opmærksomheder er over-
vågning og disciplinering (Foucault 1979, 
i Staunæs, 2004, p. 102). I samme periode, 
som jeg er på de to skoler i Danmark, be-
søger jeg en skole i Edinburgh i Skotland 
og her sidder en vagt ved hoveddøren og 
tjekker os, der besøger skolen, giver os 
navneskilte på, inden vi bliver mødt af den 
lærer, der skal have os med videre ind i 
skolen. Der er ingen kontrol eller vagt på de 
to danske skoler. Her kan alle der vil, gå ind 
på skolerne. I det hele taget er der næsten 
ingen synlig overvågning. På Den store skole 
er der gårdvagter nede på legepladsen i det 
store frikvarter, men i klasselokalet, hvor 

7.klasse primært opholder sig i pauserne, 
er der ingen. På Den lille skole er der ingen 
voksne ude på legepladsen, hvor eleverne fra 
0.klasse skal opholde sig i den store pause 
midt på dagen, her er aftalen, at eleverne kan 
finde en voksen på lærerværelset, hvis der er 
behov for det. I den del af pausen, hvor der 
spises inde, sidder klasselæreren og pædago-
gen med. 

Overvågning, kontrol og disciplinering er 
til stede og udspiller sig på andre måder. I 
”Den teoretiske barndom”(Alison & Chris & 
Prout, 1999) argumenteres der for, at udøvel-
sen af disciplin har udviklet en række rum-
lige betingelser, som muliggør den. Alison et 
al skriver, at ”mennesker og rumlige enheder 
bliver synonyme”(ibid, p.65) og inddrager 
Foucaults tænkning: 

”Ved at organisere ’celler’, ’steder’ og ’klas-
sifikationer’ skaber disciplinen komplekse 
rum, som på ’en gang er arkitektoniske, 
funktionelle og hierarkiske. De er rum, som 
tilvejebringer fikserede positioner og tillader 
cirkulation; de skærer segmenter ud og etab-
lerer operationelle forbindelser; de markerer 
steder og angiver værdier; de garanterer 
individernes lydighed, men også en bedre 
økonomi med hensyn til tid og kroppens 
bevægelser. Der er blandede rum: virkelige, 
fordi de styrer disponeringen af bygninger, 
værelser, møbler, men også ideelle, fordi 
de projiceres hen over dette arrangement 
af betegnelser, vurderinger og hierarkier” 
(Foucault 1977, p.148 i Alison & Chris & 
Prout, 1999, p. 65).

Den måde, som skolerne er organiserede på 
med klasseværelser og klasser (som celler), 
lokaliserer og placerer, adskiller, isolerer eller 
kombinerer dem, der er på skolerne således, 
at de reguleres i overensstemmelse med rum. 
Beboerne og de rumlige enheder smelter 
sammen. Klasseværelset for 7.klasse eller 
0.klasse bebos af elever, som bliver til 7. klas-
se eller 0.klasse, som organiserer, adskiller, 
skaber fællesskab og tilhør. På både Den sto-
re og Den lille skole er klasselokalet der, hvor 
skoleeleverne hører til, det, der gør 7. og 0. 
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klasse. Det adskiller dem fra de andre elever, 
i de andre lokaler, i de andre klasser. På Den 
store skole er der også inddelt en slags zoner, 
hvor de yngste elever er nede i bygningen, og 
de større elever fra mellemtrin og overbyg-
ning er i skolens øverste del af bygningerne. 

Og lærerne, pædagogerne – de voksne - har, 
som skrevet tidligere, deres eget rum; per-
sonale-/lærerværelset. De ved, hvor de kan 
finde eleverne, nemlig i klasserne, og den 
anden vej rundt - som på Den lille skole – så 
ved eleverne, hvor de kan finde de voksne. 
Det kan læses som en praktisk og ressource-
mæssig foranstaltning, men der kan også 
tales om kontrol og disciplinering (Alison & 
Chris & Prout, 1999). 

Indbygget i skolernes fysiske fremtoninger 
med klasseværelset som omdrejningspunkt 
etableres børn som skoleelever med klasse-
trin og med tilladelse til at være eller ikke 
at være bestemte steder(Alison & Chris & 
Prout, 1999; Staunæs, 2004). Der er tids-
punkter i løbet af dagen, hvor det forventes, 
at eleverne fra bestemte klasser befinder sig 
i bestemte lokaler, fx forventes det at alle 
elever på Den lille skole indfinder sig i Mul-
tisalen til fællesmorgensamling og på Den 
store skole, at eleverne fra 7.klasse indfinder 
sig i fysiklokalet, når der står fysik på deres 
skema. 

Når jeg vælger at vægte disse læsninger af 
skolerne, om magt og disciplinering, er det 
fordi, at de publikums-tilblivelser, der finder 
sted på henholdsvis Den store skole og Den 
lille skole, når teater kommer på besøg, også 
væver sig ind i disse læsninger. Skolerne 
er på den måde medkonstituerende for de 
publikums-tilblivelser der finder sted, når 
teatret kommer på besøg. Som vi skal se, så 
virker alders- og klasseinddelingerne konsti-
tuerende, og som noget både teatre og børn 
forholder sig aktivt til, når teatret kommer 
på besøg. 

Magt, kontrol og disciplinering udspiller sig 
mellem forskellige aktører i skolen, som pro-
cessuelle størrelser, der udøves, modsvares 
og omgøres via sociale og diskursive prak-

sisser. U-/synliggørelse er en central praksis 
for skolens sociale orden og blikket - det 
helt konkrete blik -’der kigger på’, ’vurderer’, 
’hierarkiserer’ og ’kategoriserer’. Et blik er 
netop ikke uskyldigt, et blik er konstrueren-
de for det, der beses. Blikket og synlighedens 
disciplineringer er indbygget i skolernes 
planløsninger, vægge, etager og rum. Ifølge 
Staunæs, er den veludførte udøvelse af disci-
plin, betinget af den rumlige opdeling og de 
blikke, den rumlige opdeling gør plads for 
(Staunæs, 2004).

På Den store skole har man opdelt skolen i 
bestemte funktioner, og den lange gang med 
faglokaler minder om fragmentarisk og cel-
leinddelt skolearkitektur, som hænger sam-
men med den faglige og tidslige organisering 
af skoledagen (Alison & Chris & Prout, 
1999). På Den store skole har 7.klassen en 
klasselærer, som har dem i flest timer og 
ellers dækker forskellige lærere de forskelli-
ge fag, der undervises i. I nogle timer, som 
fx fysik eller idræt, skiftes der lokale. Der 
undervises efter et tidsskema, hvor dagen er 
inddelt i primært 45 minutters lektioner og 
med 50 minutter til frokost midt på dagen, 
og en 15 minutters pause om formiddagen 
og en om eftermiddagen. Det tidsinddelte 
skoleskema bidrager til en fragmenteret dag, 
med mange brud og afsnit som signalerer 
nye aktiviteter. Ligesom de korte pauser sæt-
ter rammerne om den tid, som skoleeleverne 
har til selv at organisere aktiviteter og se hin-
anden på tværs af klassetrin (Bartholdsson, 
2009; Staunæs, 2004). 

Klasselokalet på Den skole er indrettet med 
et skrivebord, hvorfra hele klassen kan ses - 
nemlig fra lærerens skrivebord - og her er en 
rullestol, der kan bevæge sig rundt mellem 
bordene. Opstillingen af borde med caféop-
stilling, og den måde stolene er organiseret 
på rundt om bordene, gør, at alle elever kan 
se tavlen, måske ikke direkte, men fra siden, 
og eleverne kan se på hinanden. Man kan 
sige de (be-)vidner hinanden, og de har blik-
ke på hinanden. Med reference til Foucault, 
kalder Staunæs (2004) dette at gå fra det en-
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tydige panoptiske11 blik til de mange blikkes 
panoptik. En del af skolens indlejrede over-
vågning og disciplinering ligger i de andre 
elevers blikke. Som den dag, hvor 7. klasse 
har en ny vikar, og alle får lov til at gå ud af 
klasselokalet for at finde et sted at sidde og 
læse to kapitler i deres bog. Vikaren får lige 
sagt det, og så er der et par stykker, der siger, 
”de må ikke gå ud. Kasper, Lauge og Benja-
min skal blive i klasselokalet, se selv, det står 
på sedlen”, så suser vikaren ud af døren for 
at finde dem, efter at hun har fået udpeget 
reglen som hænger på væggen. De mange 
blikke ser og reagerer, og sedlen synliggør og 
legitimerer udsagnet, som vikaren handler 
efter. 

Klasserummet er også et, man kan eksklu-
deres fra, man kan blive bedt om at gå uden 
for døren, for derved ikke at være en del af 
det, der foregår indenfor i klassen, når der 
er timer. Som elev usynliggøres man, lukket 
ude og kan ikke se ind. Døren som grænse-
flade oplever jeg også i pauserne, når elever 
fra andre klasser kigger ind. Straks spørger 
nogle af 7. klasse-eleverne, hvad dem der 
kigger ind skal i deres klasse? I pauserne skal 
døren stå åben, så andre kan kigge ind, hvis 
de går forbi. Det virker som en strategi, i for-
længelse af det panoptiske blik, at eleverne 
opfører sig bedre eller mere passende, fordi 
de potentielt kan blive kigget på gennem den 
åbne dør. 

På Den lille skole er 0.klasse allermest i 
klasseværelset, i multisalen eller udenfor. 
Der er faglokaler på skolen, men de er til 
de ældre elever. Skolens opdeling af lokaler, 
virker som samlinger, der knytter an til de 
forskellige aldersgrupper; de yngste, mellem-
trin og overbygningselever. Og de faser, den 
gradvise udvikling, som eleverne kommer 

11 Det panoptiske fængsel er udgangspunktet for 
Foucaults teori om overvågning og disciplinering. 
Fængslet hvor betjenten placeres i et tårn i midten og 
kan se ind i alle celler. Selvom betjenten ikke kan se 
ind til alle på en gang, så skulle oplevelsen af poten-
tielt at være overvågnet, forbedre fangernes moral og 
opførsel. Foucault ser panoptikonet som et eksempel 
på det moderne samfunds disciplinering af sine bor-
gere gennem overvågning (Foucault, 2012). 

igennem i løbet af en skolegang, afspejler sig 
i samlingerne af lokaler. De ældste klasser 
har på den måde deres egen tilbygning med 
musiklokaler og deres bevægelsesmønster er 
det, der spænder længst på skolen, i mod-
sætning til de yngste.

Skoleskemaet i 0.klasse baserer sig på nogle 
faste rutiner og er også åbent, hvis klasselæ-
reren vurderer det. Hun beslutter flere eller 
længere pauser og lader elevernes koncen-
tration, ro/uro være indikator på, om de lige 
skal have en lille pause. Nogle gange er det 
også en enkelt eller en mindre gruppe, der 
bliver bedt om at løbe en runde ude på lege-
pladsen. Strategierne tager afsæt i at kunne 
genkende børnenes behov, og at de er nye i 
at ’gøre skole’. En lille klokke (messingklok-
ke, der holdes i hånden og laver en høj, klar 
tone) ringer til time. Det er typisk klasse-
læreren - og nogle gange en elev som bliver 
spurgt eller får lov - og indkalder 0.klasse 
til samling igen. Typisk er der undervisning 
i 35-40 minutter ad gangen. Skoledagen 
starter med morgensamling i multisalen og 
bagefter går alle klasser tilbage til deres egne 
klasseværelser. Der er 10´er mad, hvor alle 
spiser en mad fra madpakken, inden alle 
skal ud på legepladsen. Den pause er ca. 45 
minutter. Der er frokost midt på dagen, hvor 
alle spiser sammen indenfor med klasselæ-
reren og pædagogen, som også selv spiser 
med. Herefter skal alle børn fra 0.klasse ud 
igen. Inden de kaldes ind til time. 0.klasse 
har en klasselærer, der er deres primære læ-
rer, og som har dem til alle fag med få und-
tagelser. Der er blandt andet en bedstemor 
som kommer og fortæller historier en gang 
om ugen. Og så er der nogle tilbagevenden-
de aktiviteter som årstidsbestemte fester. 
Aktiviteter, som går på tværs af klasser.

På Den lille skole står klasselærerens bord 
for enden af bordene i hesteskoen og sig-
nalerer overblik over alle bordene og her 
er borde og stole organiseret, så alle kan se 
klasselæreren og hinanden. Stole og borde i 
hesteskoen er små møbler i børnestørrelse. 
Og, de minder på den ene side om et design, 
der sætter ’børn i centrum’ ved at lave møb-
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ler i deres størrelse og på den anden side om 
den disciplinering af kroppe, som finder sted 
i skolen. Her skal børn sidde og lære at sidde 
til flere af dagens aktiviteter(se også Bone, 
2019 om børnestolen). 

Skolerne er organiseret omkring alder og 
klasse, timer med pauser indimellem, fag-
inddelte dage. På Den store skole synes 
organisering mere fast, og det kan også 
hænge sammen med, at jeg følger en 7.klas-
se, og at der stilles andre krav på grund 
af skoleelevernes alder og erfaring med at 
være i skolen, hvor skoleeleverne i 0. klasse 
på Den lille skole har mere fleksible dage. 
Begge steder synes læreren at have adgang 
til at komme alle steder. På Den store skole 
forvandles 7.klasses klasseværelse til deres 
sted, når der er spisepause midt på dagen, 
og selvom læreren kan kigge forbi, vil det på 
en måde være som en ’upassende’ i 7.klasse. 
Klasseværelset er centralt begge steder – og 
ifølge Alison et al er, ”klasseværelset, en af de 
mest grundlæggende scener og drejebøger 
for barndommen”(Alison & Chris & Prout, 
1999, p. 66). Dette, som tegn på, at børn kan 
placeres i rækker, klasser, opdeles efter alder, 
brydes op til enkelte eller grupper, speciali-
seres til bestemte aktiviteter, kan sendes ud 
for at røre sig for at få motion på legepladsen 
etc. 

Hvordan skolerne toner frem i de arkitek-
toniske løsninger, organiserer sig i lokaler 
efter fag, alder og tid betyder ikke, at det, der 
materialiserer sig, matcher den måde, som 
skolens tages i brug af skolens børn, eleverne 
eller det arbejde som lærere og pædagoger 
- skolens professionelle - udfører, eller den 
måde som skolen tages i brug, når et teater 
kommer på besøg. Når det er interessant at 
se på skolens fremtoning, er det fordi, de 
ikke-menneskelige aktører forbinder sig og 
er forbundet med de mennesker, der bebor 
skolen og medbetydende for, hvordan sko-
lens beboere bliver til, som børn, skoleelever 
og publikum, når teatre besøger skolen. 

De børn, der befolker skolerne, bliver til 
gennem de fysiske og arkitektoniske ud-

formninger, men eleverne skaber og ’overta-
ger’ også de fysiske steder (se fx Rasmussen, 
2006), og stederne kaster betydninger tilbage 
og giver betydninger til eleverne. De in-
tra-agerer med hinanden, ikke som afgræn-
sede enheder (Barad, 2007, pp. 151–153), 
forstået som skole(r) og elev(er), men som 
gensidigt konstituerende tilblivelser. Derfor 
kan skolerne ikke forstås i sig selv, men må 
forstås igennem de materiel-diskursive prak-
sisser, der udspiller sig her. Det samme gæl-
der, når teatret kommer på besøg. En teater- 
eller en danseforestilling intra-agerer med 
skolen, den hverdag, der udspiller sig her, og 
sammen med de børn og voksne, elever og 
lærere, der er forestillingernes publikum. De 
gør noget med dem, giver betydning gensi-
digt til hinanden. 

Bevægelser væk fra en  klasse, 
en lærer, et rum
I dag pågår en masse nyt skolebyggeri. Når 
skoler bygger om og bygger nyt materialise-
res ideer om, hvad fremtidens skole og elever 
skal være. Det betyder, at der i skolernes 
aktuelle arkitektur, indretninger og interiør 
kan laves læsninger af, hvilke krav, forvent-
ninger og ideer om, hvad skolen skal, aktuelt 
og i fremtiden. De ændrede krav til skolen 
og forandrede syn på læring med fokus på 
den enkelte elev, fleksibilitet, decentrering, 
synlighed, selvansvar, fordybelse, bevægelse, 
omstilling, videndeling, de mange intelligen-
ser mv. afspejler sig i skolerne, og den måde 
skolerne indrettes. Som Staunæs et.al siger 
det:

”I Danmark og de øvrige skandinaviske 
lande er skolen situeret i en velfærdskon-
tekst, hvor der i stigende grad, er kamp om 
hvad skolen er. Her er skolen ikke blot en 
uddannelseskontekst, men indeholder også 
en række social-politiske initiativer vedr. 
miljø, sundhed, kriminalitetsforebyggelse, 
terrorbekæmpelse, social og etnisk integra-
tion m.m. Bundlinjen er ikke længere kun 
uddannelse: tiltag kan vurderes på, om de 
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er økonomisk fordelagtige, om de fremmer 
integration, forebygger kriminalitet, modvir-
ker mobning osv. osv. Også internt udfordres 
skolen af en stigende grad af opmærksom-
hedsgjort diversitet i elevpopulation og i 
medarbejdergruppen, hvor lærere nu kun 
er en ud af flere forskellige faggrupper. Nye 
governance-former introducerer nye for-
mer for ansvar og selvledelse, nye evner til 
omstilling, nye former for evaluering, synlig-
hed og økonomiske og konkurrence-drevne 
styringssystemer (Andersen 2006; Andersen 
2008a, Andersen 2008b, Ball 1994, Wright 
2008). Skolerne skal altså være styrbare, 
men styrbare i forhold til mange forskellige 
parametre” (Staunæs, Juelskjær, & Knudsen, 
2009, p. 511).

Gennem de seneste årtier har man i højere 
og højere grad taget afstand fra det tanke-
sæt, som ligger i tankerne bag, ”en klasse, en 
lærer, et rum”. Med folkeskoleloven fra 1993 
har skolen skullet elev- og undervisningsdif-
ferentiere, og der er skruet ned på volumen 
af klasseværelset, som vi kender det, op for 
kvadratmetre til fællesarealer med plads 
til differentierede læringslandskaber (Juel-
skjær, 2011b, 2011a) og med ændringen af 
folkeskoleloven fra 2014, ”Åben Skole”, er 
der kommet krav om at etablere samarbej-
der med eksterne aktører for at fremme en 
varieret skoledag og elevernes kendskab til 
det omkringliggende samfund12. 

Med Åben skole er der skruet op for sam-
arbejder og aktiviteter ude af skolen, noget 
som ikke nødvendigvis synes i de fysiske 
omgivelser, men som knytter an til samar-
bejder med eksterne aktører, som fx Tea-
tercentrum og den lokale kultur-og mu-
sikskole etc. På en af naboskolerne er der 
blevet bygget en ny bevægelseshal formet 
som et bjerg med udendørs og indendørs 
aktiviteter tænkt i kubikmeter frem for i 
kvadratmeter. Det vil sige huset kan bruges 
udenpå, som bjergstier, og indeni i hal og 
kubeindretninger. Et projekt med støtte fra 
A.P. Møller Fonden og i samarbejder mel-

12 www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/
den-aabne-skole

lem lokale sportsforeninger og skolen. Her 
står bevægelseshuset som et arkitektonisk 
billede på ”Den Åbne skole” med vægtning 
af brugerinddragelse og samarbejder mellem 
lokale aktører og fondsmidler fra det private 
erhvervsliv. Jeg ser en del af disse byggerier 
rundt om i landet, når jeg besøger skoler. 
Meget få har tænkt teatret, der kommer på 
besøg med ind i deres byggeplaner. 

På den store skole ser jeg bevægelser væk 
fra tankesættet, “en klasse, en lærer, et rum” 
med bibliotek og skoletorv som lærings-
landskaber, ligesom 7. klassen trods sine 
mere ”traditionelle” café-bordopstilling, har 
indføjet et materialebord i midten af loka-
let. Ligeledes bliver de dybe vindueskarme i 
klasseværelset anvendt til at sidde i – også i 
undervisningen – af eleverne. Det meste af 
den undervisning, jeg deltager i, er organise-
ret på måder, hvor det forventes, at eleverne 
sidder på deres pladser arrangeret på stole 
rundt om et bord. I nogle af de timer, hvor 
eleverne bevæger sig ud af klasseværelset 
for at arbejde på egen hånd, ude af lærerens 
synsvidde, søger mange elever ud til mel-
lemgangenes opstillinger med høje borde 
og ”barstole” eller ned på torvet, hvor der 
er blødere ophold i sofaer og ved mindre 
bordopstillinger. Nogle af de elever, der ikke 
må forlade klasseværelset (jvf. Sedlen på 
væggen over de tre elever, der skal blive i lo-
kalet og kun ved særlige aftaler med læreren 
kan forlade lokalet) finder et sted i vindue-
skarmen eller på gulvet under et bord til at 
sidde og læse i. 

På Den lille skole er forskellige læringsland-
skaber udviklet over mange år med inspira-
tion fra andre lille- og friskoler. På Den lille 
skole udvides multisalen, fordi der er behov 
for mere bevægelsesplads, når fx skolen laver 
sin årlige teaterforestilling med de store 
elever, skal der samtidigt kunne være idræt/
bevægelse i salen ved siden af, og det er en 
prioritering der ligger i forlængelse af sko-
lens værdigrundlag. Og måske de øgede krav 
om bevægelse i forbindelse med folkeskole-
reformen i 2014. 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/den-aabne-skole
https://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/den-aabne-skole
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Malou Juelskjær, lektor ved Århus Univer-
sitet, har et særligt fokus på, hvordan sko-
learkitektur medproducerer, med-leder og 
betinger ledelse. Og, her forstås ledelse som 
ledelse til selvledelse, kaldet psy-ledelse, som 
er en ledelsesform, der trækker på blandt an-
det psykologi og pædagogik, som anspores 
af ledelsesformer i tiden (Juelskjær, 2011b; 
Staunæs et al., 2009) I skolen kommer dette 
til udtryk som en særlig bestræbelse på: 

”…ikke blot at styre skoleaktørerne, men 
snarere at anspore dem til at reflektere over, 
evaluere og lede sig selv (for empiriske 
analyser af dette se f.eks. Knudsen 2009; 
Krejsler 2007; Pors 2008; Staunæs 2007, 
Kousholt 2007). Skoleorganisationen og dens 
aktører forsøges på denne måde ansporet til 
at korrigere på og herigennem optimere sig 
selv. Skolen og dens aktører frames således 
som ikke blot styr- eller regerbar, men tillige 
(selv)udviklingsbar” (Staunæs et al., 2009, p. 
512). 

De forskellige læringslandskaber trækker 
tråde til forskellige læringsstile, og et per-
spektiv på børn, som nogle der lærer for-
skelligt med kroppe som er forskellige og har 
forskellige behov. Behov, som imødekommes 
for at undgå ”modstand” mod læring og 
udvikling. Lader jeg blikket vandre tilbage, 
over de læringstips og -tricks, der hænger 
på væggen i 7. klasse, er der også tegn på 
disse forståelser af elever, som regerbare og 
(selv)udviklingsbare: Sedlen, ”You can`t 
do it!”, hvor en saks klipper t´et af i can´t. 
Lyder som et slogan fra positiv psykologi, 
en samling af psykologiske retninger, som 
netop fokuserer på individers ressourcer og 
optimering af muligheder, og hvor elevens 
egne forventninger til sig selv er afgørende 
for læring. Elevtilblivelsen rummer at kunne 
optimere sine muligheder gennem regule-
ring af tanker og positive forventninger til 
sig selv, for at kunne (selv)udvikle sit læ-
ringspotentiale. 

Så på trods af en arkitektur, som på Den 
store skole delvist henleder tankerne på 
50ernes tanker om skole, læses også nye 

tendenser ind i de måder, Den store skole 
indrettes og anvendes på. Særligt Den store 
skole ser jeg i dette krydsfelt af, hvad skolen 
var, skal og kan blive til i fremtiden. Nok 
fordi den som folkeskole i højere grad læner 
sig ind i lovgivning, tendenser og diskurser 
om skolen, som del af en global verden med 
stigende konkurrence og øget kompleksitet 
i de udfordringer, som skolen skal løse, og 
hvor ord som trivsel og faglige mål går hånd 
i hånd i et realiseringsprojekt af den enkelte 
elevs potentialer. 

På Den lille skole er det virksomme tanke-
sæt elever som ”hele mennesker” med afsæt 
i barnets mange udtryksformer og sanser, 
behov for at gro selv og i fællesskaber. I klas-
seværelset hos 0.klasse er der både et mere 
traditionelt opsæt med borde i hestesko, og 
så er der gulvplads med en kæmpe madras, 
der står op ad væggen, når gulvet bruges til 
bevægelse eller kan ligge på gulvet, når bør-
nene hviler, hører historier eller laver andre 
aktiviteter. En indretning, som jeg også kan 
genkalde mig mine børns klasseværelser på 
Lilleskoler (for 10-15 år siden) og min egen 
for den sags skyld (for 45 år siden). Den lille 
skole ser jeg i højere grad som optaget af et 
dannelses- og selvdannelsesprojekt, som har 
udgangspunkt i Friskolernes grundlag.

Juelkjærs pointe er, at arkitektur og dennes 
”pædagogik” ikke er en container for sko-
lens virke, der er radikalt medstyrende for, 
hvad der kan blive til en skoledag (Juelskjær, 
2011b; Staunæs et al., 2009); ”Det fysiske 
rum er ikke bare noget der er, det er noget 
som aktivt og til stadighed gør noget. Arki-
tekturen er med til at styre og rekonstruere 
det, der skal ledes, nemlig subjekterne og 
betingelserne for dannelsen af subjektivitet” 
(Juelskjær, 2011b, p. 56). 

Elever bliver til elever, lærere bliver til 
lærere, og det sker i intra-aktioner med de 
fysiske rum og de muligheder, som medpro-
duceres her. På den måde er skolens arkitek-
tur også med til at forandre skolens virke. 
Det er også en bevidsthed, ’feltet’ selv formu-
lerer. Ny skolearkitektur og nye tiltag i gamle 
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skoler er i det lys meget mere end en opgra-
dering af bygninger og æstetiske valg. Det 
er en anledning til at forandre skolens virke, 
og det er en anledning, som både forskning 
og skoler, ministerier og andre interessenter 
har forståelse for, at arkitektur, materialer, 
interiør, indretning gør en forskel (Juelskjær, 
2011b). 

Når arkitektur er med til at forandre skolens 
virke, og den er medproducerende og anvi-
sende i, hvordan elever bliver til, er den også 
medbetydende for, hvordan elever bliver til 
publikum, når der kommer teater på besøg 
i skolen, eleven flyder med over i det, som 
publikum bliver til i. 

Med Barad forstås tid og rum anderledes. 
Rum er ikke en beholder og noget statisk, 
som eksisterer før og uafhængigt af de socia-
le processer. Rum er en dynamisk størrelse, 
som bliver til i og med de sociale, materi-
elle og spatielle tilblivelsesprocesser. Tid er 
ikke alene lineært fremadskridende for de 
aktiviteter, der finder sted på skolen, tid er 
en kvalitativ kraft i de menneskelige tilbli-
velsesprocesser (Barad, 2003, 2007), hvilket 
jeg vender tilbage til senere, hvor tid og rum 
ligesom i mellemlægspapiret ”Tidskollaps” 
også bliver en kvalitativ kraft i måden at for-
stå børns publikums-tilblivelser. Men tilbage 
til skolerne. 

Klasseværelset er med Foucaults ”discipline-
ringsanalyse” et rum, som inddeler eleverne 
på skolen i celler, med borde og stole, en 
sid-ved-bordet-pædagogik, hvor læreren 
bliver til lærer og den, der leder rummet, 
med blikke og kategoriseringer (dvs. hierar-
kiseringer, normalisering) ved at eje rummet 
og fordele kroppe i rum og tid. Som følge af 
dette kan man sige, at eleverne forholder sig 
til sig selv som objekter, der skal afrettes og 
forventer at blive bedømt, at få udstukket 
retninger af læreren og skolen (Juelskjær, 
2011b). 

At træde ud af dette rum indebærer, at læ-
rer-elev-relationen forandres. I sid-ved-bor-
det-pædagogikken ligger en ensliggørelse, 
viden udgår fra et center i lokalet, læreren 

ved tavlen rettet mod eleverne ved borde-
ne. Når børn italesættes som nogle, der har 
forskellige læringsstile i individualiserede 
læringsdiskurser lægger det op til andre 
former for organisering. Juleskjær skriver, 
at pædagogikken tids-og rumliggøres, fordi 
eleverne skal lære forskellige steder. Læ-
reren bliver den, der skal kunne genkende 
eleverne som forskellige, gennem de måder, 
som børnene selv vælger at gå i forbindelse 
med det fysisk-rumlige. Det bliver hermed 
læreren, der tilvejebringer mulighederne for, 
at forskellighederne kan udfolde sig som en 
kontrast til klasseundervisning, hvor forskel-
lighederne jo skal tæmmes og bænkes i en 
ensartet kropsmasse, der skal sidde ”på sin 
plads”, som elev ved et bord i en gruppe eller 
i en hestesko (Juelskjær, 2011b, p. 67). 

På begge skoler oplever jeg disse strømnin-
ger. På Den lille skole er det læreren, der 
genkender, hvem der har brug for en løbe-
tur, mærker på elever om de trænger til en 
pause. Nulre-stenen, som står ved hver elevs 
plads, er også en taktil teknologi til de børn, 
der har svært ved at sidde stille og tilbyder 
dem en mulighed for at nulre med stenene, 
når kroppen bliver for urolig. Ligesom det 
bare gulv i klasselokalet tilbyder muligheder 
for at afbryde sid-ved-bordet undervis-
ningen, når klasselæreren vurderer det og 
laver en kropslig udfoldelse. En figur, der 
anvendes til at øge fokus og ”tæmme” uro i 
0.klasse er sommerfuglen, som er en lille se-
rie bevægelser, der laves ude på gulvet. Alle 
bevæger sig i de cirklende bevægelser med 
armene for til sidst af have en lille ”usynlig” 
bold-rundform mellem hænderne. Bagefter 
spørger læreren ud i gruppen, hvilken farve 
og form det var man mærkede. 

På Den store skole er der særlige aftaler, 
som knytter an til nogle af eleverne, som 
sedlen på væggen, der i klasselærerens 
undervisning er en åbenhed for at anven-
de vindueskarmen som siddeplads i hende 
undervisning. Men, når vinduet åbnes, og 
der råbes ned til nogle andre irettesættes 
eleven og bliver bedt om at lukke vinduet 
eller finde vej tilbage til sin stol ved bordet. 
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På den måde møder den gamle skole-tanke 
med ensliggørelsen den nye skole-tanke med 
mange læringsstile og individuelle behov. 

Andre gange må eleverne på Den store skole 
sætte sig ned på skole-torvet og her bevæger 
de sig rundt for at finde et godt sted at sidde, 
for at finde deres lærer eller andre elever. 
Læreren skal finde eleverne eller der laves 
aftaler om, hvor man mødes igen i klasse-
værelset. De nye læringslandskaber med 
krav om differentieret læring, læringsstile 
mv. producerer det, som Juelskjær kalder en 
bevægelsesontologi (Juelskjær, 2011b, p. 70), 

en verden hvor lærere og elever og denne 
verdens indretning til stadighed bevæger sig 
væk fra hinanden og mod hinanden. Hvor 
læreren giver slip på eleverne i tid og rum, 
som er en helt anden tid-rum-sættelse end 
den tidligere nævnte disciplinering af rum 
og tid i klasseværelset, til lektioner med et 
indhold, som alle forholder sig til, faciliteret 
af læreren. 

Det er i disse vekslende bevægelser, at teatret 
kommer på besøg, og at børn, skole, voksne, 
tid og rum væver sig sammen og får betyd-
ning i børns publikums-tilblivelser. 
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Only pupil knows
by Valto & Senja & Riikka Hohti (Hohti, 2016c, pp. 4, 10)

The day began with swimming.  
You had to swim back and forth back and forth.  
Now the a-group goes to English.  
And the b-group is practicing synonyms.  
Now everybody is reading out loud.  
The teacher read a story out loud.  
Now everybody says opposites of the story’s sentences.  
Everybody has to do a play (…)  
(Classroom diaries, by Valto & Senja)

Only pupil knows 
how it feels to be a pupil 
in those boxes of the timetable. 
In the box everything goes according to the box 
everything one does is determined by it.  
the adults have planned the tracks and the routes 
to fit the ages and the levels; there is no swimming outside the boundaries  
one is not supposed to drag one’s heels 
you always have to look as if you are trying your best.  
The teacher also has  
really a lot of tracks and routes,  
for the teacher, the squares in the day timetable  
are parts of big wholes,  
challenges and goals,  
timelines, deadlines, trajectories,  
which, in reality, never turn out as they are planned.  
The teacher is worried about months, which have surprisingly few days,  
results that are aimed at,  
goals that have to be achieved,  
and abilities  
that the pupils have to master now 
in order to be able later 
to learn other things, for example, potencies and percentages.  
(A retelling by Riikka) 

Riikka Hohti, arbejder først som klasselærer og sidenhen som forsker i skolen i Finland. Eleverne 
melder sig på daglig basis for at skrive dagbog over skoledagen på Hohti’s spritnye computer. De 
eneste regler er, at det er frivilligt, der skal som minimum være to elever, og de vælger selv, om tek-
sterne må bruges og læses højt. Hvis ja, responderer Hohti på dem, som et led i sin forskning. 
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Da morgenlæsning er slut, fortæller klasselæ-
reren, at dansekompagniet Running Sculpture 
kommer på skolen i dag med en dansefore-
stilling, og at de også kommer i morgen, hvor 
vi skal være med. Vi skal bevæge os, så det 
er vigtigt ikke at tage for stramme bukser på. 
Alle skal huske tøj til at bevæge sig i mellem 
kl. 12.30 og 14.00, og så er det sammen med 
6.klasse. Sten Larsen (selvvalgt forskeralias, 
herefter kaldet Sten) synes, det er helt vildt 
”nederen” at skulle være sammen med 6.klasse 
i stedet for med 9.klasse. Det havde været så 
meget federe, siger Sten. Klasselæreren bry-
der ind, ”Hvad er det du skal huske i morgen 
Sten?” Og Sten svarer: ”tøj til at bevæge mig i. 
Idrætstøj” 

(Notesbog, Den store skole, danseforestillingen 
Med kroppen på opdagelse, efteråret 2018).

Og så er der det der med tøjet, jeg har selv 
tænkt over, hvad jeg skal have på. Skriver i 
min notesbog, at det ender med en blød trøje 
og buks, og jeg tænker en del over det. Synes 
det virker lige lovligt entusiastisk at tage for 
danseagtigt tøj på. Jeg skal jo have tøjet på 
hele dagen. Mærker en usikkerhed, som jeg 
forbinder med, at jeg ikke vil skille mig for 
meget ud i positionen ”som anderledes voksen” 
på skolen, mærker også en gammel generthed 
fra skoletiden, som handler om at være konsi-
stent i mit udtryk. Ikke at ændre sig for meget. 
Gad vide om det er det samme for eleverne 
i 7. klasse? Bemærker, at mange elever ikke 
har ændret påklædning fra dagen før. Forstået 
som, der er mange der bærer jeans og tøj, der 
ikke ligner bevægelsestøj, men ligner det tøj, 
de havde på dagen før. De ligner sig selv - også 
i tøjvalget. Sten har taget Adidas bukser på, 
og det samme har Bo og Michael. Jeg kan ikke 
lade være med at tænke på, om det er lettere 
for dem at tage tøj på til at bevæge sig i, fordi 
de er nogle af dem, der dyrker sport og ofte 
har tøj på, der kan kobles med sportslig udfol-
delse? Sten er nogle gange kommet senere til 
time, iført fodboldtøj, fordi han spiller fodbold 

på skolens hold og har været med til en skole-
turnering i kommunen, og Bo har fortalt mig, 
at han selv spiller håndbold. Der er ingen, der 
nævner tøj eller at nogen har bevægelsestøj på 
og andre ikke har det. Heidi, klasselæreren, 
har også en blød buks på. Det er en buks, der 
som min, både er en lidt løs hverdags-buks, og 
som også er en, der kan laves bevægelser i 

(Notesbog, Den store skole, ifm. danseforestillingen 
Med kroppen på opdagelse, efteråret 2019).

Tøj som markør på klasse, status og identitet 
og de kommunikative funktioner af tøj er 
diskuteret i Cultural Studies, Materiel Cul-
tural studies, i antropologien og indenfor 
feministisk forskning er der en voksende 
interesse i at afdække, hvordan tøj (med)
producerer kønnede-, aldersmæssige- og 
etniske- subjektiviteter (se fx Staunæs, 2004; 
Taylor, 2013) og i engelsksprogede lande er 
der et fokus på, hvordan skoleelever udtryk-
ker individualitet, tilpashed og modstand, 
når der bæres skoleuniformer (Pomerantz & 
Raby, 2020), og hvordan tøj kan have agens 
som ”power-thing” (jf. Bennett, 2004), der 
forbinder køn og kroppe i kønnede mate-
rialiteter (Taylor, 2013). Tøj kan indikere 
en økonomisk prioritering eller status og 
de små detaljer, som hvordan man bærer 
en trøje, hvilke mærke den har eller den 
måde man smøger bukser op på, kan være 
forbundet med stor alvor og henholdsvis 
inklusion eller eksklusion (Pomerantz, 2018; 
Pomerantz & Raby, 2020; Staunæs, 2004).

Tøj signalerer noget til omverdenen og 
noget, hvor man kan præsentere sig på 
bestemte måder. Det mærker jeg jo på egen 
krop, ved ikke at ville stikke ud, være for vild 
og støje for meget med min påklædning. Jeg 
vil gerne ”falde ind”, ligne mig selv eller det 
selv, jeg har været de forrige gange, jeg har 
været på skolen, for ikke at blive for synlig i 
billedet eller for anderledes i forhold til det, 
jeg var de forrige gange. Min påklædning 
bliver et udtryk for en slags stabilitet i min 

Bevægelsestøj og våde bukser
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positionering, som en ”anderledes voksen”, 
og som Pernille, som jeg tænker, de andre 
kan genkende. 

Måske er det nogle af de samme aspekter, 
der er i spil for de tre drenge, der dukker 
op i sportstøj? Overvejelser af, hvordan de 
kan balancere mellem på den ene side at 
være genkendelige i skolen som Bo, Sten og 
Michael og på den anden side imødekom-
me gårsdagens besked om at tage tøj på til 
at bevæge sig i. Og, måske er det slet ikke et 
udtryk for, at de har taget bevægelsestøj på 
til forestillingen? Måske ville de have sam-
me tøj på uagtet forestillingen? Og, det er 
det, der gør sig gældende for alle her. Ingen 
ønsker at skille sig for meget ud - være for 
anderledes? 

”Tøj er elev-subjektivitetens tilbehør. Ikke en 
rekvisit uden handlingspotentiale, men på 
den anden side heller ikke aktør med intenti-
onalitet. Tøj er ikke bare en ting, som indivi-
duelt kan anvendes og betydningstilskrives. 
(…) Tøj er snarere medordner, lægger til og 
støtter op om bestemte subjektiveringsbud. 
Tøjet alene kan ikke frembringe bestemte 
subjektiviteter. (..)Der hænger ikke en klar 
subjektivitet på bøjlen i butikkerne som 
H&M, Deres eller Only. Tøj skal bruges, 
bæres og kombineres med noget bestemt 
(fx kropstegn, sociale kategorier som alder 
etc.)”(Staunæs, 2004, p. 154). 

Tøj er med andre ord med til at gøre en, og 
det er noget, man gør med. Det har betyd-
ning, hvordan man fremstår i klassen sam-
men med de andre, og det har betydning 
for, hvem man kan blive. Og tøj intra-agerer 
med danseforestillingen, når vi bliver bedt 
om at tage bevægelsestøj på til forestillingen. 
Det, at så få i 7. klasse har taget tøj på til at 
bevæge sig i, fastholder min oplevelse af, at 
danseforestillinger, er noget, der kommer på 
besøg, falder ned i en anden kontekst nemlig 
skolens. Og, at invitationen til at være pub-
likum – i ført bevægelsestøj – ikke er synlig, 
på os som publikum. Det minder mig lidt 
om det faktum. at danseforestillingen heller 
ikke blev skrevet på tavlen, samme morgen. 

Det var en elev, der skulle skrive dagens ske-
ma og alle dagens pauser og danseforestillin-
gen var udeladt. På tavlens skema stod der 
historie, som er det fag, der ellers skulle have 
været. Dansetøj, danseforestilling er ikke 
synlig i klasseværelset og i vores tøj, men det 
sker alligevel. 

Da vi kommer over i hallen. Bliver vi mødt 
af en danser. Han bærer Adidas-tøj. Det er 
græsgrønt. Det er klippet i stykker, for så at 
være syet sammen på nye måder. Han bevæ-
ger sig i bløde fejende bevægelser over gulvet 
og beder os om at følge med og fortæller, at vi 
skal være med til det, der skal ske om lidt. At 
vi skal deltage.

(noter fra Med kroppen på opdagelse,  
på Den Store skole, efteråret 2019). 

Adidas-tøjet på danseren vækker genkendel-
se hos mig, og jeg tænker, at det græsgrønne 
sæt på en gang er en forhandling om gen-
kendelse og overskridelse. En forhandling af 
at være tilpas genkendelig – klædt på - som 
en, der skal bevæge sig i tøj, som flere af 
drengene fra 7. klasse, og at danserens tøj 
er klippet og syet sammen på nye måder 
som en kollage, der overskrider Adidas som 
træningssæt og bliver til en formskåret hel-
dragt. Et hverdagsagtigt kostume. Danseren 
forstyrrer med sin på en gang genkendelige 
og overskridende påklædning. Og koblet 
med hans fejende bevægelser inviterer han 
os med ind i et andet univers, på en gang 
genkendeligt og overskridende – ligesom det 
grønne Adidas-tøj. 

Det er en danseforestilling, hvor vi fordeles 
i grupper med høretelefoner i forskellige 
farver. Grøn, rød og blå. I de forskellige far-
vegrupper inviteres vi til at deltage i forestil-
lingen. En dansende, undersøgende, guidet 
forestilling, der minder mig om et compu-
terspil, fordi det udspiller sig i interaktiv 
spildramaturgi (Lehmann, 2007). Vi skal 
udføre forskellige opgaver i grupperne og 
skiftes til at være aktive og udøvende og til at 
sidde stille og observere det, der sker. En af 
opgaverne består i en slags kongens efterføl-
ger. I grøn gruppe, som jeg er i, har vi valgt 
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et billede ud blandt flere, og ud fra billedet 
defineret tre bevægelsesmønstre, vi vil lave. 
En skal gå forrest og være ”kongen” i vores 
ene bevægelsesmønster. Efter lidt stilhed i 
gruppen melder en pige fra 6.klasse sig. Hun 
danser forrest med stor energi og efter lidt 
tid, bemærker jeg, at hendes lyserøde gama-
chebukser er våde, som om hun har sat sig i 
noget vådt eller tisset i bukserne. Det er ikke 
en lille plamage, men en våd plet fra skidtet 
af bukserne og ned på lårene. Hun virker 
selv upåvirket, som om hun ikke selv har be-
mærket noget. Jeg kan høre nogle af dem fra 
7.klasse, der som jeg også er i grøn gruppe, 
tale om de våde bukser, og om hun har tisset 
i dem? Vi bevæger os alle efter hende og la-
ver hendes bevægelser. Jeg mærker et ubehag 
og har lyst til at gøre noget. Tage hende med 
ud og finde et par tørre bukser til hende. 
Men, jeg gør ikke noget. Og, det er der heller 
ikke nogle andre, der gør. 

De våde bukser forandrer danseforestillin-
gen for mig, de tager fokus fra det, der ellers 
sker. De våde bukser bliver til en forgrund i 
en koreografi, der ellers går ud på at deltage 
og være aktivt medskabende som publikum. 
De våde bukser intra-agerer med forestillin-
gen. De skaber ufokuserethed hos nogle, der 
hvisker og stikker hovederne sammen, og 
det forplanter sig som et ubehag. Der opstår 
et ubehag hos mig, fordi jeg bliver usikker 
på, hvordan jeg kan handle. For det første 
er der min ambition om at være en ”ander-
ledes voksen”, som jeg i situationen gem-
mer mig bag. Det, der betyder ikke at være 
voksen-agtig, ikke at håndhæve regler og 
ikke tage voksen-ansvar for det, der sker (jf 
Damgaard, 2015; Warming, 2005) og heller 
ikke i situationer som denne? Men, hvis jeg 
var hendes ven? Eller kendte hende lidt bed-
re, fordi hun gik i 7.klasse - ville jeg så have 
gjort noget? Jeg tænker over, at pigen med 
de våde bukser er eksponeret på en særlig 
måde, og det vil skabe meget opmærksom-
hed omkring hende, hvis jeg griber ind. Og, 
dernæst at der må være en anden voksen 
her, som kender hende og ved, om der er en 
grund til, at bukserne er våde, en, som kan 

drage omsorg for hende på den rette måde. 
Men, det peger også på en anden usikker-
hed, som handler om at være eksponeret, at 
være i en særlig position, som mere udstillet 
over for de andre deltagere i danseforestillin-
gen. Noget som de våde bukser synliggøre. 
De materialiserer den særlige synlighed, der 
ligger i at gå forrest, være center på scenen, 
fordi bukserne – med den våde plet - bliver 
synlige for alle. Det peger også på, at tøjet 
gør noget, og at tøj kan være en medordner 
(jf. Staunæs). De våde busker bliver i denne 
læsning til mere end et par bukser. De bliver 
til et par våde bukser på en pige, som jeg får 
ondt af, fordi der bliver talt om hende, som 
én der har tisset i bukserne, og fordi hun er 
så eksponeret som en anden end os andre, 
og fordi min egen (ikke)forholden sig, ud-
fordrer min etik. 

Jeg leder efter forskellige forklaringer; har 
hun sat sig i noget vådt, er hun en, der er 
udenfor, siden ingen venner har sagt noget 
til hende? Eller har de? Ved hun godt, at 
bukserne er våde og er ligeglad? De våde 
bukser intra-agerer med hendes tilblivelse 
og den dualistiske adskillelse mellem individ 
og tøj opløses. De våde bukser udstiller den 
sårbarhed, der ligger i eksponeringen, som 
kan pege på et tab af kontrol, fordi pigen 
opfører sig, som hun slet ikke ved det, men 
danser uberørt videre med de våde bukser. 
Eller, i en modfortælling, at hun er en Killjoy 
(Ahmed, 2018), villig til at danse med våde 
busker, velvidende at vi andre tænker alt 
muligt om de våde bukser og hende. At hun 
har valgt at være f…. ligeglad? Måske giver 
danseforestillingen hende den mulighed? At 
være fuldstændig ligeglad. 

Det er et vilkår ved forestillingen, at der er 
plads til, at de våde bukser kan få fokus, fordi 
forestillingen er udviklet som en deltagerori-
enteret forestilling. Lisa Nagel og Lise Hovik 
skriver om interaktion og deltageroriente-
rede virkemidler, inden for teater for børn 
og unge i artiklen ”Interaktiv scenekunst for 
barn – tyranni eller magi” og argumenter 
for, at det kræver andre kompetencer for 
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de udøvende dansere og skuespillere i den 
deltagerbasererede scenekunst. 

Nagel & Hovik opstiller et kontinuum, der 
i seks trin går fra den stille betragter til den 
medskabende deltager med plads til børne-
publikums medvirken, som kan inkludere 
leg og børns egne skabende kompetencer 
(Nagel & Hovik, 2014):

”Interaktivt teater for barn beveger seg i 
spennet mellom full kunstnerisk kontroll og 
barnas (i voksnes perspektiv) kaotiske lek. 
Utøvernes behov for kontroll over virke-
midler som tid, rom, fortelling og karakterer 
kan dermed komme i konflikt med barnas 
medskapende fantasi og behov for fysisk 
lek. Idet teatret virkelig åpner for barnas lek, 
skapes det samtidig en risikosone som kan 
være kunstnerisk utfordrende for utøverne. 
Voksne utøvere har et særlig ansvar for å se 
barnet, og samtidig ivareta det kunstneriske 
universet. Kunsten å gi slipp på kontrollbe-
hovet og virkelig improvisere, ikke bare på et 
narrativt forløp i samspill med andre voksne 
improutøvere, men i møte med barnas fan-
tasi eller fysiske påfunn, kan bare utvikles i 
nettopp denne risikosonen. Skuespillere som 
utsetter seg for den farefulle øvelsen det er å 
spille interaktivt teater for barn utvikler der-
med en viktig kompetanse” (Nagel & Hovik, 
2014, p. 4). 

Nagel og Hovik peger på, at man som skue-
spiller eller danser, der ”udsætter sig for den 
farefulde øvelse det er at spille interaktivitet 
teater for børn, skal kunne gribe det uven-
tede i børns fantasi eller fysiske påfund”. De 
våde bukser falder på måde udenfor her, for 
hvad er de? De er en ting, der intra-agerer 
med forestillingen, men som også er for-
bundet med en særlig udstilling af pigen. De 
våde bukser peger på paradokset, hvem skal 
handle her og skal der handles? Improvise-
res?

Selv mærker jeg det, paradokset. At være 
deltager og ikke at finde en strategi, som på 
en værdig måde kommer pigen og de våde 
busker til undsætning. Og, som publikum, 
tænker jeg, vi mærker noget meget centralt 
i publikumstilblivelsen, at alt kan ske, når 
man er deltager. Interaktionsstrategier skal 
have en god kunstnerisk begrundelse, det 
er ikke en kvalitet i sig selv, at en forestilling 
er interaktiv, argumenterer Nagel og Hovik. 
Når ikke det fungerer kan en interaktivfore-
stilling virke som en manipulerende disci-
plin, eller at man som publikum udsættes for 
en uønsket opmærksomhed (Nagel & Hovik, 
2014, p. 1). I dette tilfælde er det et udtryk 
for en ting, et par våde bukser intra-agerer 
med forestillingens koncept og udfordrer os, 
der ser dem ved at sætte os i et etisk dilem-
ma, skal man gribe ind? Og, for mig som 
forsker. Skal jeg skrive om dem? Udstiller jeg 
pigen? Hvad betyder de, altså bukserne, for 
publikums-tilblivelser i skolen?

Er min empati for hende den form for ”sa-
meness”(Lather, 2000, p. 19) , som Lather 
påpeger er problematisk, fordi jeg derved 
gør hende til mig? Eller et udtryk for et bør-
neetisk perspektiv, hvor jeg må spørge mig 
selv; ”what is it to be this?”(Davies, 2014b, p. 
738) i den følsomhed der kræves, når man 
producerer viden om andre? Og kan jeg 
med mit næste spørgsmål; ”hvordan er det 
muligt?” netop åbne for den fortælling, at de 
våde bukser intra-agerer med forestillingen 
og peger på det paradoks; skal nogen gøre 
noget? Og hvem? 



101

- et frit flet af forestillingen ”Hesten” af Ran-
ders Teater og ”The Companion Species” af 
Donna Haraway (2003).

Dette er historien om Hesten Joey og dren-
gen Albert. Det er en historie, der ønsker at 
tage heste-menneskelige relationer alvorligt 
og udfordre en etik og en politik, der er vant 
til at udvise væsentlig andethed og vise, at 
historien betyder noget i naturkulturer. Det 
er en fortælling om kryds-kroppede-arters 
socialitet. Det er en tekst, der stiller spørgs-
målet om flerkoblede figurer, som cyborgs og 
ledsagende arter kan bidrage til på frugtbare 
måder til livet på jorden. Disse figurer er ikke 
hinandens modsætninger. Cyborgs og ledsa-
gende arter bidrager med det menneskelige 
og det ikke-menneskelige, det organiske og 
det teknologiske, bomuld og stål, frihed og 
struktur, historie og myte, far og søn, de rige 
og de fattige, stat og individ, krig og fred…

Hesten er ikke med her som teori, den er ikke 
her for at tænke med. Den er her for at leve 
med. Partner in crime. Den er i teatret for at 
fortælle historier, som vi lever og kan leve. 
Der er ingen forud-konstruerede emner og 
objekter, ingen enhedsaktører eller endelige 
mål. En slags relateringer og snesevis af tid. 
For mig er det, hvad ledsagende arter betyder. 

Det er fortællingen om Hesten Joey og dren-
gen Albert, der mødes på grund af en far og 
skilles på grund af fattigdom. Faren er nødt 
til at sælge hesten til en af de store krige for 
ikke at miste gården, som er sønnens arv. 
Det er fortællingen om glæden ved at træne 
uden pisk, om en dreng-og-hest, som får 
rettigheder, der konstrueres i hver anden ud 
af respekt, opmærksomhed og svar - ansigt 
til ansigt. Om en hest og en dreng, der flyder 
sammen i et sprog af gestik, bevægelser og 
lyde, som rækker langt ud over det, vi forstår 
som ord. Først små bevægelser, som synes 
ubetydelige. Så hård, krævende timing. An-
sigt-til-ansigt. Kryds-kroppede. 

En træning, der giver lydighed til mennesket 
og øger hestens magt til at kræve rettighed 
mod mennesket. Og da de - hest og dreng 
- skilles bag om ryggen på dem begge, bor 
denne rettighed i relationen. Ikke som slaveri 
eller ejerskab i menneskelig forstand, snarere 
gør ledsagende arter noget nyt og elegant mu-
ligt som i gensidige besiddelser, i ledsagers 
lykke. 

Hesten Joey drager i krig - først med kaptajn 
Nicholson på ryggen, som lover far, at hesten 
kommer hjem igen til Albert. Han tegner og 
skriver om Joey i en dagbog, som følger med 
og bliver dens menneskelige hukommelse. 
Under et angreb mister Kaptajnen hesten til 
fjenden, og det bliver menig Schultz, der nu 
sætter navn på dagene i dagbogen. Hesten 
er ambulance-trækdyr og redder mange 
menneskers liv. Hesten Joey i krigen som et 
ledsagende dyr, som så mange andre ledsa-
gende dyr, der understøtter mennesker som 
husdyret, arbejdsdyret og kollegadyret, der 
gør en praktisk forskel på gulvet. 

Det kræver to at være ledsagende art, i kødet, 
i relationen, som i drengen-og-hesten og må-
ske tæt på i relationen menig-Schultz-og-he-
sten. Det er ikke kun mennesker, der har 
artsspecifik kapacitet for moralsk forståelse 
og seriøse præstationer. Det har en hest også. 
Den efterlades alene på slagmarken og bliver 
stående til den hentes af menig Schultz, der 
har besluttet at bringe den hjem. Helt hjem til 
drengen Albert. Til den gensidige rettighed; 
at hvis drengen har en hest, har hesten også 
en dreng. Med fare for romantiske slutninger: 
hesten og drengen bringes hjem og på den 
måde re-modeleres ejerskab, fjendskab og 
venskab i forestillingen ”Hesten”. Ledsagende 
arter (over)lever af kærlighed, engagement 
og længsel efter dygtighed og gensidighed, 
ikke som et nulsumspil, hvor dét den ene vin-
der, tabes af den anden, men som handlinger 
af kærlighed som omsorg for andre sammen-
kædede, nye verdner. 

Forestillingen Hesten og de  betydningsfulde andre 
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Forestillingen skal til at begynde, og idrætshal-
len er helt mørk. Eller det vil sige, jeg bemær-
ker, at der er ”blåt lys” fra mobiltelefoner, 
der lyser op flere steder på de andre bænke. 
Jeg bliver usikker på, om jeg har slukket min 
egen mobil og hiver den op af lommen for at 
være sikker. Den er slukket. Mørket omslutter 
mig – og dog – for på den ene side vedbliver et 
blåt lys at blinke. Der sidder en med et Smart-
watch på armen, og det lyser op - med et lys 
som en puls, der duver op og ned under hele 
forestillingen. 
(Notesbog, Den store skole, teaterforestillin-
gen Hesten, foråret 2019)

Det er på Den store skole, jeg møder et 
smartwatch, min egen mobiltelefon og 
andres mobiltelefoner til forestillingen 
”Hesten”. Det er på ingen måde første gang, 
jeg møder mobiltelefoner og deres blå lys til 
teaterforestillinger. Jeg forholder mig altid 
til min egen mobiltelefon og dens tilstand, 
inden jeg skal se en forestilling; Har jeg 
husket at slukke den helt eller at sætte den 
på flytilstand og ellers mindes jeg om det, 
når jeg lukkes ind til en forestilling og bliver 
bedt om ”at, slukke mobilen for at kunne 
tænde den igen efter forestillingen”. Det er 
på ingen måde en garanti for, at telefonerne 
bliver slukket, det er slet ikke usædvanligt, 
at der er ’blåt lys’ i mørket. Og det sker også, 
at en mobil ringer eller afgiver lyde under 
forestillingen, fordi én blandt publikum alli-
gevel ikke har slukket for den. Og - et Smart-
watch… kan det overhovedet slukkes? 

Senere googler jeg mig til, at smartwatch i de 
senere opdateringer har fået det, der hedder 
et ”Theater mode”, som er et ikon med to 
masker, og det er en funktion, der slukker 
helt for skærmen. I tidligere opdateringer 
var det ikke muligt, og det betød, at hver 
gang en besked kom ind, lyste mobilen blåt 
som en on-going puls. Det er tankevæk-
kende, at det er navnet på den funktion, der 
slukker helt for et smartwatch! Det vidner 

om, at den gængse forståelse af teater er et 
sted, hvor mørket og stilheden skal kunne 
sænke sig helt, for at publikum skal kunne 
lukke alt andet ude og stille sig til rådighed 
for det, der sker på scenen. Men, mobiler og 
smartwatch’et udfordrer dette, fordi det blå 
lys minder om det der også sker, samtidig 
med at vi sidder her i mørket. De gør mem-
branen mellem det der sker i teatrets mørke 
og udenfor mørket mere porøs. 

Mobilselskabet Telia har i 201913 lavet en 
undersøgelse, der viser, at de fleste børn i 
Danmark er otte år, når de får deres første 
mobiltelefon. På Den lille skole ser jeg ikke 
nogen mobiltelefoner til teaterforestillinger-
ne eller i klassen, og det hænger muligvis 
sammen med børnenes alder. På nogle sko-
ler er der politikker14 om, at man efterlader 
sin mobiltelefon i en kasse, når man kommer 

13 www.tv2east.dk/bornenes-danmark/borns-vilkar-ad-
varer-mod-give-born-mobiltelefon-tidligt

14 Undervisningsministeriet udgiver i 2019 statusrap-
port ”Digitalisering med omtanke og udsyn”. Den har 
primært fokus på læring og digitalisering. Et tema 
handler om trivsel og sundhed, og her nævnes det, at 
47 % af de danske grundskoler har en politik om, at 
eleverne ikke må bruge mobiltelefoner i frikvarteret 
(Undervisningsministeriet; Styrelsen for IT og læring, 
2019). Rapporten ”Skærm eller skærm ikke?” (2019) 
fra Århus Universitet undersøger, hvilke mobilregler 
der eksisterer i skolen fra 0.-10. klasse og kommer 
frem til 9 forskellige modeller. De fleste (22,8 % af de 
adspurgte skoler (1/3 af landets grundskoler indgår 
i undersøgelsen)) har regler om, at telefoner skal 
forblive slukket/i tasken for at forstyrre så lidt som 
muligt. 19,1 % opbevarer mobilerne under lås hele 
skoledagen for at skabe ro både fagligt og socialt. 
14,9 % laver reglerne i klassen primært baseret på 
lærerens vurdering, hvor forældre og i få tilfælde 
børn nogle gange inddrages i beslutningerne. 14, 8 
% differentierer reglerne efter alder, og her vil indsko-
lingen være mobilfri, mellemtrinnet ligeså eller med 
regler om mobilvaner, og overbygningen kan have 
særlige privilegier. 4,4 % har besluttet, at mobiler kan 
bruges som arbejdsredskab med henvisning til Fælles 
mål, hvor IT indgår som tema og/eller for at møde 
eleverne i samtidens teknologiske realiteter (Liberoth, 
2019, pp. 12–15). Skolerne ser det samtidig som deres 
opgave at undervise eleverne i digital deltagelse og 
digitale kompetencer (12,4 %). De ønsker at lære bør-
nene ”god mobiletik og skik” og teknologiforståelse. 
Nogle tillader f.eks. mobiler i frikvarteret med dette 
sigte (ibid. p.18).

Porøse publikums-tilblivelser 

https://www.tv2east.dk/bornenes-danmark/borns-vilkar-advarer-mod-give-born-mobiltelefon-tidligt
https://www.tv2east.dk/bornenes-danmark/borns-vilkar-advarer-mod-give-born-mobiltelefon-tidligt


104

i sin klasse, men jeg kender ikke til regler-
ne for mobiltelefoner på hverken Den lille 
eller Den store skole. På Den store skole i 7. 
klasse lægger jeg mærke til mobiltelefoner-
ne, særligt i pauserne og så til forestillingen 
”Hesten”. 

Mobiltelefonerne minder mig om, at en del 
af det at være barn og ung i dagens Danmark 
også er at have et digital device, som en mo-
biltelefon eller måske endda et smartwatch 
(og at de er med i skolen og til en teaterfore-
stilling). Mobiltelefonerne i teatret er med 
til at understrege behovet for at undersøge 
også publikums-tilblivelser som åbne, for-
bundne med ting og sætte fokus på, at ikke 
alene mennesker kan være forgrund i disse 
tilblivelser. Men at mobiltelefoner (og andre 
teknologier) også har deres egne historier, 
som væver sig sammen med mennesker 
(Barad, 2007; Bennett, 2004; Haraway, 2003, 
2016) - også i publikums-tilblivelser til teater 
i skolen. 

Sekvensen med det blå lys, der pulserer 
i mørket, tilbyder at forstå ting, børn og 
publikums-tilblivelser som komplekse og 
åbne tilblivelser forbundet med verden uden 
for teaterforestillingen. For selvom mobilen 
er i lommen, slukket eller sat på flytilstand, 
har mobilen også adgang til sit barn. Det er 
en mangesidet relation. Mobilen kan lyse, 
vibrere og modtage beskeder og notifikatio-
ner også i slukket tilstand og minde om sin 
tilstedeværelse ved et let tryk i lommen. 

Thing Power
Når jeg anvender Barads tænkning her, 
giver det mig mulighed for at pege på andre 
dynamikker af forbundetheder, der er på 
spil, når publikum bliver til i skolen, fordi 
publikum ikke på forhånd er en afgrænset 
enhed. Et centralt element hos Barad er, at 
intra-aktioner ikke kun udspiller sig mellem 
mennesker, men også blandt ikke menneske-
lige aktører. Ifølge Barad (2007) er al viden 
materielt forbundet, i den forstand, at der 
ikke er nogen viden udenom forbundethed 

til den materielle verden. ”…knowing does 
not come from a distance and representing, 
but rather from a direct material engage-
ment with the world” (Barad, 2007, p. 49). 

Disse kræfter, at viden er forbundet til 
den materielle verden, kalder Jane Ben-
nett, politisk teoretiker og filosof fra USA, 
”Thing-power” (2004). Det handler om, at 
ting også er vitale spillere i verden med ka-
pacitet til at handle, skabe effekter og ændre 
omstændigheder. Bennett skriver: 

”Thing-power materialism is a speculative 
onto-story, a rather presumptuous attempt 
to depict the non-humanity that flow around 
but also through humans”(Bennett, 2004, p. 
349). 

“Thing-power” er, ifølge Bennett, en kraft, 
der kan påvirke mennesker. Thing-power er 
ikke menneskelig eller organisk og har ikke 
en egen og essentiel agens. Den er heller ikke 
beslægtet med menneskers intentionalitet 
som en ekstern kraft, der kan udøves af ting. 
En måde at forstå denne form for agens på er 
ved at inddrage Barads koncept intra-aktion, 
at intet kan forstås som på forhånd afgræn-
sede enheder, men derimod som ”multiple 
fænomener” af relationer mellem mennesker 
og ting. Intra-aktioner er begrænsede, men 
ikke deterministiske realiseringer, gennem 
hvilke tilblivelser lejres og foldes ind i videre 
materialiseringer af mennesker og ting. In-
tra-aktioner skaber og grænsesætter forhold 
mellem forbundne komponenter og giver 
dem mening og materialitet, og her er det 
en pointe, at diskurser altid og allerede også 
indebæres i ting og vice versa. Barad skriver, 
at intra-aktioner virker på følgende måder:

“Discursive practices and material phenome-
na do not stand in a relationship of externa-
lity to each other; rather, the material and 
the discursive are mutually implicated in the 
dynamics of intra-activity. The relationship 
between the material and the discursive is 
one of mutual entailment. Neither discur-
sive practices nor material phenomena are 
ontologically or epistemologically prior. Ne-
ither can be explained in terms of the other. 
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Neither is reducible to the other. Neither has 
privileged status in determining the other. 
Neither is articulated or articulable in the 
absence of the other; matter and meaning 
are mutually articulated” (Barad, 2007a, p. 
152 Barads kursivering).

Intra-aktioner skildrer ikke relationer 
mellem allerede adskilte enheder eller 
identiteter, derimod skildres mennesker og 
ikke-mennesker som forbundne i multiple 
gensidige effekter(Allen, 2018; Barad, 2007; 
Hultman & Lenz Taguchi, 2010). I dette per-
spektiv bliver børns publikums-tilblivelser i 
skolen et både-og, både diskurs og materi-
alitet, uden forrang. Det skubber på sin vis 
mennesker-børn lidt til side i vidensproduk-
tionen om publikum i skolen og tillader ting 
at få en aktiv plads i børns publikums-tilbli-
velser. 

Det betyder fx, at jeg kan undersøge, hvor-
dan publikum bliver til, ikke alene ved 
at følge det mennesker gør, men også det 
ikke-mennesker gør som forbudne med 
hinanden, såsom de bænke, man sidder på, 
lokaler man er i, smartwatch’et på armen el-
ler mobiltelefonen i lommen, og hvordan de 
er medskabende i publikums-tilblivelser. På 
samme måde som en teaterforestilling heller 
ikke kan reduceres til sine skuespillere og re-
lationerne mellem dem, men må forstås som 
forbundne i samspillet mellem skuespiller, 
tekst, rekvisitter, scenografi, lokalet, publi-
kum, etc. bør publikum, børn, teater, ting, 
skole i dette perspektiv heller ikke tænkes 
som separate og adskilte enheder. Børn som 
publikum, tænkes derfor ikke som før-ek-
sisterende, deres forbundne eksistens med 
ting, teater, skole etc. – de er co-producerede 
og forbundne. 

Mobiltelefoner og børn  
som ledsagende arter 
De finske forskere Hohti, Paakkari & Sten-
berg (2019) undersøger, hvordan det som 
kaldes ’det digitale spring’ (the digital leap) 
og som startede omkring slutningen af 

90erne/starten af 00erne, i dag er del af 
børns hverdagsliv i Norden. ’Det digitale 
spring’ dækker over udviklingen fra inter-
nettet og World Wide Web (www) i 1994 
til udviklingen af personlige computere og 
devices som bl.a. har betydning for tanker 
om medborgerskab, demokrati, læring og 
dannelse. Hohti, Paakkari & Stenberg finder, 
at særligt mobiltelefoner/smartphones spiller 
en kæmpe rolle også inden for skolens mure. 
De anvender Barads begreb ”entanglement” 
til at undersøge, hvordan skoleelever bliver 
til med mobiltelefoner. De foreslår at tæn-
ke børn og mobiltelefoner som forbundne 
med Haraways begreb companionships som 
betegnende for det engagement, der om-
slutter relationerne mellem mobiler og børn 
i skolen. Mobiler kan forstås som en form 
for ”ledsagere”, ”kæledyr”. Noget man har et 
engageret forhold til, og som man smelter 
sammen med i en form for socialitet, som 
jeg - med Haraway’s begreb champanionships 
- kan betragte som fler-koblet, åbent, uden 
enkelt kilde eller endelige mål, men som en 
slags relatering (Haraway, 2003, pp. 4, 6) – 
som mobiler og børn tæt forbundne krops-
ligt og materielt. 

“The processes in which phones become 
young people’s companions in everyday life 
are material, embodied, and deeply intimate” 
(Hohti, Paakkari, & Stenberg, 2019, p. 85). 
Sådan skriver Hohti et al om deres observa-
tioner fra 5.- 6. klasse i Finland, hvor elever-
ne kalder deres smartphones for ”soulmates”, 
og at eleverne med mobiler uden en aktiv 
internetadgang betegner sig selv som ”perso-
ner uden liv”. 

Mobiler og børn som companions eller mak-
kere er kropsligt forbundet og lærer fra hin-
anden. Mobiler (som smartphones) eller ure 
(som smartwatches) er nogle, vi bærer på 
kroppen, og som vi er i kontakt med i løbet 
af dagen, ved berøring, at vi kigger på dem 
og ved deres blotte tilstedeværelse. De ind-
samler personlige data og lærer om adfærd 
og sender flow af informationer, der tilpasses 
personligt og disse informationer anvendes 
og omsættes. Nogle gange bliver disse infor-
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mationer omsat i måder livet tilrettelægges 
på, i hvor mange skridt man har gået, hvor 
mange kalorier der er forbrændt eller et nyt 
spil, der lige må undersøges (Lupton, 2016). 
Observationerne fra Finland viser, at mobi-
lerne engagerer børn i netværk, adspredelser 
i form af spil og i det hele taget væver sig 
ind i det sociale liv: fx at man altid kan være 
i selskab med nogen, når man har mobilen 
på sig. Mobilen er i sig selv en relation og 
tilbyder relationer - ikke kun relationer, der 
er et uskyldigt engagement. Mobilen kan 
også forbindes med konstant ”at være på”, 
”med træthed” og endda ”afhængighed”, med 
noget, der kan opleves som ”en lettelse af få 
en pause fra” (Hohti et al., 2019). 

I skolen, hvor jeg er til teaterforestillingen 
”Hesten”, ser jeg slet ikke mobiltelefoner 
anvendt som en del af den formelle under-
visning, og jeg taler heller ikke med eleverne 
i 7. klasse om deres mobiltelefoner. Mobiler 
er lette og smalle, de kan bæres og være med 
alle steder, og de kan være næsten usynlige. 
Jeg ser mobilerne, når jeg genafspiller vide-
ooptagelserne fra mit huskekamera, som er 
et go-pro kamera, jeg har med mig i skolen, 
når jeg laver workshops og interview. Men 
jeg ser kun mobilerne ved at kigge godt efter: 
Der er mobiler, der glider ned fra bordet, ind 
og ud af lommer, er inde i en hånd for så at 
forsvinde ned i en taske eller i en bukselom-
me igen. Og så husker jeg dem fra pauserne. 
Det er her, mobilerne bliver synlige i klassen. 
Mobilerne tjekkes, siddes med i en vindue-
skarm, der sendes måske en sms, ses eller 
battles om at chrome-caste YouTube-film 
på klassens smartboard, og der spilles spil. 
Nogle af mobilerne har særlige kendetegn og 
personlige islæt. Der er forskellige covers og 
nogle mobiler er særligt pyntet eller skrevet 
på. Mobilerne er, som hos mig selv, tæt på 
kroppen og inden for rækkevidde. Og, der er 
de altså, når der ses teater. 

Dette både-og; at telefonen er en ting i for-
længelse af barnet, der kommunikerer, ska-
ber og bærer relationer, netværk, som noget, 
der er i forlængelse af andre, som vil barnet 
noget, peger også på de stærke kræfter, der 

også er på spil i relation til en mobiltele-
fon. Magtfulde, kommercielle kræfter, der 
er interesseret i børnenes opmærksomhed, 
også imens de er i skolen, og også når de ser 
teater. Ved at tænke på mobiler som pow-
er-ting (jf. Bennett, 2004), som noget der 
også har agens og med Haraways companion 
som mennesker og ikke-mennesker med 
fælles og forbundne historier, kan jeg spørge, 
hvordan mobiltelefoner bruger børn? 

”While students have access to phones, the 
phones also have access to their users. Digi-
tality both participates in constituting social 
and material life and is itself constituted in 
relation to events and beings. Thanks to the 
multidirectional complexity of these dyna-
mics, what happens around children and 
digitalities is always partly unpredictable. 
But not entirely, as algorithms, platforms and 
mobile “ecosystems” are dominantly shaped 
in ways that serve the interests of prominent 
tech companies such as Google, Facebook 
or Apple (Pasquinelli, 2009)” (i Hohti et al., 
2019, p. 88).

De spil og legende tidsanvendelser, som 
synes tilfældige (fx spilapplikationer, der 
tjekkes i en pause, sociale netværk såsom 
Instagram, Snapchat og TikTok), kan og vil 
fra teknologivirksomheders side anvendes 
til kommerciel fordel. Så selv om jeg nær-
mer mig landskabet af sociale teknologier 
åbent, er det også relevant at pege på det 
ikke-uskyldige arbejde med magtforhold 
inden for den aktuelle relation. Der er 
større kommercielle kræfter bag, der også 
væver sig ind, og når mobilerne lyser blåt 
i teatermørket, er det også et udtryk for en 
kamp om opmærksomhed. Det blå lys fra 
Smartwatch og de lysende telefoner under 
teaterforestillingerne minder om alt det, der 
foregår samtidig med, at vi sidder i mør-
ket og ser forestillingen. Mobiltelefonerne 
mindsker på den måde adskillelsen mellem 
det, der foregår - i mørket til en teaterfore-
stilling som ”Hesten” - og det, der sker uden 
for teatermørket, i min mobil, i mine kon-
takter med nære og fjerne relationer og i de 
kommercielle kræfter, der også ønsker min 
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opmærksomhed. De væver sig med ind i 
publikumstilblivelsen. 

Når mobilen er slukket og i lommen, er der 
potentielt lukket ned for den opmærksom-
hed, som mobilen kræver. Det bidrager med 
et nærvær, en stillen sig til rådighed for det, 
der sker nu, lige som usikkerheden på, om 
mobilen er tændt kan stjæle opmærksomhe-
den fra forestillingen, indtil den er tjekket. 
Begge med en mobil i lommen - er en del af 
at være til stede her og nu. Forestillingsrum-
met er altså ikke kun et lukket, afgrænset 
sted, en tilkoblet boble i en skolehverdag, 
men en del af denne hverdag. 

Tidslige tilblivelser 
I skolen, efter en af de andre teaterforestillin-
ger, ”Tænk hvis det var her!” af Teater O, taler 
jeg med en mindre gruppe drenge fra 7. klasse. 
En af drengene, hvis selvvalgte forsker alias 
er Michael Hansen, herefter kaldet Michael, 
fortæller om en orange ballon, der gjorde 
særligt indtryk på ham i forestillingen. Den 
mindede ham om en ballon fra en gyserfilm. 
En gyserfilm, han ikke lige kan huske navnet 
på. I samtalen kigger han på os andre for at få 
hjælp til titlen. ”Den der med klovnen”, siger 
han så, og da der stadig ikke er nogen hjælp at 
hente, hiver han mobilen op af lommen. ”Lige 
et øjeblik, det er… (fingrene glider hurtigt 
over telefonen, han søger på mobilens inter-
netbrowser) …. It”, siger han. Den krydsrefe-
rence, han ledte efter, understøttes nu af titlen 
på filmen, fundet på mobilen. Og flere nikker 
genkendende, som i ”vi ved, hvad det er for en 
film, du tænker på”. Selv googler jeg gyser-
filmen ”It” senere på dagen, og der kommer 
et billede frem, hvor en hånd omkranset af 
en hvid klovneskjorte med flæser rækker en 
blodrød ballon frem i billedet. Det er et meget 
urovækkende billede, der leder mine tanker 
hen på børnelokkere og Jokeren fra Batman. 

Mobilen som en forlængelse af Michaels 
hukommelse tilbyder titlen på filmen og 
samtidig skabes noget mere ved at forbinde 
det, der var til teaterforestillingen, vi lige 

har set sammen. Michael lader ballonen fra 
filmen intra-agere med teaterforestillingen i 
samtalen mellem os. Både som et bidrag til 
at udbygge, hvad der gjorde størst indtryk 
på ham i teaterforestillingen og som en aktiv 
og bidragende med-forsker i gruppesamta-
len. Den tidligere filmoplevelse, og det som 
gjorde særligt indtryk på Michael, bliver 
medkonstituerende for den måde, vi efterføl-
gende taler om forestillingen på. 

I lineær tid hjælper mobilen Michael med 
at søge tilbage til en tidligere film, som en 
krydsreference til, hvad der gjorde størst 
indtryk i teaterforestillingen. Barad arbejder 
med tid og sted som performative og kalder 
dette spacetimematter. 

Intra-aktioner er ifølge Barad selve eksi-
stensbetingelsen, fordi det er her vi bliver 
til, ikke som en individuel før-eksisterende 
enhed, men i intra-aktioner med verden (Ba-
rad, 2007, p. ix) . Dette omfatter også tids- 
og rumdimensionerne, og de processer, som 
vi forstår som ændringer eller kontinuiteter 
i folks liv. Både fortid og fremtid findes i det 
nuværende øjeblik, fordi materialitet altid 
forstås som diskursivt og dermed også hi-
storisk og på grund af de åbne forbindelser, 
der eksisterer i alle hændelser. Tid og rum er 
altså dynamiske og tilblivende størrelser, der 
bliver til specifikt og i specifikke intra-akti-
oner (Barad, 2007, pp. 140–142; Juelskjær, 
2019, p. 184). 

Publikumsgørelsen fremstilles ofte som en 
lineær-tidslig pointe med et før, et under og 
et efter forestillingen (Hansen, 2011; Sauter, 
2000; Schechner, 2004). Det er en måde at 
adskille tid og teateroplevelsen på. Som vist 
her i samtalen med Michael, hvor der skabes 
et før (1: hvor Michael har set filmen It) og 
et under (2: hvor Michael møder ballonen i 
forestillingen, og den sætter ham i en særlig 
stemning) og et efter (3: hvor Michael ind-
drager ballonen i samtalen, som en reference 
til det, der gjorde mest indtryk på ham og 
får titlen ved at google den på mobilen), og 
endelig i min analytiske eftertid (4: hvor jeg 
tænker det som en krydsreference, at Mi-
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chael tænker fra én kontekst til en anden, og 
at ”It” har indflydelse på det, der har gjort 
størst indtryk på Michael som publikum). 

Men med Barad kan publikums-tilblivelse 
forstås som noget ,der performes med tid og 
sted, som handling, noget, der intra-agerer 
og skaber publikum. Når jeg tænker med 
Barads spacetimematter og ikke adskiller de 
fire tider, men gør op med deres adskillelser 
og lader dem være forbundne i en bunke; 
skaber de publikums-tilblivelser i samtalen 
om forestillingen. Tid og rum anvendes som 
kvalitative og aktive dynamikker i publi-
kums-tilblivelser. Mobilen som forlængelse 
af Michael, der leder efter filmreferencen for 
at dele den med os andre og forbinde den til 
ballonens (gyser) potentiale i forestillingen. 
Mit forskningsarbejde og mine spørgsmål, 
der skaber rammer og kaster skygger ind i 
samtalen. Film som reference, den orange 
ballon, teaterforestillingen, Michael, der 
også i andre sammenhænge bidrager med 
skarpe analyser, os, der lytter i et af skolens 
grupperum etc. Disse forbundetheder bliver 
til Michaels største indtryk i forestillingen 
og publikumstilblivelse lige der. Ved ikke at 
se tid og rum alene som lineære, men som 
dynamikker, der performer, bliver publi-
kum til - ikke i tid, men med tid. Før, nu 
og fremtid forbindes som en del af publi-
kums-tilblivelsen i samtalen. Min søgning og 
det fremkomne billede fra ”It”, med tanker 
på Jokeren og en børnelokker, fletter sig med 
i denne tekst og giver tanker om, hvad det 
mon er for forventninger Michael har haft til 
forestillingen, da han så den orange ballon? 
Om en ballon i en forestilling, i samtaler om 
teaterforestillingen, i et mindre skolelokale, 
også inviterer til at tænke i krydsreferencer, 
fordi det er ”godt at kunne”, som en 7.klasses 
elev og læreren normalt (i dette tilfælde mig) 
begejstres?

Barad (citeret i Juelskjaer, 2013, p. 758) 
forklarer, at mennesker og andre fænomener 
er “materielle forbundetheder, der er foldet 
ind og filtret sammen gennem spacetime-
mattering af universet “. På denne måde er 
mennesker ikke i tid eller rum, men med tid 

og rum, som dynamikker, der ikke kan ses 
som separate elementer uden for mennesker. 
Fra et intra-aktivt synspunkt (Barad, 2007) 
er både lineær og ikke-lineær tid viklet ind 
med skole, teater, mobiler og vedtagelser om 
publikum.

Forbundne som cyborgs
Når jeg tænker på mobile devises, som en 
forlængelse af kroppen, som her, hvor den 
bidrager til samtalen og som del af Michaels 
hukommelse, leder det mine tanker hen på 
Haraways figur, cyborg (1991). Cyborg-fi-
guren indfanger ideen om, at mennesker og 
teknologi ikke kan tænkes adskilte, at de er 
forbundet med hinanden. Haraway mener, at 
vi alle er cyborgs, fordi teknologien i dag er 
medskaber af mennesker lige fra fødslen og 
ofte helt fra undfangelsen. Cyborg ophæver 
ideen om mennesket som ren og uskyldig 
natur, fordi teknologien, kulturen og det, 
vi normalt har adskilt os fra som værende 
kunstigt, er blevet en uadskillelig del af vores 
ontologi. Her skal det ikke læses som én 
ontologi, én form for væren, men en diver-
sitet af uens former for væren i mangfoldige 
subjekter, fortællinger og aktører. 

 “By the late twentieth century, our time, a 
mythic time, we are all chimeras, theorized 
and fabricated hybrids of machine and orga-
nism; in short, we are cyborgs. The cyborg 
is our ontology; it gives us our politics. The 
cyborg is a condensed of both imagination 
and material reality, the two jointed cen-
tres structuring any possibility of historical 
transformation…” (Haraway, 1991, p. 150).

Cyborg-figuren er Haraways invitation til at 
tænke ud over de dikotomier, som figuren 
selv er født ud af. Dikotomier skabt i den 
vestlige verdens videnskaber og politikker 
såsom; natur/kultur, dyr/maskine, krop/ånd, 
fiktion/virkelighed. I et feministisk opgør 
med de begrænsninger og grænsekrige, som 
denne tænkning medfører, åbner Haraway 
for glæden i at forstyrre disse grænsedrag-
ninger(Haraway, 1991). Companions er i 
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familie med cyborgen. Haraway bruger com-
panion species til at beskrive relationen mel-
lem mennesker og dyr og mellem mennesker 
og teknologi og deres forbundetheder. Hun 
kalder dem for post-cyborgs, som et bidrag 
til den oprindelige figur (Haraway, 2003).  

Relationen mobiler-børn som companions 
bidrager til nye måder at forstå mobilers 
tilstedeværelse i teatret. Ved at tage relatio-
nen alvorligt mellem børn og mobiler, som 
et afbræk, underholdning, som hukommelse, 
et tilbud om at være til stede et andet sted, 
at være til stede flere steder på en gang, og 
i forlængelse af hinanden som en figur, kan 
der også tænkes i tiltrængte pauser og breaks 
fra relationen. 

Mobiler-børn gør op med forestillingen om 
inde/ude, fordi membranen mellem det, der 
skal ske til teaterforestillingen og de sociale 
netværk, søgefunktioner eller apps, der er 
tilgængelige i mobilen inviterer til at gøre 
noget med dem, og det kan tage eller dele 
opmærksomheden med det, der sker på sce-
nen. Når mobiler og børn anskues som led-
sagende arter eller cyborgs udfordres blikket 
på barndom, som noget børn rejser igennem 
i lineær tid, situeret i stabile rum, og at den-
ne forbundethed tilbyder en helt anden rela-
tion end den, mobiler ’måske’ var tiltænkt i 
skolen, som noget andet end et værktøj til at 
indhente og opøve færdigheder? 

I publikums-tilblivelser tilbydes vi i mødet 
med forestillingen ”Hesten” at lade os om-
slutte af mørket og være en del af fortællin-
gen om at tage menneske-heste-relationer 
alvorligt. Vi er sammen med andre kroppe 
med mobiler, der ånder omkring os. Da 
det blå lys kom til syne var det en påmin-
delse for mig, om at der er noget uden for 
dette rum, der vil noget - i lommen eller i 
et Smartwatch, der ikke er slået på Theater 
Mode. Uden at være enten for eller imod, 
det som Hohti et al kalder at være digi-po-
sitiv eller digi-negativ, kan det forstås, at der 
kæmpes om opmærksomhed, og det blå lys 
er en del af den kamp, der handler om, hvor 

fokus er som publikum, i lommen, i hånden, 
hos naboen, på scenen. 

Skoler er ofte organiseret omkring tid og 
stabile rum (Alison & Chris & Prout, 1999; 
Bartholdsson, 2009; Staunæs, 2004); En 
skoledag er inddelt i lektioner med under-
visning i bestemte lokaler, og i denne orga-
nisering er der ikke afsat en tid til mobilte-
lefoner. Mobilerne ses derfor mest i det som 
Hohti et al kalder; ikke-tid eller imellem-tid, 
som er en betegnelse for de mellemrum, der 
opstår, når eleverne er i overgange fra det 
ene til det andet. Det kan være, når der er 
pause eller når eleverne bevæger sig fra et 
lokale til et andet (Hohti et al., 2019). Og i 
forbindelse med teatret bemærker jeg også 
telefonerne i mørket lige inden forestillingen 
går i gang, i det der også kunne kaldes en 
ikke-tid. Det er en ikke-tid, som tilbyder et 
ikke-sted i mørket, fordi man måske synes, 
det er mere skjult eller anonymt i ly af mør-
ket at tjekke sin mobil (på trods af dens blå 
lys), men fordi der ikke er afsat tid til at give 
mobilen opmærksomhed?

Med mobiler som børns ledsagere og i for-
længelse af kroppen som let og bærbar del 
efterspørger jeg en stillingtagen til, hvor og 
hvordan mobiler kan indgå i teaterforestil-
linger, for både børn og voksne. Og det er 
værd at bemærke, at denne tanke ikke alene 
er født ud af tanker om teater som omslut-
tende mørke, der for et øjeblik (45 minutter) 
efterlader os i en transformationsproces, der 
optimalt set gør, at vi for et øjeblik forlader 
den sociale virkelighed og sociale identitet 
og samles med andre og forvandles til den 
kollektive, kulturelle størrelse, der kaldes for 
publikum (Junker 2019; Harsløf 2012). Men, 
en stillingtagen i det hele taget, fordi det 
handler om mobiler og devices, som indgår 
i vores – og børns liv - som forbundne, som 
cyborgs, som ledsagende arter, der vibrerer 
i lommen, udfordrer tid og sted og kræver 
opmærksomhed. 

Her har jeg forsøgt at skrive om mobiler og 
børn som åbne fortællinger, som ledsagere, 
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der kan rumme paradokser og det komplek-
se. Og ikke om mobiler som teknologisk 
læringsredskab, men som del af hverdags-
livet. Og, ikke som teknologi og barn, men 
som ledsagere eller cyborgs. Og, ikke som 

digi-positiv eller digi-negativ, men som 
undersøgende i forholdet mobil og børn og 
publikums-tilblivelser. Det er hermed en 
invitation til at tænke med i dette engage-
ment …
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Når to hænder berører hinanden er der en 
sanselighed, en udveksling af varme, en 
følelse af tryg tilstedeværelse, en nærhed af 
andet, der bringer den anden næsten lige så 
tæt på. Måske tættere. Og når de to hænder 
tilhører en anden person, kan dette vække 
en uro, en mærkelig følelse af selvets andet, 
en bogstavelig holden på afstand i følelsen af 
kontakt, den fremmede, der hilser på indeni? 
Så meget sker, når to hænder berører hinan-
den; en uendelighed af andre - andre væsner, 
andre rum, andre tidspunkter vækkes. 

Vi står overfor hinanden to og to i en rund-
kreds. Øjnene er lukkede. Som en synlig for-
bindelse i mellem kroppene er der arme og 
hænder. Hænderne, der holder den andens. 
Hænder, der opdager den anden. Hænder, 
der lader sig opdage. Min stemme over, 
”mærk efter som om du ikke har mødt en 
hånd før, gå på opdagelse, som om det er no-
get helt ukendt”. ”Hvad mærker du? Varmt, 
tørt, fugtigt, hårdt, blødt, bevægeligt eller 
flere dele på engang?” Når ikke min stemme 
taler, grines der lidt, småsnakkes, og et øje 
åbnes på klem for hurtigt at lukkes igen. 

Vi gør teori, ideen er at udføre forskning 
sammen, at være i kontakt på måder, der 
muliggør reaktionsevne - alle ”enheder” er 
sammenfiltrede i forhold til at blive til her. 
Det faktum, at materialitet ”i sig selv” altid 
allerede er berørt af og rører ved uendelige 

konfigurationer af mulige andre, andre væse-
ner og tider mærkes. Hvad er dette? Hud, 
kød, negle, led, varme, energi, en relation i 
en klasse, en med-forsker, et barn, en sam-
ling af kroppe i et lokale, hvordan adskiller 
og forbinder det sig? Berøring i en vigtig 
forstand, i en betagende forstand. Er berø-
ring fornemmelse, hvad materie gør, eller 
rettere hvad materie er: stof er kondens af 
reaktionsevne, skriver Barad. Berøring er et 
spørgsmål om svar. Hver af ”os” udgøres som 
ansvarlig for den anden, som den anden, 
som respons. 

Man må som forsker være villig til at lade 
sig ryste og berøre - heri lægger også an-
svarligheden, i at man gør sig og sin forsk-
ning ”respons-able”. At gøre sig repons-able 
undersøges i artiklen ”On Touching”(Barad, 
2012), som dette papir udspringer af. En 
etisk fordring. Forskelle og det, der konsti-
tueres som den anden, er ikke eksternt det, 
man undersøger. Den anden og det andet 
er en del af fænomenet, og der er en stadig 
berøring af dette. Tag mine hænder.

Dette skriv forbinder elementer fra Karen 
Barad tekst (2012) ”On Touching – The in-
human That Therefore I Am” og øvelsen ”Tag 
min hænder” og er en øvelse fra de workshops, 
som er afholdt i forbindelse med afhandlin-
gen. Øvelsen er udformet med inspiration fra 
teater Carte Blanche. 

At blive berørt
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Jeg kigger ned på tre piger, der sidder tæt 
sammen på forreste række på træbænke, og 
de snakker løs under forestillingen. De peger 
på scenegulvet foran dem, et hvidt gulv, der er 
tegnet på overalt med sorte stregtegninger og 
mønstre. På deres opmærksomhed og pegen, 
virker det på mig, som om det er tegningerne 
på gulvet, de taler om. De taler meget, griner 
og kigger på hinanden undervejs, så meget, 
at jeg bemærker det, selvom jeg sidder langt 
fra dem (Notesbog, Den lille skole, forestilling 
morfar, MORFAR, morfar foråret 2019). 

Det er på Den lille skole, til forestillingen 
morfar, MORFAR, morfar, at publikumsbæn-
kene står som en firkant, hvilket betyder at vi 
kan se på hinanden som publikum undervejs 
i forestillingen. Vi gøres dermed til bænke-
de vidner, der både bevidner forestillingens 
fortællingen som den udspiller sig, men også 
hinandens reaktioner og måder at forholde 
sig på undervejs. Dette muliggøres af bæn-
kenes placeringer. Jeg møder - med reference 
til det, Staunæs kalder at gå fra det entydige 
panoptiske blik til de mange blikkes panop-
tik - at vi som publikum forholder os aktivt 
til hinanden og hinandens reaktioner. Det 
betyder, at vi mærker hinanden som pub-
likum på en anden måde, end når vi sidder 
på rækker og kigger i hinandens nakker. Det 
kan også virke disciplinerende som publi-
kum, da mange andre kan forholde sig til 
ens reaktioner. Det kan være at holde igen i 
forhold til at vise følelser som at græde eller 
at føle sig ”overvåget” ud fra ideen om, at der 
er en særlig måde at være et godt publikum 
på.

Det sker nogle gange, at der tysses på publi-
kum under en forestilling, og det er en rolle 
som særligt det voksne publikum, som er 
med børn i teatret, påtager sig. Det er ofte 
børnenes lærere, pædagoger eller forældre, 
der tysser eller griber ind, for at ”hjælpe bar-
net på plads som publikum” (Böhisch, 2011; 
Hovik, 2014; Juncker, 2006a, 2006b). Det 

er min erfaring, at det sker fordi de voksne 
ønsker at agere ansvarlige forstået som sørge 
for, at de børn, de har ansvaret for, opfører 
sig passende som publikum. Men, det er 
også velkendt blandt teatrene, at teatrene 
gerne vil tage det ansvar på sig og i stedet 
invitere de voksne publikummer ind på lige 
fod som børnene. Det, at man som teater, 
der arbejder med teater for børn og unge, er 
sig helt bevidst, at publikums udtryk under 
selve forestillingen også kan være kreative 
bidrag i forhold til forestillingens liv (se fx 
Bönish, 2011; Hovik, 2014). 

På Teatercentrum har vi i folderen ”Det hele 
for det halve”, som er information til nye 
opkøbere, arrangører og formidlere af scene-
kunst for børn og unge, der står:  

”Under forestillingen ligger ansvaret for tea-
terrummet i udstrakt grad hos skuespillerne. 
Vær opmærksom på, at ”tyssen” kan være 
noget af det mest generende for en forestil-
ling, og samtidig er langt fra al uro blandt 
publikum tegn på manglende koncentration 
eller manglende fascination. Tag en snak 
med teatergruppen om, hvordan de gerne 
vil have, de voksne tilskuere skal opføre sig 
under forestillingen. Vær et forbillede - giv 
din opmærksomhed til forestillingen”(Tea-
tercentrum, 2015). 

Men måske skal vi starte et andet sted? Med 
publikum som en kollektiv krop. 

“Den kollektivitet, som er indbygget i pub-
likumsbetegnelsen, risikerer at blive under-
vurderet, fordi oplevelsen altid er forankret 
i et individ. Etymologisk kommer ordet 
publikum fra det latinske ord for offentlig, 
publicus, og det er bemærkelsesværdigt, at 
der er tale om en entalsord, som betegner et 
flertal. En samling af individer, som udgør 
en kollektiv krop”(Lindelof, 2021, pp. 5–6).

I eksemplet med de tre piger, der snakker 
sammen, er der ingen, der bryder ind og 
tysser på dem. De får lov til at være med 

Den kollektive krop 
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forestillingen med deres snak, grin og pegen. 
I denne læsning; Den Kollektive krop tilby-
der jeg at tænke de tre piger som forbundne, 
som et fællesskab, der er optaget af forestil-
lingen sammen. Ikke som samarbejdede 
kroppe, men som en kollektiv krop, fordi det 
gør op med adskillelsen eller tillader at gøre 
op med adskillelsen mellem kroppe som 
alene afgrænsende enheder (Davies, 2014b, 
2014a; de Freitas & Sinclair, 2014).

I en gruppesamtale med den ene af de tre 
piger fra forreste række, fortæller hun, at 
det er vigtigt at kunne sidde sammen og at 
kunne tale sammen undervejs, så alle er med 
på, hvad der sker, hvis nu der er noget sjovt, 
som ikke er opfanget af alle. 

Men, tilbage til Swh og vores samtale, her i 
en lille bid: 

Pernille: Hvorfor betyder det noget for dig, 
hvem du sidder ved siden af (henvendt til 
Shw)

Shw: øh, det ved jeg ikke . Jeg kan bare godt 
lidt at sidde ved siden af dem . 

Pernille: Så det føles bare bedst? Er det også 
fordi, at I snakker sammen? 

Shw: Ja, for hvis der er noget, der er sjovt så 
kan man lige sige det, hvis hun eller han ikke 
lige havde fanget den (Interviewudskrift, Den 
lille skole, morfar,MORFAR,morfar s . 9) . 

Det er altså ikke fordi de tre på forreste 
række keder sig, de taler sammen og deler. 
På deres tegninger kan jeg se, at alle tre har 
tegnet publikum og sat navne på hinanden 
som dem de gensidigt sidder ved siden 
af hinanden. Det betyder noget, hvem du 
sidder sammen med, når du er til en forestil-
ling. Og, hvem man sidder sammen med er 
noget, der fremhæves på mange af tegnin-
gerne. På tværs af skolerne og klassetrin. 

Ved også at tænke i relationerne mellem 
dem, i stedet for at betragte dem som ad-
skilte fra hinanden og forestillingens tilbud 
om at lade sig opsluge, er de optaget af at 
være opslugt sammen af det, der sker. Som et 
flerhovedet væsen. 

I sin bog ”Listing to Children. Being and 

Becoming” tager den australske forsker 
Bronwyn Davies15, læseren med til en Reg-
gio-Emilia-inspireret børnehave i Sverige og 
viser, hvordan der også kan tænkes i måder 
at forstå fællesskaber, selvet som multipelt 
og mobilt. Det gør hun blandt andet i et 
kapitel, hvor hun, inspireret af Barads begreb 
intra-aktion, udfordrer Vestens subjekt-cen-
trerede forståelse. Det gøres i en tekst, hvor 
subjekt i ental er streget over, bygget på den 
poststrukturalistiske subjekt-forståelse om 
multiple selv’er. 

“The self-as-identity takes its meaning inside 
the binary singular/plural. “I” is singular and 
takes its definition against “society”, which is 
plural. This individualized subject is under-
stood as an active agent and the construction 
of it as such within western culture is so per-
vasive that it is difficult to think against the 
gain of it, or to imagine that agency might 
indeed be blocked by this construction of 
subjects as individualized identities. The 
subject as intra-active becoming, in contrast, 
is both singular and plural. Its plurality lies 
in itself, in its own multiple singularities, and 
in the multiplicity of beings who are compli-
cated in Being”(Davies, 2014a, p. 35). 

Stregen over ordet “subjekt” er hos Davies 
en dekonstruerende streg, der skal signalere, 
at konceptet subjekt ikke er til at komme 
uden om i den vestlige verden, og at det er 
låst i binære og hierarkiske tænkninger, som 
er svære at forstyrre, fordi de er så gennem-
gående i vores tænkninger om individet. 
Stregen over skal hjælpe med at overskride 
den tænkning; at forstyrre det individuelle 
subjekt ved at påpege, at de ikke er singu-
lært eller plural, ikke et selv eller andre, ikke 
fikseret eller mobilt, men alle disse (Davies, 
2014a, p. 44). 

De tre piger Swh, Sofi og Pomfritten består 
med denne tænkning som både-og som 

15  Bronwyn Davies udgav i 1990, sammen med Rom 
Harré, artiklen ” Positioning: The discursive producti-
on of selves” om begrebet positionering. Positione-
ringsbegreb peger på, at subjektivitet og identitet er 
noget, der konstant skabes og forhandles gennem 
vores positioneringer i de samtaler, vi deltager i (Davi-
es & Harré, 1990).
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individer hver især, men det står ikke i mod-
sætning til det fællesskab, som de oplever 
som siddende-sammen-til-forestilling. De 
er på den måde hver især individ/singulær 
med mange mulige tilblivelser som veninder 
med forskellige navne, oplevende forskellige 
detaljer ved forestillingen, der skal deles og 
samtidig er deres siddende-sammen-til-fore-
stillingen en fælles/plural tilblivelse, hvor det 
at forestillingen deles sammen ved, at der 
fortælles, grines og peges undervejs, skaber 
et fælles, der oplevelse, peges på og grines 
af. Det bliver til en fælles reference mellem 
dem. Og, ved at skuespillerne og resten af 
deltagerne lader dem være engageret i fore-
stillingen som aktivt snakkende og pegende 
på tegninger, vedbliver de at være del af mu-
lige tilblivelser som publikum. Man kan sige, 
at de inkluderes som del af at være deltagere 
til forestillingen. 

Shw, Sofi og Pomfritten er plurale og singu-
lære i forbindelser mellem hinanden, de 
sidder tæt sammen og er forbundet kropsligt 
af bænken, de sidder på, tætheden mellem 
deres kroppe. De er optaget af scenegulvets 
tegninger og det, der udspiller sig i forestil-
lingen, deres snak og pegen på scenegulvet, 
de andre deltagere som stille publikum til 
forestillingen, og de tre veninder ved siden 
af hinanden, det er i disse intra-aktiviteter, at 
de tre veninder (for)bliver publikum. 

Davies forslår, at agens ikke forstås som en 
individuel viljefyldt handling, men som en 
kreativ mulighed skabt af åbenhed over for 
det andet og det-der-endnu-ikke-er-kendt:

”I suggest, that agency lies, not in individu-
al willful acts, but in the creative evolution 
made possible through openness to the other 
and to the – not-yet-to-known. The subject 
as-intra-active-becoming is not locked down 
inside the striations of the already known. It 
is an emergent facet of being, its senses and 
its imagination are open to the expressive 
modalities of being. It’s being is ontologically 
connected to all Being. In poststructuralist 
thinking, creative evolution does not spring 
out of the brow of an individual thinker; it 

arises out of emergent Being, out of listing to 
the multiplicities of being, out of being open 
to becoming a place where thought happens. 
Thought is an act, a movement, not sepa-
rable form Being, and not processed by one 
individual alone” (Davies, 2014a, p. 37). 

De tre er ikke fastlåste i det allerede-kend-
te. Deres sanser, fantasi og kroppe er åbne 
over for de forskellige måder, forestillingen 
udtrykker sig på, som fx gulvets tegninger, 
og hvordan tegningerne knytter sig til det, 
der foregår i skuespillernes fortællinger og 
musik. Deres væren til forestillingen, som 
småsnakkende og kommenterende på det, 
de oplever, springer, ifølge Davies, ikke ud 
af ”en individuel tænkers pande”, men det 
stammer fra det fremvoksende ’væsen’, ud af 
at være et mulighedskatalog over væsenets 
mangfoldighed og ud af at være åben for at 
blive et sted, hvor tanken sker. Tanke som 
bevægelse, handling, væren og ikke behand-
let af individet alene, men som her imellem 
de tre som væsen (Davies, 2014a).

Shw, pomfritten og Sofi kan betragtes som 
mere end som tre adskilte subjekter. De er 
i grin og samtale og opslugthed et kollek-
tiv, optaget af relationerne mellem dem, og 
mellem dem og forestillingens forskellige 
udtryk. At det kan lade sig gøre, de tre som 
er opslugte og optagede uden nogen, der 
tysser eller skælder, er betydningsfuldt for, at 
de bliver til som ét publikum. 

Andre blandt publikum kunne indtage en 
anden position, ved ikke at inkludere dem. 
Det kunne være med disciplinerende blik-
ke (som i det panoptiske blik), det kunne 
være korrigerende kommentarer eller tyssen 
på. Det vil betyde afgræsninger af publi-
kums-tilblivelser, som passende/ikke-pas-
sende, med den virkning at skabe positioner 
som: den slags publikum er jeg – eller den 
slags publikum er jeg ikke. 

Når ikke der tysses eller korrigeres, etableres 
et rum for fælles tilblivelser, hvor jeg kan 
lytte til de kræfter, der skaber, det der sker. 
Den måde, jeg lytter til den anden som pub-
likum på, bliver betydningsfuld for, hvordan 
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jeg kan forstå publikums-tilblivelser. De kan 
fremstå som enten/eller, i inklusioner/eks-
klusioner af passende/ikke-passende eller jeg 
kan lytte til det, der sker som mange mulige, 
emergerende publikums-tilblivelser. 

Davies skriver om forskellige måder at lytte 
på: At lytte til den anden for at skabe-en-
selv -identitet eller at lytte til den anden som 
forbundet i gensidige og løbende tilblivelser: 

“Listing to the other, for self-as-identity, is to 
judge against an imagined ideal and to find 
it wanting. Listing is, at the same time, used 
to define the borders of ‘one´s’ being – is 
establishes “This is what I am not”, or “this is 
the same as me - what I am”. But lacking di-
stance from its own listening it is also swept 
along by dominant ways of thinking and 
speaking, becoming what those modes of en-
unciation anticipate of it. Its own capacities 
for ethical thought and practice are limited 
by its primary attachment to the self-other 
binary, and to self´s survival” (Davies, 2014a, 
p. 35). 

Dette at lytte til anden, for at skabe 
selv-identitet i publikums-tilblivelser etable-
res, når der tales om passende og ikke-pas-
sende publikum eller når vi fastholder 
samtaler om forestillingerne, der tager afsæt 
i, om du eller jeg kunne lide forestillingen? 
Denne form for lytning definerer Davies 
som noget, der definerer grænserne for; 
’hvem jeg er’, ens væren, og der er stor fare 
for, at denne form for lytning fejrer domine-
rende og velkendte måder at tænke og tale 
på, som dermed bliver forudsigelige. 

Sådanne tilfælde af ’lytten’ til at skabe 
selv-identitet kunne forløbe sådan: Jeg ser, 
der sidder tre piger og snakker til en forestil-
ling, de er mere optaget af deres indbyrdes 
relationer, end af at tage hensyn til de om-
kringsiddende publikummer og forestillingens 
skuespillere. De bliver til et publikum, med 
fokus på deres egne oplevelser, og hvordan 
det spiller ind i deres venskab. De bliver til i 
modsætning til mig, der forstyrres af dem og 
som dermed gøres til et forstyrret, men dog 
tålmodigt, publikum, da jeg jo ikke griber ind 

og tysser på dem. Hermed afgrænser jeg min 
selv-identitet ved det, jeg ikke gør, men som 
de tre gør. Dermed får mit jeg en førstehed 
i relationen til de tre piger, og de bliver de 
andre, de andet-gjorte. Jeg bliver den tålmo-
dige(rigtige) publikum, der bærer over med 
de tre snakkende og ikke helt så passende 
(forkerte)publikum. 

Ved derimod at lytte til den anden, som til-
blivende, i intra-aktioner, skriver Davis:

In contrast, listing to the other, for the subje-
ct-as-intra-active-becoming, involves listing 
to thought and happening, putting itself up 
against thought to see what might unfolded 
with it. Listing is not just oneself and the 
other, but to the intensities of forces working 
on us and through us. It listens to changing, 
emergent thought, and is co-implicated in 
it, diffracting whit it. It is in the capacity 
to listen to emergent thought and to the 
“thousand-voiced-multiple” that’s its agency 
lies (Davies, 2014a, pp. 35–36).

Tilblivelser er ikke kun at lytte til sig selv og 
den anden, men til intensiteten af de andre   
kræfter, der arbejder på os og gennem os. At 
lytte til skiftende, fremvoksende tanker og 
lade dem brydes og blandes med hinanden. 
Lade dem diffraktere. Dette er, ifølge Davi-
es, kapaciteten til at lytte, til fremvoksende 
tanker og i de ”tusindstemmede-multiple” i 
det endnu ikke kendte. Det betyder også en 
konstant opmærksomhed på de kræfter, der 
omgiver os, som ønsker at reducere tilblivel-
ser til individualiserede subjekter. Og, det 
fordrer en konstant opmærksomhed på de 
begrænsninger, det udstikker, også for en 
selv. Det er kamp mod normer, sproget og 
ikke mindst daglige praksisser.  

En lytten til de tre som tilblivende i intra-ak-
tioner kunne se sådan her ud: Der sidder et 
trehovedet væsen på første række, jeg ken-
der hende godt, hun hedder venskab. Hun 
gennemstrømmer mig, og jeg kommer til at 
tænke andre væsner, og hvornår jeg sidst var 
forbundet på netop den måde. Med tre hove-
der, tre hjerter, seks arme, der peger og holder 
et vågent øje med alt det, der sker. Væsnet på 
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første række vokser, og jeg lader mig omslutte 
af latter. Griner og trækker den samme luft 
ind og ud. Et inkluderende publikum, der 
bliver til som en stor masse, en kollektiv krop 
med arme, ben, hjerter og mave, der kan have 
det forskelligt og alligevel være forbundet. 

Der er en anden episode, jeg gerne vil flette 
med her, i et kapitel, hvor publikum bliver 
til som en Kollektiv krop. Det er episode fra 
forestillingen Ivalus Første Sang, som jeg ser 
sammen med 0. klasse på Den lille skole. Det 
er et stykke inde i forestillingen, og skuespil-
leren har lige fortalt om ånderejser og vist, at 
hvis man vækkes fra sådan en rejse, så kan 
alt gå i opløsning, og hovedet kan komme 
til at sidde på maven. Skuespilleren viser det 
ved at løfte i sin trøje og et rødt lys får det tu-
pilak16-lignende hoved, der sidder på T-shir-
ten inde under, til at fremstå lysende rødt i 
mørket. Linus bliver så bange. Han krabber 
sin krop tilbage imellem alle de andre bør-
nekroppe og ender ved fødderne af mig, for 
at kravle op på mit skød og sidde der resten 
af forestillingen. Nogle af de børn han sidder 
blandt, følger ham kort med øjnene, for så 
igen at vende deres opmærksomhed mod 
den trækasse, som udgør forestillingens sce-
ne. Ellen fanger mine øjne, da Linus flytter 
sig til mit skød, og hun rykker tættere på og 
læner sig op ad mit ene ben, som en soli-
daritet med Linus. Først sætter Linus sig på 
skødet af mig med hænderne for øjnene og 
trykker sine tommelfingre ind i ørerne. Hans 
krop ryster helt. Efter lidt tid, åbner han 
gradvist for ører og øjne ved at åbne hæn-
derne lidt. Til sidst sidder han, uden hæn-
derne for ører og øjne, og følger med i resten 
af forestillingen. Bagefter sidder vi samlet 
i 0.klasse, og Linus ryster på hovedet af sig 
selv og griner, han siger, det var så fjollet, 
at han blev så bange og begynder at snakke 
om noget andet. Jeg ved ikke, hvordan jeg 
lige skal gribe situationen an, men føler mig 

16 Ordet tupilak henviser til små figurer, ofte skåret i ben 
eller tand og er en del af Grønlands inuitkultur. Tupi-
lakker er i familie med andre ånde- og sagnvæsener. 
Tupilakken er ofte grotesk i sit udtryk og sammensat 
af forskellige dele af naturmaterialer som dyre-, fugle- 
og menneskeresterer (A. O. G. Jensen, 2007, pp. 1–2). 

beæret over, at Linus synes, jeg kunne bruges 
i en situation, hvor han var så bange. Men, 
klasselæreren Ingrid stopper hurtigt Linus i 
at tale om sig selv som fjollet, hun holder fast 
i øjeblikket. Fortæller, at hun synes, det var 
helt vildt sejt, fordi han overvandt sig selv, 
ved at finde en voksen at sidde hos og en vo-
lumenknap og blev til forestillingen var slut. 
Ved at skrue først ned og senere langsomt op 
igen for det, han så og hørte. 

Jeg ved ikke, om Linus og de andre børn 
har erfaret det endnu, men jeg ved, at når 
man som barn har prøvet at være bange til 
en teaterforestilling eller siddet tæt på en, 
der blev bange, hvordan det kan ende. Det 
kan nemlig ende med, at man må gå ud og 
ikke kan se forestillingen færdig, fordi man 
selv eller en voksen bestemmer, at nu er det 
nok. Eller det kan ende som her, hvor Linus 
bliver, og finder en måde at blive på. 

Linus er et andet eksempel på, hvordan man 
kan tænke publikum, som en Kollektiv Krop 
- at blive bange, at mærke angst, kan opleves 
som en overvældende kropsintensitet, men 
det er altid i intra-aktion med andre inten-
siteter, som her hvor Linus forbinder sig til 
andre kroppe og sætter sig på mit skød, og 
Ellen, der følger med og læner sig op af mit 
ben som en intra-aktivitet, der bringer tre 
kroppe endnu tættere. 

Linus med angst i sin krop er også en del af 
noget større end en kollektiv krop af forbun-
denhed, i mellem mange kroppe, flytter sig 
og forbinder sig ved at sætte sig på skødet af 
en anden og mærke den anden krop, og El-
len, som sætter sig ved af. Som både adskilte 
og forbundne.

“So what about our bodies? Isn’t each one 
an entity? Yes and no. A body too is a se-
ries of interconnected flows, a collection 
of interconnected cells that have their own 
knowledge of what to do and how to do it” 
(Davies, 2014b, p. 739) . 

En krop er med Davies også en række 
forbundne strømme, en samling af sammen-
koblede celler, der har deres egen viden af, 
hvad man skal gøre, og hvordan man gør 
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det. Davies anvender floden, som et billede 
på dette både-og. Kroppen som enhed og 
som kollektiv. Hun skriver, at floden som et 
pronomen, et ’den’, holder floden stabil som 
en enhed, der ikke favner, at floden også an-
tager helt andre former og farver afhængigt 
af vind, vejr, årstider, træstammer, løvfald, 
dyr, mikroorganismer, og menneskers for-
skellige former for engagement; udledninger, 
både, dæmninger etc. Hvis floden i stedet 
kaldes for vandstrømmende ville der være 
substans og bevægelse, stof og mening på 
samme tid. Det er Davies’ pointe, at det ikke 
kun er sprog, at det også er et visuelt apparat, 
som man kombinerer med ens hukommelse. 
Davies mener, at man faktisk ser floden som 
en flod, også selvom den ophører med at ek-
sistere, fordi den er vandstrømmende, flyder 
ud, antager nye former og substans. Lige-
så mener hun, at man husker sig selv som 
denne eller den pågældende person, som 
en enhed. Som man ser det gennem fotos 
og gennem andres (gen) konstruktioner af 
en(Davies, 2014b). Og, det er her i 0. klasse, 
at læreren Ingrid hjælper Linus og os andre 
til at huske det vandsstrømmende. 

Da Linus har lyst til at forklare sig og grine 
af sig selv som en fjollet én, gør Ingrid noget 
andet, hun retter klassens opmærksomhed 
på det, der skete til en sejr både for ham og 
for klassen. Det bliver til, ’Vi er sådan en 
klasse, hvor det kan lade sig gøre at være 
både bange til en forestilling og være god til 
at finde måder at være i det på’. Og, fordi alle 
børnene lytter bliver det også til en fælles 
fortælling om, at det også kunne ske for alle 
andre, der sidder og lytter med. Og samtidig 
tillades subjektet Linus at være med i kol-

lektivet. I stedet for, at det bliver til, at Linus 
blev så bange, at han blev nødt til at se fore-
stillingen sammen med en voksen, blev det 
til, at Linus og dem (os andre publikummer, 
Ellen og mig, de kroppe, der gav ham plads, 
gulvet han kunne glide tilbage på, hans 
hænder foran øjnene) omkring ham fandt 
en måde at være til forestillingen på, selvom 
han var bange, og det giver nu hele klassen 
en mulighed for det. 

Vi er formede og påvirket af de andre strøm-
me, ligesom vi former og påvirker disse 
strømme i og uden for os, skriver Davies 
med henvisning til Barad. Så tilbage til 
floden og det vandstrømmende; et barns 
angst og forskrækkelse til en forestilling kan 
blive til en individuel publikumsoplevelse, 
om banet kunne klare det eller ej, og det kan 
blive til en fælles fortælling i en klasse, om 
en kollektiv krop. Ved at flytte lidt rundt på 
forgrund og baggrund gøres de andre krop-
pe, der flytter sig, hænder, der lukker for øj-
nene, en klasseven tæt på en voksenkrop til 
en fælleshed og vandstrømmende. Her er det 
Ingrid og Linus, der tricker fortællingen og 
skaber opmærksomheden på publikums-til-
blivelser som både-og. Jeg genindsætter 
Lindelof ’s citat, som minder om den dob-
belthed publikumsbetegnelsen rummer: 

“Den kollektivitet, som er indbygget i pub-
likumsbetegnelsen, risikerer at blive under-
vurderet, fordi oplevelsen altid er forankret 
i et individ. Etymologisk kommer ordet 
publikum fra det latinske ord for offentlig, 
publicus, og det er bemærkelsesværdigt, at 
der er tale om en entalsord, som betegner et 
flertal. En samling af individer, som udgør 
en kollektiv krop”(Lindelof, 2021, pp. 5–6).
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Karma COVID. COVID er et udtryk for en slags Karmalov, siger Tor 
Nørretranders, det er naturen, der sparker tilbage. Den er trængt, og vi 
har overhørt den for længe. Alt for længe. Og jeg tænker med; mange 
menneskelige handlinger og ikke-handlinger, der over tid presser en 
natur, en produktion af fødevarer og sameksistens. I vores forbundet-
hed, i en global verden, får en flagermus fra Wuhan betydning for en hel 
verden, fra præsidenters fald, til nye handlemønstre, som andre måder 
at færdes på, i Netto med afsprittede hænder og                       afstand. 
Til maskebal og forsamlingspåbud, til vaccineproduktioner, nye sam-
arbejder og ord som ’flokimmunitet’, ’grøn bølge’ og ’næsevoldtægt’. For 
nedlukninger og aflysninger, for fællessang og nye sendeflader. I teatret 
begynder nogle at lege med formerne. Coronamonologerne optages i 
hjemmet af skuespillere med deres egne mobiler, andre teatre streamer 
eller leger med zoom. De har en potteplante, der går gennem alle de små 
vinduer på skærmen. De udforsker relationen til en robotfigur med web 
kamera. Hvem ved, måske ender en mobiltelefon med at få hovedrollen 
en dag? Publikum savner spyt, tænker jeg. Liv Helm, nyslået kunstne-
risk leder fra Husets Teater, siger, at teater er nuets tempel. Jeg forstår 
hende godt. Men tænker også på mobilen i min lomme. Skolerne lukkes 
ned og mit ph.d.-arbejde bliver et andet. Mere hjemmefra, mere oppefra 
1.sal, hvor vi har hjemmekontor og tv-stue. Kontakten til 0. klasse, som 
nu er blevet 1.klasse og til 7. klasse, som nu er blevet til 8. klasse. Ude-
bliver. Tiden går, og tiden slynger sig rundt om alt det, jeg gerne ville 
have nået, sammen med alle dem. Alle mine med-UD-forskere. Er der 
en ting, jeg har lært i dette sidste år, så er det, at alle handlinger gør en 
forskel. Vi kan gøre noget, sågar noget helt andet, og det sender bølger 
afsted, der skubber og brydes, skaber mønstre og skubber igen, og igen 
og ingen og noget fra den første bølge vil glide med, hele vejen med, 
til den er hos jer. Tak for hjælpen til 0. klasse, nu 1. klasse, nu 2. klasse, 
til 4. klasse, nu 5. klasse, nu 6. klasse og til 7. klasse, nu 8. klasse, nu 9. 
klasse. 

COVID blander sig

TRANSPARANT
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Døren åbner, og vi bliver bedt om at lukke 
øjnene og mærke kulden, stryge os på arme og 
ben, så der kommer pels på, og så ned på alle 
fire for at bevæge os, som de isbjørne, vi nu 
er blevet til. Nogle vejrer med hovedet, andre 
siger bjørnelyde, som grraa og wrrauuu. Og, 
så bliver vi bedt om at være stille, helt stille, 
når vi bevæger os fremad. Det siger hende, der 
åbnede døren, hun forklarer os, at det er, så vi 
ikke vækker de to isbjørne, der ligger inde i sa-
len og sover. Vi er nu en stor flok isbjørne, der 
bevæger os langsomt fremad, i stilhed, med 
opmærksomme kroppe og vejrende snuder. 
(Notesbog, Den lille skole, danseforestillingen 
Polar Bears, vinter 2018).

I forestillingen Polar Bears bliver vi invite-
ret ind i et isbjørne-univers med forskellige 
dele af et isbjørneliv. Isbjørne etableres som 
nogle, der er voldsomme, stærke, farlige, le-
gesyge og sultne. Først inviteres publikum til 
isbjørne-universet ved også at være isbjørne. 
Stille og iført usynlige isbjørne-pelse, strøget 
på af egne hænder, bevæger publikum sig 
over gulvet. Isbjørnene på gulvet foran os 
vågner og blandt publikum, som nu sidder 
tæt rundt om i en cirkel, ser jeg kroppe, der 
trækker sig lidt tilbage. Som om man lige 
afventer, hvor vildt det kommer til at gå for 
sig. 

Isbjørnenes bevægelser og voldsomheden i 
dem minder os, som er publikum om, hvor 
stærke og kraftfulde dyr, de er, men også at 
de er legende og har bløde, duvende bevæ-
gelser, som er svære at aflæse. Er isbjørnene 
på sporet af noget? Lugter de bytte? Eller er 
det en elegant måde at indtage verden på, 
gennem næsen? En sæl dukker op og her 
kommer rovdyret op i isbjørnene, de flår, 
ryster og bider i sælen, så dens blodrøde 
indvolde vælter ud. En sæl er mad, der skal 
spises og er en del af den cyklus, som isbjør-
ne og sæler indgår i. Som publikum bliver vi 
inviteret til at lege med isbjørnen, en farlig 
trække-leg, hvor sælens indvolde kastes 

ud blandt publikum og den, der griber kan 
trække med og mod isbjørnen. Noget der 
kan ende i et bjørnebrøl, der forsager, at den 
udvalgte publikum giver slip med et lettel-
sens grin/gisp og et pyh-ha det gik, med ’alle 
mine lemmer i god behold’, på læben. I den 
sidste del af forestillingen ”Polar Bears” invi-
teres vi som publikum til at lege og bevæges 
i isbjørnenes univers. Vi laver isbjørnehuler 
med kroppene, maler med sne og nordlys på 
hinandens kroppe, inden vi til sidst tumler 
om og falder til ro på gulvet. Som en del af 
samme univers. 

Den sidste del er lavet som en del af projek-
tet Dans for børn af Dansehallerne, der har 
ambitionen om at involvere publikum i fore-
stillingens univers gennem egne bevægelser. 
Jeg læser i en anmeldelse af forestillingen, 
at Polar Bears i en anden version slutter på 
en langt mere dramatisk måde. I den versi-
on ændres lydsiden og her høres vand, der 
smelter og is, der bræer alt imens den ene 
af bjørnene er ved at omkomme af varme 
grundet den globale overophedning. Den 
anden bjørn og børnene skal hjælpe med 
at redde den ophedede bjørn ved at vifte 
for at nedkøle den. Kritiker og dramaturg 
Anne Middelboe skriver i sin anmeldelse på 
teateravisen den 7.3.201317, at forestillingen 
virker som delt i to: En del som en idylfore-
stilling om legende isbjørneunger, og en del 
som en voldsom klimaprotest. Hvor den før-
ste del virker afstemt til målgruppen, virker 
den sidste del nærmest manipulerende på 
Middelboe, da forestillingens dansere afslut-
ningsvis beder børnene tegne tegninger, der 
skal sendes til daværende miljøminister Ida 
Auken. Tegninger, som børnene skriver navn 
og alder, under. Middelboe skriver:

”Mon ikke bare denne forestillings målgruppe 
skulle sættes til at være børn på 8-10 år? Dan-
sen ville garanteret stadig fange ungerne ind, 

17  Link til anmeldelse af Polar Bears www.teateravisen.
dk/ubekymrede-isbjoerneunger-leger-bedst.html

Verden bliver til 

http://www.teateravisen.dk/ubekymrede-isbjoerneunger-leger-bedst.html
http://www.teateravisen.dk/ubekymrede-isbjoerneunger-leger-bedst.html
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og de ville så også have bedre muligheder for 
at forstå alt det miljømæssige. Nu ødelægger 
forestillingen sin egen poesi og ikke mindst sin 
fascinerende koreografi ved at inddrage både 
sang og tale som nødhjælpsudtryk på et langt 
lavere niveau – og som kiksede dramaturgiske 
plastre. Den slags burde ikke være nødvendigt 
i en danseforestilling”(...)

”Så langt, så godt. For skulpturen viser sig at 
være to isbjørneunger, der mosler og tumler, 
så det er en fryd. Og stod det til mig, ville 
forestillingen egentlig nøjes med at være denne 
fine skildring af to dyrekroppe – med runde 
kolbøtter og kluntede siderul til Erik Chri-
stoffersens fine minimalistiske musik, der fik 
følelsen af isbjerge og nordlys til at sætte sig i 
kroppen. For her er så fortættet en kropsglæde 
og så sjældent et samspil mellem koreografi og 
eksistens.

Her er et harmonisk univers, som både virker 
helt fremmed, og som samtidig føles aldeles 
nært og bekendt. En slags urberetning om 
glæden ved livet. Med eller uden sælfangst og 
røde indvolde i sneen. Men pludselig kommer 
en kæmpe lyd. Det brager og buldrer, og un-
gerne begynder at hviske, at der nok kommer 
en meteor. De stirrer i hvert fald mod stjerne-
himlen, men de forstår ikke lyden”  
  (teateravisen.dk 07.03.2013). 

Jeg ved ikke, om forestillingen stadig er i 
flere versioner eller om teater Myka har 
lavet afslutningen om? Jeg ved heller ikke 
om børn i 0. klasse ved noget om poler, der 
smelter og om global overophedning. Men, 
i den version, jeg deltager i, er vi med Po-
lar Bears en del af det. jeg kan forstå som 
worlding, en forestilling, som giver et udsat 
sted og stedets dyr et sanseligt fokus, som en 
form for fælleshed i leg i danse. Ikke helt så 
harmonisk og samstemmende som Middel-
boes beskrivelse af den første del af forestil-
lingen, men i forlængelse. 

Jeg tænker, at den form for publikums-til-
blivelser Polar Bears tilbyder skal bringe os 
tættere på isbjørnes liv og ikke alene som 
legende dyr, men også med en kropslig 
fælleshed, vi leger, tumler, ser, hvordan en 

sæl tumles og flås, så den kan fortæres. Is-
bjørne-unger og menneske-unger har det til 
fælles, at de fødes og bliver til med en ver-
den, som er skabt af andre kræfter, der kom 
forud for dem. Kræfter, som lidt forenklet 
sagt, kan skabe modsætninger og kampe 
om ressourcer eller finde an-svar-lige veje at 
være med verden på med en forståelse af at 
være forbundne også med isbjørne, smelten-
de is og blødende sæler. 

Måske kan Haraways og Barads tanker om 
worlding bidrage med andre måder at tænke 
om arter og forbundethed, etik og forestil-
lingers indhold? Måske er forestillingen i sig 
selv et indlæg i en klimaprotest som en wor-
lding, selv uden den dramatiske afslutning? 
Det er en forestilling, der inviterer børn ind 
i en worlding, der skaber forbindelser og 
forbundetheder med udsatte dyr og steder 
– som peger på nogle af de konsekvenser, 
som menneskers liv på jorden har for andre 
arter – måske er det en måde at arbejde med 
jordens ressourcer og hårfine balancer på? 
Og, måske sker det hele tiden? 

“Responsibility-the ability to respond to the 
other-cannot be restricted to human-human 
encounters when the very boundaries and 
constitution of the “human” are continually 
being reconfigured and “our” role in these 
and other reconfigurings is precisely what 
“we” have to face. A humanist ethics won’t 
suffice when the “face” of the other that 
is “looking” back at me is all eyes, or has 
no eyes, or is otherwise unrecognizable in 
human terms. What is needed is a posthu-
manist ethics, an ethics of worlding” (Barad, 
2007, p. 392). 

Ansvaret og evnen til at reagere på de an-
dre arter, kan ifølge Barad, ikke begrænses 
til møder mellem mennesker og menne-
sker, og slet ikke fordi, selve grænserne og 
sammensætningen af   det ”menneskelige” 
konstant forandres. Menneskets rolle i disse 
forandringer er netop, hvad ”vi” står an-
sigt til ansigt med. En humanistisk etik vil 
derfor ikke være tilstrækkelig, når de andres 
”ansigt”, dem som ”ser” tilbage, ikke kan 
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genkendes i menneskelige termer. For Barad 
er det derfor nødvendigt, med en posthuma-
nistisk etik, en etik i verden, der anerkender, 
at vi mennesker ikke er centrum i verden, at 
vi er forbundne og bliver til med verden, i 
menneskelige som ikke-menneskelige relati-
oner, og at arter som isbjørne og landskaber 
som nordpolen også er forbundet og skabes 
sammen med os.

World(ing) refererer til de forbundne, sam-
arbejdende og konfliktfyldte måder at skabe 
verden på, når forskellige arter intra-age-
rer med hinanden (Barad, 2007; Haraway, 
2016). I bogen ”Staying with the Trouble” 
gentænker Haraway, hvordan mennesker og 
ikke-mennesker konstant co-producerer og 
reorganiserer sig i nye tilblivelser mellem 
celler, organismer, mikrober og komposte-
ringer. Det sker i forbundne tilblivelser, hvor 
mennesker ikke har en særlig forrang over 
andre arter på jorden. 

Haraway inddrager begrebet ”sympoiesis”, 
når hun anvender worlding. Et begreb, hun 
låner af Beth Dempster (1998), der udvikler 
det inden for miljøstudier, i kontrast til bio-
logerne Humberto Moturana og Francisco 
Varela´s ”autopoiesis”(1987). Dempster ar-
gumenterer for, at levende systemer er cirku-
lært lukkede og selv-organiserende systemer. 
Dempster foreslår “… the term sympoiesis 
for collecitively-producing systems that do 
not have self-defined spatial or temporal 
boundaries. Information and control are 
distributed among components. The systems 
are evolutionary and have the potential for 
surprising change” (Haraway, 2016, p. 61). 

I kontrast til autopoiesis systemer der, ifølge 
Haraway, tænkes som selvorganiserende, 
autonome enheder, med egne rumlige og 
tidsmæssige grænser, der synes at være mere 
ensartede, statiske og forudsigelige, ’driller’ 
de samarbejdende levende væsners dynami-
ske organiseringsprocesser, jo mere sam-
menfiltrede, opsøgende, involverede, de er, i 
sympoietisk worlding (Haraway, 2016, p. 61). 

“Sympoiesis is a simple word; it means “ma-
king with”. Nothing makes itself; nothing is 

really autopoietic or self-organizing. (…)
Sympoiesis is a word proper to complex, 
dynamic, responsive, situated, historical 
systems. It is a world for worlding-with, in 
company. Sympoiesis enfolds autopoiesis 
and generatively unfurls and extends it” (Ha-
raway, 2016, p. 58). 

Haraway kalder på en sympoeiesis praksis 
og mener, det er nødvendigt på en udsat 
jord, hvor der er behov for at tænke, mere 
i forbundne systemer, i symbiose, fremfor 
i konkurrerende, adskilte systemer. Intet er 
selvorganiserende, ifølge Haraway, verden 
bliver til sammen, i selskab. Inden for bio-
logien har mennesker været defineret som 
autopoietiske systemer. I socialvidenskaber-
ne har Niklas Luhmann´s tanker om sociale 
systemer(1984) og Lars Qvortrups tanker 
om skole og læring udviklet sig i dialog med 
autopoietisk tænkning og inden for teater 
har Erika Fischer-Lichtes udviklet performa-
tiv æstetik og feedbackloop(2008) (Hovik & 
Pérez, 2020).

I modsætning hertil og med afsæt i de 
kollektive processer, insisterer Haraway på 
det, hun kalder science-art-worldings, hvor 
videnskab og kunst arbejder sammen om 
at skabe worldings, steder for alternative 
historier, steder, der dekonstruerer eksi-
sterende strukturer, steder for fantasi, og 
sågar for gennemspilninger af nye verdner: 
Haraway beskriver forskellige eksempler på 
“science-art-worldings”, som hver især ”…
cultivates robust response-ability for power-
ful and threatened places and beings. Each is 
a model system for sympoietic, multiplayer, 
multispecies thinking and action located in a 
particulary sensitive place “ (Haraway, 2016, 
p. 71). 

Fælles for projekterne er, at det er kunstnere 
og forskere, der samarbejder om at skabe nye 
verdner. Haraway nævner blandt andet pro-
jektet ”The Crochet Coral Reef,” som er for-
ankret inden for både økologi og geometri. 
”The Crochet Coral Reef ” er et hæklet rev, 
et projekt af de australsk-fødte tvillingsøstre 
Margaret Wertheim og Christine Wertheim 
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og deres Los Angeles-baserede Institute For 
Figuring. Projektet startede i 2005, som re-
aktion på den menneskeskabte krise i Great 
Barrier Reef, Queensland, Australien. Ved 
hjælp af matematik og hæklingsteknikker 
efterlignes de krøllede former for rev-orga-
nismer i materialer som perler, uld og garn. 

Søstrene arbejder med samfund over hele 
kloden og giver borgerne mulighed for at 
lave deres egne lokale satellit-rev. Hidtil er 
mere end fyrre satellitrev konstrueret i byer 
og lande verden over fra New York, London, 
Chicago og Melbourne til Irland, Letland, 
Tyskland og De Forenede Arabiske Emirater. 
Denne stadigt voksende uldgruppe har med-
ført over 10.000 deltagere med resulterende 
udstillinger set af mere end to millioner 
besøgende, hvilket gør projektet måske til 
den største kunst- og videnskabsindsats på 
planeten. Ved at invitere folk fra alle sam-
fundslag til at deltage - forskere, husmødre, 
lærere, computerprogrammører, fårebønder 
og fængselsfanger - tilbyder Hæklet koralrev 
et radikalt alternativ til ideen om   kunstnere 
som enestående vidunderbørn. Det er en 
fantasifuld leg-praksis, hvor kunst og viden-
skab sammen genererer en materiel ”science 
fiction”18 (Haraway, 2016, pp. 76–81).

Worlding er med Haraway, som hos hen-
des kollega Barad, forbundet med en åben 
praksis og ikke en statisk, afgrænset enhed, 
der eksisterer afgrænset fra mennesker, men 
derimod i konstante tilblivelser med men-
nesker og ikke-ikke mennesker. Worlding 
vægter med ing-formen dens åbenhed og 
performativitet. 

Med afsæt i Haraways tanker og i postdra-
matisk teater, fremskriver Hovik og Pérez 
i artiklen ”Baby becommings” (2020) en 
Sympoietic Worlding dramaturgi. En dra-
maturgi, der tager højde for et teater, hvor 
teksten ikke har forrang, og hvor der gives 
plads til ”more than human” forstået som 
materialer, musik og sensoriske elementer, 
der afstemmes i forhold til babyer, som er 

18 Se de meget spetakulære, hæklede koralrev på  
www.margaretwertheim.com/crochet-coral-reef 

forestillingens målgruppe. I forestillingen 
gives babyer som art, en særlig plads i center 
for forestillingen, i et ønske om at forstyr-
re den orden der ellers hersker. En orden, 
hvor babyer ofte er i periferien af voksen- og 
kunstverdenen. Hvor der gives plads til ba-
byers affektive ”making with” de forbundne 
tilblivelser i forestillingen ”Baby becomings”, 
hvor musik berører bevægelse og bevægel-
ser berører materialer, materialer berøres af 
babyers fødder og hænder og deres kroppe 
bevæges af materialer(Hovik & Pérez, 2020, 
pp. 111–116). Forestillingen byder på for-
skellige scenografiske plateauer (inspireret af 
Deleuze & Guattari, 2013). Disse plateauer 
kalder Hovik & Pérez for ’worlds’ med afsæt 
i Haraways worldings, og hver af disse wor-
lds er bosat med lyde, musik, sange, materia-
ler, affekter og bevægelser, som forbinder sig 
med hinanden. 

”In this way, the material movements and 
musical improvisations were not only objects 
for sensuous exploration but became agents 
themselves. As materiale agents they were 
playing together: musicans, musical instu-
ments, music, movements, human bodies, 
costumes, objects, puppets, textiles, air, light, 
space, voices, babies, adult campanions, and 
so on” (Hovik & Pérez, 2020, p. 108).

Hovik og Pérez opstiller disser verdner ved at 
inddele forestillingen i et skema med ind-
delingerne World, material, affekt, musik og 
aktion (næste side). Det er med inspiration i 
deres skema, at jeg har opstillet Polar Bears og 
tænkt dens dramaturgi med Hovik & Pérez. 

Polar Bears er for mig mere end det som 
Middelboe kalder for ”ubekymrede isbjør-
ne-unger der leger bedst” også i den version, 
jeg deler med 0. klasse. Læst med Haraway 
er forestillingen, Polar Bear også en worl-
ding, der inviterer til at forbinde sig til andre 
arter, og i et lidt større perspektiv en invita-
tion til sameksistens mellem jordens arter og 
ressourcer, som kobler sig til en klimadags-
orden. 

Størstedelen af forestillingen er ordløs og 
kommunikerer med brug af kroppen og 

https://www.margaretwertheim.com/crochet-coral-reef
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leg-overraskelse,  som de elementer, der 
virker genkendelige for os, der er publikum, 
som trække-legen med sælens indvolde, der 
ellers kunne virke lidt makabre mere minder 
om kødbenslegen med en hund (Tænker 
tilbage på Antons tegning-kommentar om 
isbjørne som en slags hund!). En leg, som 
rummer elementet af fare, er det nu en leg? 
Eller er det dens mad, jeg tager? Eller er jeg 
dens mad? 

Det minder også om Haraway’s begreb 
companion species – som er ledsagende, 
makkerskab, - becomming with – med andre 
arter (Haraway, 2003, 2016). Når Haraway 
anvender companion species, som hun fore-
trækker fremfor betegnelsen posthumanis-
me, er det fordi betegnelsen posthumanisme 
er problematisk for Haraway, fordi den beto-

ner mennesket i center eller periferi, i stedet 
for, at have et fokus på relationer og intra-ak-
tioner i fælles tilblivelser. Haraway skriver, 
”We are compost, not posthuman…”(Hara-
way, 2016, p. 97). 

Polar Bears tilbyder os, der er publikum, en 
worlding, en mulighed for at forbinde os 
med en ledsagende art, isbjørnene. Vi bliver 
til som publikum, i en verden, hvor vi også 
er bjørneunger, legekammerater og nogle, 
der kæmper om de ressourcer, der er, når 
sælen trækkes frem og tilbage. Vi undersø-
ger polerne, i en verden med nordlys, isbjer-
ge og bjørnehuler. Vi undersøger et fælles 
sanseligt univers, verden. 

“We are compost, not posthuman; we in-
habit the humus-ities, not the humanities. 
Philosophically and materially, I am a com-

World Materiale Affekt Musik /lyd Handling Intra-aktive Becomings
Overgang 
Forvandling 

Ind-lukker  
publikums kroppe 

Nysgerrighed, 
Hvad skal der ske?

Stilhed – vi skal 
være stille, helt stille 
for ikke at vække 
isbjørnene 

Stryger med egne hæn-
der over kroppen, så 
den får pels og kravler 
ind i hallen

Bliver til isbjørne med pels på alle 
fire, med svajende bevægelser, 
med snefnug under og omkring 
os. 

Ankomst
Isbjørne verden

Plastiksne på 
gulvet, en kæmpe 
bunke hvid pels 
midt på gulvet 
afgrænset med en 
hvid-plastik-rullet-
ring

Spænding, skal vi 
være bange? Glæde 
os? 
Hvad skal der ske?

Snorken fra den store 
bløde bunke midt på 
gulvet 

Tager plads i en cirkel 
rundt om den store 
hvide bunke pels på 
gulvet 

Betragtere af isbjørnenes verden, 
der kigger, adskilt af en lille kant 
der markerer hertil 

Isbjørne-børne 
leg og bevæ-
gelser 

To pelsklædte 
isbjørne-(menne-
sker) 
Inden for i pla-
stik-ringen

Glæde og overra-
skelse 

Elektronisk new-age 
musik, med lyde som 
krystaller, sne,  vand 
der løber. 
Bjørne lyde, brøl, 
tunge åndedræt, 
snusende 

Isbjørnene danser 
over gulvet i vilde og 
vuggende bevægelser, 
kæmper og rejser sig 
på bagbenene overfor 
hinanden, vejer med 
hovederne 

Betragter isbjørnenes verden og 
deres legende bevægelser, 
Jeg føler glæde, mange griner, 
nydelse over kroppe i bevægelse 

Kamp og mad To pelsklædte 
isbjørne-(menne-
sker) og en stof sæl 
med røde indvolde 
Inden for i pla-
stik-ringen

frygt, afsky, overra-
skelse

Snusende sniflyde, 
brøl, tunge åndedræt 
og bjørnelyde som 
del af kamp

De to bjørne snuser og 
vejre sælen som de be-
gynder at slås om, flår 
og hiver indtil indvolde 
vælter ud 

Betragter isbjørnenes og mærker 
kræfterne bag deres bevægelser 
som luft der skubbes ud, høje 
lyde der forskrækker og alt det 
(stof) røde blod der vælter ud af 
sælen.

Bjørneleg med 
publikum 

Indvolde fra sælen 
af lange røde stof-
strimler og de to 
pelsklædte bjørne 
bryder cirklen til 
publikum ved at 
kaste indvolde ud

Overraskelse, glæde 
og frygt

Elektronisk new-age 
musik, med lyde som 
krystaller, sne,  vand 
der løber. 
Bjørne lyde, brøl, 
tunge åndedræt, 
snusende

To-tre publikum invite-
res til at lege trækkeleg 
med indvolde

Inviteres til en velkendt leg, hiv 
og træk og med store kræfter 
bag. 
Dyret der trækker og kæmper. 
Leger. Nu en ledsagende art, lige 
som en hund. Et dyr men også en 
jeg er forbundet med.  

Tema danse Lege 
med publikum I 
polarunivers 

Kroppe og ind-luk-
ker som guide 

Overraskelse, 
glæde, 

Elektronisk new-age 
musik, med lyde som 
krystaller, sne, vand 
der løber. 

Publikum guides til at 
lave figurere der relate-
re sig til forestillingen; 
isbjørne huler, isbjerge, 
isbjørne, nordlys, sne-
vejr, til sidst at hvile

Dramaleg, bevægelse i et tema-
tisk univers. Mere som deltagere 
til rytmik. Guides af lyde og 
danserene bevægelser. Legende. 
Til sidst ro og så slutter det. 
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ponist, not a posthumanist. Critters - human 
and not – become-whit each other, compose 
and decompose each other, in every scale 
and register of time and stuff in sympoietic 
tangling, in ecological evolutionary devel-
opmental earthly worlding and unworlding” 
(Haraway, 2016, p. 97). 

Haraways kompost-tanke er i mit bagho-
ved, når jeg nu vælger at skrive om to andre 
episoder i 0.klasse. Danseforestillingen Polar 
Bears flettes med optakten til forestillingen 
Ivalos første sang i klasseværelset på Den 
lille skole. Dette er fordi de to forestillinger 
tilsammen tegner tilblivelses-mønstre over 
tidens klimakrise, historier fra udsatte områ-
der og med andre arter involveret og publi-
kum, der tilbydes fortællinger og verdner. Så 
de fletter sig med ind i de publikums-tilbli-
velser og kategorier 0.klasse tilbydes at forstå 
verden med. 

Vi skal se teater om lidt, Ivalus første sang. Og, 
klasselæreren Ingrid har fundet den plakat 
frem, som teatret har sendt forud for besøget. 
Hun går rundt på indersiden af hesteskoen af 
bordene og viser os plakaten i stilhed. Bagefter 
sætter hun sig ned og spørger os; ”Hvad kan I 
se?” Og der svares; ”Et menneske, en isbjørn, 
bjerge bagved, stjerner oppe bagved. Et hoved 
af en kvinde, en isbjørnesnude”, og så spørger 
Ingrid; ”Hvor foregår det henne?” Og Lukas 
svarer; ”I salen, jeg vidste det bare”, “Hvor i 
verden”, spørger Ingrid, igen. “I Grønland” 
(svarer hun selv efter lidt tids stilhed) og hvor-
for det? Fordi der er isbjørne, bjerge og sne”.

Klasselæreren Ingrid fortæller bagefter om 
noget hun så i TV, aftenen før. En isbjørn, der 
var drevet på en isflage…, som er? Spørger 
hun. Og, Mikkel svarer; ”Et stykke is, der har 
revet sig fri”. ”Nemlig” siger, Ingrid og fortsæt-
ter: “Isbjørnen var drevet 700 km, landet i en 
landsby i Sibirien, hvor den spiste af hundenes 
mad og menneskenes skraldespande. Herefter 
bedøvede landsbyens beboere den og fløj den 
tilbage til det sted den kom fra og her løb den 
ud på isen helt fortumlet og den så så glad 
ud.” Sluttede Ingrid. 

(Notes bog, Den lille skole, optakt til  

Ivalos første sang foråret 2019).

“We relate, know, think, world, and tell sto-
ries through and with other stories, worlds, 
knowledge, thinkings, yearings” so do all the 
other(…), in all our bumptious diversity and 
category-breaking speciations and knottings. 
Other words for this might be materialism, 
evolution, ecology, sympoiesis, history, situ-
ated knowledge, cosmological performance, 
science art worldings or animism, complete 
with all the contaminations and infections 
conjured by each of these terms (Haraway, 
2016, p. 97).

Da vi i 0. klasse taler sammen om plaka-
ten og Ingrid bringer TV-indslaget ind 
om isbjørnen, der er kommet på afveje. Er 
det også en historie, som udspringer af, at 
den nordlige del af jordkloden lider under 
klimaforandringer. Den globale opvarmning 
forsager, at isen, glaciser og permafrosten 
smelter; dyr, planter, mennesker og organis-
mer kan ikke længere stole på sæsoner eller 
på de tidslige og punktlige – faste og flyden-
de – former, som fx isens konsistens antager. 
Det får betydning for de erfaringer og må-
der, som livet udfolder sig på. For isbjørnen 
er det et stykke løsrevet is, der flytter den til 
en beboet del af Sibirien, hvor den må spise 
af landsbyhundenes mad, inden den flyves 
tilbage til isen igen af menneskene. 

Denne lille fortælling, som Ingrid sætter ud 
i 0.klasse, bliver også en del af Ivalus første 
sang, fordi vi med Haraway kan forstå det 
som fletværk, der forbinder sig til publi-
kums-tilblivelser i forestillingen Polar Bears 
(som vi så fire måneder tidligere) og Ivalus 
første sang (som vi skulle se senere samme 
dag) forholder os til, kender, tænker, verden 
og fortæller historier gennem og med andre 
historier, verdener, viden, tænkning, længs-
ler. Andre ord til dette kan være materialis-
me, evolution, økologi, sympoiesis, historie, 
viden, kosmologisk præstation, videnskabs-
kunstverden eller animisme, komplet med 
alle forureninger og infektioner fremkaldt 
af hvert af disse udtryk (min oversættelse, 
Haraway, 2016, s.97).
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Ivalus første sang er en historie, der udspiller 
sig på Grønland, og den fortælles i en oppu-
stelig iglo, der danner rammen om forestil-
lingen. En skuespiller fortæller historien om 
Ivalu og hendes bror, efterladt med farmor 
og den gamle slædehund i igloen, mens mor 
og far og de øvrige slædehunde er rejst ud 
for at skaffe føde. Der soves og spises det lidt 
mad, som svinder mere og mere ind under-
vejs. Undervejs synger farmoren sangen til 
fisk, som anerkender dens liv, men som også 
beder dem om at fylde hendes mave som 
mad og overlevelse. Et billede på den hårfine 
balance som livet på Grønland udspiller sig 
i. Da der til sidst i forestillingen er behov 
for, at Ivalu finder alt sit mod, sker det ved 
hjælp af sang, som formes ud af farmorens 
sang til fisken, den sammen rytme, men nu 
med Ivalos egne ord. Forestillingen handler 
også om sameksistens mellem arter, om at 
handle og den om grønlandske kultur-natur. 
Som rummer sultne isbjørne, sne og kulde, 
ånderejser, overleverede fortællinger og tu-
pilakker. Og sange som noget, der bærer vid 
og handlekraft med sig, giver styrke og mod 
til at gøre det rigtige. 

 En del af at læse med Barad er at have et 
særligt blik for de tråde, der bindes, og de 
spørgsmål, der adresseres og at ”tænke med 
Susan Leigh Stars ord ” cui bobo” – hvem 
profiterer af dette, og hvilke ulighedsska-
bende effekter er der(Star 1990)?”(Juelskjær, 
2019, p. 45). 

”Som følge af Barads tænkning er væren 
og bliven sammenviklet (hvilket også inde-
bærer, at begreber er verdensgenererende, 
samt at verdens stadige skaben virker ind 
på begrebsudviklinger og – forståelser, og 
ikke mindst derfor er det lidt bøvlede ord 
’etiko19-onto-epistemologi’ vigtigt, fordi det 
fremhæver etik som del af materialiserings-
processerne”(Juelskjær, 2019, p. 180). 

19 Etiko-onto-epistemologi; Det er denne oversættelse 
”etiko” der bruges i andre danske tekster, skulle det 
fungere som adjektiv for at beskrive vidensprodu-
cerende praksisser, ville det hedde ”etisk”. Etisk-on-
to-epistemologi lyder i Juelskjørs øre (og mine) mere 
moraliserende (Juelskjær, 2019, p. 181).

Når jeg ser på forestillingerne Polar Bears og 
Ivalus første sang med Barads etiko-onto-epi-
temologi ser jeg forestillinger, som på hver 
sin måde nedbryder inklusioner og eksklu-
sioner, hvor mennesket ikke (alene) er i cen-
trum, men forholder sig til de materialise-
ringer, der finder sted blandt andre kræfter, 
såsom sange, ånderejser, dyr, organismer og 
is, der smelter på grund af klimaforandrin-
ger og globalopvarmning. Denne læsning er 
et tilbud om at flytte en posthuman - com-
panion species etik med blik for, hvordan 
forestillinger og med deres worlding indgår i 
verdens stadige tilblivelser. 

I forestillinger til børn er der (næsten) altid 
indbygget et håb, sådan skriver Kirsten Dahl 
i redegørelsen om dansk scenekunst for børn 
og unge (Dahl, 2008b) og med Stars ord ” 
cui bobo” kan jeg spørge, hvem profiterer 
af det? Er det en etisk åbning, der efterlader 
en fælles mulighed, et handlerum, som altid 
levner et, det er muligt, det skal nok gå. Det 
er muligt at forandre og forandres? At med 
et håb, kan der altid findes en vej? At teatret 
også er intra-aktioner, i konstante tilblivelser, 
der også må spørge sig selv, ”hvem profiterer 
af dette?”: Jorden, fordi børn er de kommen-
de voksne, der skal tage hånd om den? 

Tænkes teater og danseforestillinger som 
et apparatus, hvor forskellige relationer og 
tilblivelser undersøges, bliver publikum både 
med-skabere og med-forskere af det uni-
vers, der bliver til som verden, med dem. Er 
det sådan her verden skal være? Er? bliver? 
Bliver mulig? 

Der er en anden episode, som forbinder sig 
her, den udspiller sig i 7. klasse på Den store 
skole.  
Jeg er med i skolen, som en anderledes vok-
sen, som jo betyder, at jeg gør som flertallet i 
7.klasse gør. Så denne dag er jeg med til un-
dervisning, og vi er gået ned i fysiklokalet. Det 
er et stort faglokale med en masse borde, lidt 
som i et auditorium med en stor tavle foran. 
Lokalet er L-formet, og det betyder, at lokalet 
strækker sig bagud med en masse bordplads. 
På væggene, til højre for døren, der hvor man 
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kommer ind, hænger der en masse skabe og 
hvide kitler. På bagvæggen, altså modsat 
tavlen, hænger der en masse billeder under 
overskriften ”Wall of fame”. Det er billeder af 
Niels Bohr, Newton, … og så er der fysiklære-
ren. Han åbner døren og råber højt ”jeg hader 
unger”, ”børn er det VÆRSTE jeg ved”, ”kan 
jeg så få noget fred, det’ jo på en skole jeg er”. 
Mange smiler, når de klemmer sig forbi hans 
råb og indfinder sig i fysiklokalet, forvent-
ningsfulde. Fysiklæreren bærer en kittel, der 
i bunden er hvid, men den er overmalet med 
graffiti tags, der står navne på, der er tegnin-
ger af alt muligt lige fra ”verdens bedste lærer” 
til en kæmpe behåret fuck finger, der er også 
afsat tryk fra røde læber. Her er en lærer, der 
leger og som virker meget populær, selvom 
han går lige til grænsen. Da vi har fået forkla-
ret dagens opgave, og alle har valgt gruppe, 
skal der tages kitler på, inden forsøget går i 
gang. Benjamin, som har en meget rastløs 
energi og som tit forlader klassen også i timer-
ne, spørger, om han må låne lærerens kittel og 
det må han. Han har kitlen på resten af den 
dobbelttime. Og, jeg kommer til at tænke på, 
at også klasselokaler med dertilhørende kitler 
er en worlding. At her iscenesættes verden 
og at Benjamin, med kitlen, bliver tilbudt en 
anden elev-tilblivelse, for et par lektioner. 

Ligesom Polar bears tilbyder en worlding, 
hvor børn og isbjørne får lov at indgå i 
legende relationer med hinanden, er fysik-
lokalet også en worlding, hvor der tilbydes 
andre tilblivelser, og fysiklokalet minder mig 
om, at der i mødet mellem skole og teater er 
mange mulige tilblivelser i positionen som 
elev og som publikum. Hvor Benjamins bli-
ver til med kitlen som en intra-aktion med 
de betydninger, der er lagt i kitlen, og bliver 
til mere end Benjamin som urolig elev og 
ikke som et statisk subjekt, men som mulige 
tilblivelser. 

Indsigten er hentet fra Juelskjærs’ forkla-
ring af Barads blik på subjektet. Hun skri-
ver: ”Indsigten er ikke, at vi efterlades med 
entreprenante subjekter, der planlægger og 
konstruerer sig i tid og rum. Nej, indsigten 
er, at vi har en aktiv transformativ stadig 

skaben gennem specifikke fænomener. At 
sætte tid og rum sættes i bevægelse i forsk-
ningspraksis kan åbnes for nye indsigter. 
Ikke nødvendigvis om tid og rum, men dog 
om deres relation og aktivitet i det, som stu-
deres” (Juelskjær, 2019, p. 91). 

I Barads perspektiv handler det ikke om 
at gøre det decentrale subjekt endnu mere 
decentralt, men at finde forbundetheder. 
Forbundetheder af tid, rum og materialise-
ring - som skaber tid, rum og materialisering 
– hvor materiel er materiel-diskursiv og kan 
indebære teknologier og ting som en kittel 
og hvor mit forskerblik er åbent for at under-
søge forbundetheder i deres særligheder og 
forskelle (Juelskjær, 2019).

Det betyder her, at fysiklokalet, fysiklæreren, 
den overmalede vi-kan-lide-dig-som-lærer-
kittel-og-du-anerkender-vores-humor-jagon 
bidrager til, at Benjamin iført den bliver til 
en-slags-lærerens-lærling. Alt det, der måske 
ikke forstås omkring Benjamin, hans uro og 
jargon, det er det, som fysiklæreren også har, 
som han doserer. Iført fysiklærerens kittel, 
bliver Benjamin til fysiklærerens lærling. 
Hvordan hans uro kan blive til energi, og 
hvordan hans jargon kan blive til popu-
lær-flabede invitationer i et klasserum. 

”the subject (can no longer) be understood 
as a fixed being but rather a way of being in 
the doings, a verb rather than a noun. The 
subject is an effect of, and affects, multiple 
encounters that entail the historicity of the 
previous encounters, the present and the po-
tentials of the future encounters that might 
take place. When we install our researcher 
bodies together with the images at play, both 
in the moment but also in history and the 
future, together with other organisms and 
encounters, we are a part of all the relatio-
nalities that constitute and are constituted 
again and again, never separating the other 
from ourselves. (…) bodies are materialised 
within the constant becoming(s)both inside 
and outside what is perceived as a physical 
body” (Andersen og Otterstad 2014, p. 101 i 
Juelskjær, 2019, p. 54). 
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Hvad sker der, hvis vi tænker publikums-
kroppen på samme måde?

”Publikum (kan ikke længere) forstås som 
et fast væsen, men snarere som en måde at 
være i handlingerne, et verbum snarere end 
et substantiv. Publikum er en effekt af og 
påvirker flere møder, der indebærer histo-
rikken for de tidligere møder, nutiden og 
potentialerne i de fremtidige møder, der kan 
finde sted. Når vi installerer vores forsker-
legemer sammen med de spillede billeder, 
både i øjeblikket, men også i historien og 
fremtiden, sammen med andre organismer 
og møder, er vi en del af alle de relationelle 
forhold, der udgør og er konstitueret igen og 
igen, aldrig adskiller den anden fra os selv. 
(…) Publikums kroppe materialiseres inden 
for den konstante tilblivelse (r) både inden 
for og uden for det, der opfattes som en 
fysisk krop.” (Andersen og Otterstad 2014, p. 
101 i Juelskjær, 2019, p. 54: min oversættel-
se/omskrivning). 

Et andet bidrag til tænkningen omkring 
worldings er den dag, hvor jeg sidder sam-
men med en gruppe drenge i 7.klasse, og vi 
taler om teaterforestillingerne, de har set. Vi 
taler om, at det er sjovt at se forestillingerne 
andre steder end på skolen, fordi det giver 
en fornemmelse af at bevæge sig i virkelig-
heden, når skolen bevæger sig ud. Det er 
en sjov tanke, at skolen ikke er virkelighed, 
men som noget, der skal gennemleves, for at 
man kan blive en del af virkeligheden. Og, 
her inddrages teaterforestilling i det, som 
Sten Larsen kalder, virkeligheden, når det er 
udenfor skolen. Han synes, at den forestil-
ling, vi så: Hvis det var her! og som foregik i 

en scenografi, der mindende om en militær-
lejr, gav ham nogle billeder af, hvad det kan 
betyde at være i militæret. Han overvejer at 
blive soldat, men forestillingen havde givet 
ham noget at tænke over. Han synes, der var 
nogle ting, der var lidt hårde. Forestillingen 
tilbyder ham i efterfølgende samtale at tale 
om det, der skete i forestillingen, som en er-
faring, der kan bidrage i relation til hans liv 
og de valg, han skal træffe. Verden bliver til, 
sammen med forestillingen, sammen med 
Sten Larsen og alle de andre. 

Jeg ønsker, nej mærker en længsel efter at 
lade scenekunst og skole flette sammen i 
endnu højere grad, end ved de lejligheds-
vise besøg, at lade lokaler, indretninger og 
relationer ændre farver og karakter, at give 
afhandlingens med-forskere mulighed for at 
opleve sig selv på andre måder eller blive til 
sammen i en kollektiv krop, for i et øjeblik at 
mærke vores forbundethed, i andre relati-
oner, i andre verdner. Som at flytte vejled-
ninger på vand. Som at bytte skoleelev ud 
med Lady Gaga. Som at forbinde sig med 
isbjørne, der også er en slags hund, som en 
ledsagende art. Jeg mærker en længsel efter 
at flytte rundt på, hvor vores ideer om, hvor 
tingenes ”rette” sted er. 

I det næste kapitel finder du en masse teg-
ninger. For din læseoplevelses skyld, synes 
jeg du skal tage dig tid til at kigge dem igen-
nem inden du læser kapitel 6. Tegningerne 
er tegnet af tusser og papir og med-forskeres 
hænder og hoveder. Et forslag; blad siderne 
hurtigt igennem og se dem som en lille film 
eller vælg nogle stykker ud og kig godt på 
dem.



130



131

Kapitel 5 
Tegningerne fra workshop
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Tegn hvor du sad

Nummer/klasse Navn 
0. klasse
1. Natasja
2. Mynte
3. Anton
4. Vigga
5. Linus
6. Sofia
7. Mikkel
8. Rose
9. Lauge
10. Alma
11. Asta
12. Emil
13. Emil
14. Jeppe
15. My
16. Sarah
17. Lukas
4. klasse 
18. Turbo King
19. dø.hund
20. Helene
21. mwe_abekongen
22. swh
23. Tfue
24. William
25. Promaster 
26. imoloi
27. Ekkir99
28. entun
29. Mænthi
30. Sof 
31. Pomfritten
32. Dr. Mercy!
33. Nutella
34. Lady Gaga
7.klasse
35. Ole
36. Michael Hansen
37. Sten Larsen
38 Dr. Strange 
39. Per
40. Mussiru
41. Mynte
42. Tulle
43. Snorkild
44. Bo
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Tegning · 01
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Tegning · 02



135

Tegning · 03
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Tegning · 04
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Tegning · 05
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Tegning · 06
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Tegning · 07
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Tegning · 08
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Tegning · 09
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Tegning · 10
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Tegning · 11
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Tegning · 12
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Tegning · 13
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Tegning · 14
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Tegning · 15
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Tegning · 16
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Tegning · 17
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Tegning · 18
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Tegning · 19
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Tegning · 20
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Tegning · 21
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Tegning · 22
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Tegning · 23
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Tegning · 24
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Tegning · 25
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Tegning · 26
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Tegning · 27
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Tegning · 28
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Tegning · 29
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Tegning · 30
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Tegning · 31
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Tegning · 32
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Tegning · 33
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Tegning · 34
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Tegning · 35
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Tegning · 36
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Tegning · 37
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Tegning · 38
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Tegning · 39
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Tegning · 40
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Tegning · 41
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Tegning · 42
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Tegning · 43
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Tegning · 44
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De afviste tegninger

Nummer/klasse Navn 
0. klasse Den levende kopimaskine
45 Alma
46 Anton 
47 Asta
48 Ellen – Pernille
49 Emil 
50 Holger
51 Ingrid
52 Lauge 
53 Linus
54 Mikkel
55 My
56 Mynte - Asta
57 Natasja - Rose
58 Nils
59 Pernille - Ellen
60 Rose - Natasja
61 Rose
62 Sarah
63 Sofia
64 Lukas
65 Vigga
66 Villads
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Tegning · 45
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Tegning · 46
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Tegning · 47
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Tegning · 48
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Tegning · 49
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Tegning · 50
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Tegning · 51
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Tegning · 52
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Tegning · 53
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Tegning · 54
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Tegning · 55
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Tegning · 56
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Tegning · 57



192

Tegning · 58
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Tegning · 59
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Tegning · 60
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Tegning · 61
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Tegning · 62
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Tegning · 63
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Tegning · 64
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Tegning · 65
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Tegning · 66
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Kapitel 6  
Materialet bliver til
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TRANSPARANT

What is the outline?
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TRANSPARANT
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What is the outline?... it is not something definite. 
It is not, believe it or not, that every object has a 
line around it! There is no such line.
- FEYN MAN’ ET AL.,  
Feynman Lectures on Physics 
(i Barad, 2007, p. 153)
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Hvad bliver synligt og hvad bliver usynligt, 
når jeg som forsker producerer viden om 
publikums-tilblivelser med børn? De meto-
devalg og teoretiske perspektiver, jeg har, er 
med til at gøre børn og publikums-tilblivel-
ser synlige på særlige måder. Ønsket med 
dette kapitel er at vise, hvordan det at arbejde 
med med-forskerne i forskellige tegneworks-
hops er med til at producere og frembringe 
forskellige videnstilbud om, hvordan publi-
kum bliver til på særlige måder. Det er også 
et ønske om at vise, at de måder, vi arbejder 
sammen med børn (og voksne for den sags 
skyld), får betydning for de publikums-tilbli-
velser, der skabes.

Jeg viser det ved at tage udgangspunkt i 
Barads begreb apparatus (2007) med til-
gangen, at forskeren, forskningsmetoden 
og forskningsobjektet ikke er færdige eller 
afgrænsede enheder før praksis, men bliver 
til i praksis og antager form(er) i forhold til 
hinanden, i praksis. 

Forskningsobjektet - fænomenet - kan ikke 
adskilles fra måden, det studeres på, det bli-
ver til i den praksis. Det gælder i øvrigt også 
de anvendte metoder, som forandrer sig og 
bliver til på forskellige måder, i den konkrete 
forskningspraksis. 

Tilblivelser i praksis er det, som Barad kalder 
for intra-aktioner og som erstatter inter-ak-
tion. Hvor inter-aktion peger på, at nogen 
eller noget er før praksis, så peger intra-ak-
tionsbegrebet på tilblivelser i praksis (Barad, 
2007, p. 33). Jeg som forsker intra-agerer 
med forskningsmetode, med-forskere… 
mv. og alle bliver til på særlige måder i 
praksis. Det betyder også, at tegninger i en 
tegneworkshop ikke er fikserede redskaber 
i praksis, men bliver til på forskellige måder 
alt efter, hvem der bruger dem og i hvilke 
sammenhænge. Samtidig er tegninger med 
til at producere data på en særlig måde ved 
at forstærke nogle aspekter, mens andre træ-
der i baggrunden eller bliver helt usynlige. 

Når jeg forstår forskningspraksisser på den-
ne måde, så betyder det, at jeg vægter at præ-
sentere tegne-workshop som metode, som et 
produkt af de sammenhænge. som de bliver 
skabt og brugt i. Det betyder også, at tegnin-
gerne - som det datamateriale metoden pro-
ducerer - må betragtes som et ud af mange 
mulige videnstilbud om publikums-tilblivel-
ser. Videnstilbud. som er forbundet med de 
metodiske valg, og som derfor også kunne se 
anderledes ud ved andre valg. De empiriske 
pointer, som træder frem, bliver dermed 
ikke mindre gyldige, men det bliver i højere 
grad muligt at skrive metoden frem, som en 
praksis, der både synliggør og usynliggør 
aspekter, og som dermed er medskabende 
for de publikums-tilblivelser, som afhandlin-
gen præsenterer. 

Hvad er et apparatus?
Det er fra fysiker Niels Bohr, at Barad henter 
inspiration til begrebet apparatus. Apparatus 
er det måleinstrument, der hos Bohr afgør 
om lys opfører sig som lys eller partikel. Kort 
fortalt er Bohrs radikale pointe, at det er 
måleinstrumentet der afgør om lyset opfø-
rer sig som det ene eller det andet. Lys har 
derfor ikke i sig selv en iboende natur. Barad 
udvikler apparatus-begrebet, hvilket bety-
der at det der undersøges, må forstås som 
et fænomen, der altid allerede er relationelt, 
og at fænomenet og dets egenskaber vokser 
ud af det apparatus, der undersøger det samt 
tidligere apparatusser, som det er forbundet 
med. Dertil tilføjer hun forskeren som en del 
af apparatus (Barad, 2007). 

Søndergaard og Højgaard peger på, at appa-
ratus også kan bruges som analytisk begreb 
til at tænke produktionsrum og -sted og i 
forhold til fænomen og tilblivelse. Når ap-
paratus forstås som en form for rammesæt-
ning er det muligt at tænke i apparatus for 
produktion af andre fænomener, det kunne i 

Apparatusser skaber publikums-tilblivelser
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denne afhandling være; apparatus for pro-
duktion af skoleskema, apparatus for pro-
duktion af teaterforestillinger, apparatus for 
produktion af publikum. Det, som appara-
tus-begrebet tilbyder, er en ekstrem høj grad 
af kompleksitet i tilblivelser, da det minder 
om alle de forskellige konstitueringsmodi 
og forbundetheder, der er i spil (Højgaard & 
Søndergaard, 2015, pp. 357–358). 

Det vigtige er dog også, at det er et appara-
tus’ grænsedragende praksisser. der skaber 
specifikke fænomener. Og, at fænomenet er 
den mindste enhed og altid må forstås som 
en relation, ikke determinerende og fast, 
heller ikke i tid og sted. Barad gør op med 
tid og sted, som faste og knyttet til kontekst, 
og det giver en mulighed for at undersøge 
fænomeners tilblivelser – også i relation til 
tid og sted (Juelskjaer, 2013; Juelskjær, 2019). 

Anvendelse af tegne- 
workshops og forskellige 
 apparatusser 
Tegneworkshop som metodisk tilgang til 
at arbejde med børns teateroplevelser er 
udviklet og afprøvet af Professor i teater og 
performance Matthew Reason, fra York st. 
John University og i en dansk sammenhæng, 
af lektor i dramaturgi Louise Ejgod Hansen 
fra Århus universitet i regi af Scenekunstnet-
værket Region Midtjylland. ”Teateroplevel-
ser- at skabe samtalerum for børn” blev ud-
viklet i samarbejde med Randers Teater og 
Teatercentrum, hvor jeg deltog i processen. 
Lad os se, hvordan børn bliver til publikum 
med dem:

Børn som kompetente publikum i 
teatret
”The Young Audience exploring and enchan-
cing children’s experience of theatre”, det er 
navnet  
på Reason’s bog fra 2010, som udspringer 
af et kvalitativt forskningsprojekt om børns 
teateroplevelser, der blev udviklet i samar-
bejde med Imaginate Skotland, en natio-

nal organisation, der udvikler og fremmer 
teater og dans20, og The Scottish Goverment 
Education Department. Reason tager i sit 
forskningsarbejde udgangspunkt i børne-
publikummets oplevelse af forestillingen 
og teaterbegivenheden. Han flytter fokus 
fra udelukkende at omhandle indhold og at 
undersøge forestillingens betydning til også 
at fokusere på, hvilken oplevelse fantasimæs-
sigt, emotionelt og intellektuelt, forestillin-
gen og relationen til det øvrige publikum 
giver. Reason’ s arbejde sætter dermed ikke 
publikums involvering i processen eller med 
produktet i centrum, men derimod publi-
kums refleksioner over teateroplevelsen. Han 
foreslår, at vi interesserer os for de processer, 
som foregår i publikums sociale og mentale 
liv, hvor teaterforestillinger skaber mange 
forskellige former for efterliv i erindringer og 
refleksioner (Reason, 2010). Reason arbejde-
de med art-based workshops og etnografisk 
metode. 

I 2007 afholdtes 11 workshops på tre for-
skellige skoler i Skotland med 98 skolebørn. 
Børnene deltog klassevis og var fra 5-10 år. 
Der blev produceret omkring 250 tegninger 
og 40 timers båndet(audio) optagelser blev 
transskriberet. Der deltog såvel børn som 
forskere og kunstpædagoger og et vigtigt 
element var, at alle workshops havde nogle 
opvarmnings-tegne-øvelser, der både skulle 
markere at det, der nu skulle ske, var noget 
andet end skole, og at det vigtige var at gøre 
sig umage med sin tegning, og at det ikke var 
det samme, som at være god til at tegne(Rea-
son, 2010, pp. 47–48). Der indgik tre forskel-
lige forestillinger, som dannede udgangs-
punkt for tegneworkshops. Det var derfor 
ikke børns generelle teateroplevelser eller 
abstrakte forståelser af teater, men en konkret 
teateroplevelse, der dannede udgangspunkt 
for tegneworkshops. 

Efter opvarmnings-tegne-øvelser blev der 
stillet det åbne spørgsmål ”draw something 
you remember from the performance” 

20  www.imaginate.org.uk/about/ Imaginate afvikler 
hvert år festivalen Edinburgh International Childrens 
Festival. 

https://www.imaginate.org.uk/about/
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(Reason, 2010, p. 49). Der var løbende 
samtaler undervejs, mens børnene tegnede, 
hvor forskere og kunstpædagoger etablerede 
samtaler, der havde udgangspunkt i barnet 
som eksperten. Barnet, som den, der ved 
bedst om sin tegning og oplevelse: ”Tell me 
about your drawing” og her er det særligt 
de spørgsmål, der lægger i forlængelse af, 
”hvordan ved du det” der er produktive. 
Reason skriver:

”In contrast, I have found there is often 
particular value in asking a question along 
the lines of ‘how did you know?’ The nature 
of this question – how did you know it was 
a sunny day? How did you know the prince 
was sad? How did you know…? – means that 
the answers children provide are likely to 
return to what we saw and drew. Essentially 
the question asks children to think about the 
reasons behind their decisions in making 
the drawings and usefully elicits the skills 
that children employ when responding to a 
performance. Crucially, it also reveals these 
skills, which can be implicit or unconscious, 
to the children themselves, making them 
more aware of their own capacities” (Reason, 
2010, p. 50). 

Reason har en ambition om, at de børn, der 
deltager i forskningsprojektet også skal have 
noget ud af at deltage, som det ses i citatet 
ovenfor ”…making them more aware of their 
own capacities”, og han fortsætter: ”This can 
take many forms, whether it is participants 
gaining a sense of self-knowledge, new skills 
or perceptions. We hoped that the children 
involved in this project would gain a deeper 
response to the performance they had seen 
and a greater sense of their own experien-
ce”(Reason, 2010, p. 55). 

Teaterkompetencer
Reasons forskning bidrager med forståelsen 
af, at børn har kompetencerne til at forstå, 
hvad teater er, og at børn har evnerne til at 
forstå og fuldende det, der sker på scenen, 
ved selv at gøre noget meningsfyldt med det, 
der sker, og det er helt afgørende for, at teater 
virker, fanger en. 

 “Overall the children’s responses, both in 
drawing and conversation, indicated that 
they possessed a strong theatrical competen-
ce. The children had internalised an under-
standing of what theatre is – people on stage 
pretending to be or do things. They had the 
ability to ‘get’ a performance and to swiftly 
recognize and decode different theatrical 
techniques. This is, I suggest, a cultural 
ability that is largely taken for granted – a 
semiotic ability that often develops passively 
as children grow and lean the languages of 
dramatic representation at the same time as 
they learn speech” (Reason, 2010, p. 97). 

Reason mener, at børns kulturelle kompe-
tencer er højt udviklede, og at de skal aner-
kendes og genkendes som sådan. Han un-
derstreger, at den kulturelle kompetence er 
veludviklet fra seks års alderen og udvikles 
gennem rolleleg og forståelser for fortællin-
ger og drama, teaterkonventioner, som børn 
kender fra tv og film(Reason, 2010, p. 97). 

Teaterkompetencer betyder hos Reason, at 
børn afkoder forestillingen, bevidst som 
ubevidst, ved at låne den deres engagement, 
fantasi og forestillingsevne, som trækker på 
elementer og viden fra verden omkring dem, 
både den nære verden, som det samfund de 
indgår i. Børn er i stand til at afkode teaterets 
komplekse sprog; med forståelse for iscene-
sættelse, symboler og tegn, forskellen på en 
karakter og en skuespiller, fortællestrukturer, 
kropssprog, mimik mv. (Reason, 2010, pp. 
86-90). 

Reason anvender Pierre Bourdieu´s kulturel 
kapital og kulturel kompetence (1984) til at 
undersøge børns teaterkompetencer og tager 
der ud over afsæt i mere specifik teater- og 
publikumsforskning, som blandt andet Jean-
ne Kleins(2005) forskning om børns æsteti-
ske respons på teater samt Willmar Sauters 
(2000) bog The Theatrical Event. 

Reasons analyser udspringer af børnenes 
tegninger og af dialoger med afsæt i hver 
enkelt barns tegning. De illustrerer sprækker 
mellem det, der faktisk foregår på scenen 
og det, de oplever. Det kalder Reason for 
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børnenes egne teaterfærdigheder, det, at de 
med-digter og digter videre på det, de ople-
ver. Som når der tegnes sol og havmåger på 
en tegning, fordi barnet synes det hørte må-
ger og mærkede sol i forestillingen. Reason 
supplerer, at det måske også var de små greb 
forestillingen anvendte til at bygge lige netop 
den solrige stemning op. Fx at skuespillerne 
havde shorts på og solbriller hængende om 
halsen (Reason, 2010, pp. 90–92). 

Reason fremhæver, at der ikke er nogen tvivl 
om, at børnene i hans forskning generelt 
også evner at forstå moralske og tematiske 
budskaber i forestillingerne, i den forstand 
at de modtager og afkoder forestillingens 
budskaber. Børnene fortæller det ofte som 
referater af forestillingens indhold ala, ”så 
sagde han … ” , ”så gjorde hun…” - og langt 
sjældnere fortælles budskaberne som ind-
holdsfortættede, universelle temaer eller som 
koblet med personlige erfaringer. Selvom der 
er eksempler på, at det sker (Reason, 2010, p. 
104). 

“Many professionals and teachers consider 
the potential for theatre to have a social or 
moral effekt on young audiences a major 
benefit of engagement with the art form. The 
belief is that the moral or the social messages 
of a production can have a direct positive 
impact on children’s minds and their rela-
tionship with the world”(Reason, 2010, p. 
101). 

Reason udfordrer dette; at fastholde dialoger 
om teaterforestillingens moralske eller so-
ciale budskaber, fordi børns mulige fortolk-
ninger og udbytter af en forestilling dermed 
gøres meget lille. Hans forskning understre-
ger, at børnene skaber tegninger med kon-
kret afsæt i teaterforestillingen, men udvikler 
videre og skaber nye fortællinger. De leger 
og lægger til og skaber nye mini-forestillin-
ger eller digter med og skaber nye sidefor-
tællinger til forestillingens handling. Den 
mere budskabsorienterede tilgang negligerer 
andre former for respons på en forestilling 
og favner slet ikke teaterforestillingernes, der 
alene er optaget af form. 

Der er dog en af forestillingerne, der skiller 
sig ud. De børn, der har været publikum til 
forestillingen, tegner figurerne fra forestillin-
gen og kan gengive fortællingen, men de var 
ikke engagerede i forestillingen undervejs. 
Reason påpeger, at den erfaring minder om, 
at det er en relation, der etableres mellem 
teater og publikum. Publikum behøver at vil-
le og at arbejde med forestillingen for at lade 
sig engagere, og teatret behøver at ville og at 
arbejde med relationen til publikum. Af en 
eller anden grund blev det gensidige engage-
ment ikke etableret til denne forestilling. 

Men, det giver også Reason den opmærk-
somhed, at det, at evnen til at skabe resonans 
og mening for publikum, kan ses som en 
kvalitet for publikum, og at det også kan 
opstå i en efterbearbejdning af forestillin-
gen. Det understreger en af Reason’s andre 
opmærksomheder, det at arbejde aktivt med 
forestillingerne bagefter bidrager nemlig 
med stor glæde, det giver børnene et ejer-
skab til deres oplevelse af teaterforestillingen, 
og det bidrager med at udvikle den kultu-
relle kompetence, som kan åbne for et andet 
engagement i forestillingen(Reason, 2010, 
pp. 98–99)

”It is important to recognise that theatrical 
pleasure for young children is intellectual 
and reflective, as well as located within im-
mediate enjoyment. This suggest that chil-
dren gain pleasure from the task of looking 
and interpreting, that they appreciate the 
challenge and the involvement of their own 
skills of spectatorship and that, if encoura-
ged, they will engage in looking again and 
looking longer” (Reason, 2010, p. 99). 

Reason får med sin forskning etableret børns 
publikums-tilblivelser som noget, der ud-
spiller sig i børn, som kompetente individer, 
der gennem kulturelle vaner, rolleleg, sprog, 
fortællinger og medier udvikler teaterkom-
petencer, der gør børn som publikum i 
stand til at afkode forestillingers komplekse 
lag. Det er en aktivitet, der består i at ”låne” 
forestillingen sit engagement og sin fantasi. 
Der produceres også en opmærksomhed 
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på efterrefleksionernes betydning for publi-
kums ejerskab, nydelse og engagement. Hvor 
forestillingen kan få et rigt efterliv, der bliver 
større end budskaber og morale og rummer 
meddigtning, nyskabelser og fantasifuld leg 
med forestillingens elementer. 

Hvad oplever børn  
når de ser teater?
”Teateroplevelser. Hvad oplever børn når de 
ser teater?” er en rapport fra 2011 skrevet på 
baggrund af konceptet ”Teateroplevelser – at 
skabe samtalerum for børn” - et koncept, 
som har den ambition at give skoleelevers 
møde med scenekunsten en anden betyd-
ning i skolen, ved at skabe et rum for, at 
teater hverken er; et uforpligtende afbræk 
i skolepligterne eller alene som et oplæg til 
et temabaseret læringsforløb. Ønsket var at 
give eleverne en mulighed for at fordybe sig i 
forestillingen gennem tegning og mindmaps 
på måder, der understøtter æstetiske og 
sanselige oplevelser af teater. Konceptet blev 
udviklet som et samarbejde mellem Scene-
kunstnetværket Region Midtjylland, Randers 
Kommune, Randers Teater (dengang Ran-
ders EgnsTeater) og Teatercentum. I rappor-
ten undersøger Hansen børn som teaterpub-
likum ved at fokusere på det materiale, der 
er generet som en del af at udvikle ”Teater-
oplevelser – at skabe samtalerum for børn”. 
Hansens analyser flytter fokus fra mødet 
mellem publikum og teater til en teaterbegi-
venhed, der også rummer en socialdimensi-
on, ligesom hun inddrager børns legekultur 
til at forstå hvorfor “sjov” og ”kedelig” bliver 
de begreber som børn knytter til forestillin-
gernes kvaliteter. Hansen arbejder kvalitativt 
og inddrager dramaturgiske og børnekultu-
relle analyser (Hansen, 2011). 

I 2010 udvikledes metoden igennem otte 
pilotworkshops og det teoretiske udgangs-
punkt for dem var, ’Teatersamtaler’ (Sauter 
m.fl. 1986), som en kvalitativ metode til 
publikumsforskning: En gruppe tilskuere 
samles efter en teaterforestilling for at tale 

om deres oplevelser. En af metodens helt 
store styrker er, at deltagerne får meget ud af 
det, både ved at reflektere over egne - og lytte 
til andres oplevelser. I udviklingen af works-
hopforløb, der passede bedre til et skolesam-
menhæng, blev nogle af de metoder, som 
Matthew Reason har udviklet, anvendt til at 
tegne eller skrive-tegne i edderkop diagram-
mer – en slags mindmap – og, hvor Reason’s 
mere teaterfaglige ord blev udskiftet med de 
mere sanselige spørgsmål: ”Hvad hørte du?”, 
”Hvad følte du?”, Hvad så du?” ”Hvad synes 
du?” (Hansen, 2011, pp. 37-39).

De otte pilotworkshops med klasser fra 
0.-10. klasse, 130 tegninger og et antal 
mindmaps samt lyd og fotodokumentation. 
I forbindelse med workshops blev der vist 
tre forskellige forestillinger, som var tilpas-
set de aktuelle klassetrin, og som dannede 
udgangspunkt for de workshops, der blev 
afviklet. Fra 0-4. klasse blev der udviklet en 
tegneworkshop og for 5-10. klasse blev der 
udviklet en workshop med mindmaps og 
mere sanselige spørgsmål. Workshoppen 
blev tilpasset til at indgå i en lektion på 45 
eller 60 minutter. 

Der blev etableret et særligt rum til deltager-
nes refleksioner, en skuespiller med afsæt i 
det dramapædagogiske felt anvendte op-
varmningsøvelser, som en del af at ”etablere 
et rum til fordybelse”, der skulle ””markere at 
dette nye sted har en særlig værdi” (Hansen, 
2011, p. 27) og for at bevare deltagernes eget 
fokus på den teateroplevelse, de lige havde 
haft. 

Publikum i teater som en social 
 begivenhed 
Hansen finder som Reason, at børn er 
kompetente publikummer, og at de kan 
afkode teaterforestillingernes mange og 
komplekse lag. Hun understreger også, at 
forestillingen er mere ”end bare indholdet: 
Det er også en social begivenhed og en 
iscenesættelse”(Hansen, 2011, p. 6). Wilmar 
Sauter arbejder med tre begreber; fiktion, 
iscenesættelse og begivenhed som forskelli-
ge dimensioner af teateroplevelsen, Hansen 
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inddrager Sauter’s tre dimensioner for at un-
dersøge, hvordan børn vægter de tre og for 
at understrege, at teater også er en kompleks 
social oplevelse (Hansen, 2011, p. 6). 

Hansen beskriver de tre sådan: ”Fiktionen 
(…) som den fortalte fortælling, som den 
handling, de situationer og karakterer, der 
skabes på scenen. Iscenesættelsen er den 
kunstneriske fremstilling, der kan formu-
leres med spørgsmålet: Hvordan gjorde 
de? Her indgår forskellige elementer som 
skuespil, scenografi, lyd, lys, teknik m.m. 
Såvel fiktionen som iscenesættelsen er en 
del af opførelsen, altså det som den svenske 
teaterforsker Wilmar Sauter kalder ”præsen-
tation af handlingen” (Hansen, 2011, p. 6). 
Begivenhedsbegrebet peger på en bredere 
forståelse af teaterhændelsen, her fremhæves 
live-elementet og den gensidige påvirkning 
mellem skuespiller og publikum. I forhold til 
Hansens analyse giver det mening at anven-
de begivenhedsbegrebet som noget, der ræk-
ker ud over og interagerer med den iscene-
satte fiktion. Begivenhed bredes ud til også 
at handle om ankomsten til teatret, sæderne 
i teatersalen, de andre publikummer, der gri-
ner og hoster. En dimension, som børnene, 
der deltager, også giver betydning. 

”Vi ser teateroplevelsen som en begivenhed, 
der ud over fiktionen og iscenesættelsen også 
indbefatter den sociale begivenhed. Derfor 
starter workshoppens erindringsøvelser alle-
rede inden, de går ind i teatersalen, og derfor 
er det også i orden at den sociale situation 
fylder meget for nogle af eleverne” (Hansen, 
2011, p. 19) og for nogle af deltagerne vægtes 
netop andre elementer ved teateroplevelsen; 
En veninde der falder på vej ind i teatersa-
len, en ven der griner bagved etc. 

Hansen inddrager en af lærernes feedback, 
fordi hun er forundret over, at der er så me-
get andet end forestillingen der fylder. For 
Hansen er det et udtryk for, hvor kompleks 
en teateroplevelse er:

”Det er vigtigt at fastholde, at scenekunst 
netop opleves i et levende fællesskab, og at 
tilstedeværelsen af de andre tilskuere der-

for faktisk er en vigtig del af oplevelsen. At 
grine, klappe eller være tavse i fællesskab er 
også en del af en teateroplevelse” (Hansen, 
2011, p. 20). 

Hansen pointerer også at det er en social 
læringssituation, at teaterbesøg kan være 
”en uvant situation for eleverne i forhold til 
den normale undervisningssituation, og at 
det er oplagt, at eleverne også bruger tid og 
opmærksomhed på at forholde sig hertil” 
(Hansen, 2011, p. 19).  
Som en del af begivenheden fremhæves li-
veaspektet som noget, de store elever nævner 
som særligt, et teknisk uheld og en sekvens, 
hvor skuespilleren henvender sig direkte og 
larm i salen, er alt sammen elementer i den 
relation som teateroplevelsen. 

Publikummer i verden  
eller af verden
Centralt, for de to måder at arbejde med 
tegninger på, er, at de undersøger, hvad en 
teateroplevelse er for børn og hvordan tea-
ter opleves af børn med udgangspunkt i en 
metode, hvor tegningerne danner udgangs-
punkt for samtaler med børnene om deres 
oplevelser af teaterforestillingen, for efterføl-
gende at analyseres med forskellige teorier, 
som bidrager til at undersøge teateroplevel-
sen hos børn (Hansen, 2011; Reason, 2010). 
Det er således ikke forestillingernes indhold, 
der er centrale, men børnenes oplevelser af 
forestillingerne. Begge konkluderer de, at 
børn er kompetente publikum, som forstår 
at bevæge sig på mange niveauer i forestil-
lingerne, og at de kan aflæse både forestillin-
gens materielle verden (iscenesættelsen) og 
forestillingens fortælling (fiktion)(Hansen, 
2011, pp. 6–21; Reason, 2010, pp. 59–84). De 
er også enige om, at det at være publikum er 
komplekst og kræver aktiv deltagelse.

To do a little re-tooling
Fælles for Reason og Hansens tilgange er, at 
de har mennesker i centrum i forståelsen af 
deres fænomener og det, jeg er ude i her er at 
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lave lidt re-tooling med Harraways ord: “I do 
not want to throw away the category forma-
tion skills I have inherited, but I want to see 
how we can all do a little re-tooling”(Lykke 
et al., 2000, p. 55). 

Så når jeg er interesseret i, hvordan bliver 
børn til publikum i skolen, når teatret kom-
mer på besøg? og laver lidt ree-tooling med 
Haraways ord, ved at spørge til hvor de sad, 
er det at åbne for nogle andre relationer i 
tilblivelsen publikum, det giver plads til at 
skabe nogle andre forbindelser og dermed 
andre vidensbidrag, der får andre effekter i 
verden(Barad, 2003, 2007). Det er en mu-
lighed for at undersøge andre relationer end 
dem, der allerede er undersøgt med Rea-
son, når han spørger ”draw something you 
remember from the performance” (Reason, 
2010, p. 49) eller når Hansen spørger ”hvad 
var den vigtigste oplevelse for dig, i forbin-
delse med teaterforestillingen?” (Hansen, 
2011, p. 3). Deres metoder og vidensbidrag 
kaster vigtige tråde ind i det apparatus, der 
er på arbejde i afhandlingen her. Det gør 
de blandt andet, fordi jeg har anvendt deres 
metoder, læst deres bidrag og selv været en 
del af det koncept som Hansen har udviklet 
i 2010. Det er derfor (og på ingen måde en 
afvisning af disse bidrag) et eksempel på, at 
apparatusser også er open ended, en del af 
den viden og de kategoridannelser, jeg alle-
rede har tilegnet mig (jf. Haraway: ”category 
formation skills I have inherited”). 

Dernæst tilbyder Barads onto-epistemologi, 
at børn som publikum undersøges som in-
tra-aktive tilblivelser forbundne i relationer 
med såvel det humane som det ikke-humane 
i et apparatus, som også er medskabende af 
fænomenet publikums-tilblivelser, og hvor-
dan det kommer til syne. 

Hvad sker der, når jeg undersøger publi-
kums-tilblivelser herfra, hvor tegningerne 
forstås som intra-aktive tilblivelser mellem 
papir-tusch (non-humane) og børn (huma-
ne)? Børn, som tegner, der bliver til sammen 
med tegningerne og med det, de-centrerer 
børn, der skubbes lidt til side, for at følge de 

komplekse forbundetheder, der skaber tilbli-
velser. Ikke for at reducere børn, gøre børn 
til mindre end… men for at øge kompleksi-
teten i forståelsen af børns-publikums-tilbli-
velser som et fænomen, der bliver til mellem 
mange aktører. 

Professor i børne- og ungdomsvidenskab, 
Stockholm Universitet, Hillevi Lenz Taguchi, 
der bestræber sig på at øge kompleksiteten 
og forståelsen mellem teori og praksis, dis-
kurser og materialitet i sit forskningsarbejde 
med børnehaver og skoler er blandt andet 
inspireret af Barads tanker:

”(…) that it is not only humans that have 
agency – the possibility of intervening and 
acting upon others and the world. Rather, all 
matter can be understood as having agency 
in a relationship in which they mutually will 
change and alter in their on-going intra-ac-
tions. Consider for instance the simple 
example of how hot tea or coffee intra-acts 
with our bodies to heat them from within 
and perhaps somewhat relaxing them when 
they tense”(Lenz Taguchi, 2010b, p. 4).

Når jeg tænker i tråd med Barad (og Lenz 
Taguchi kaffe-intra-aktion eksempel) kan 
sorte tusser og tykt hvidt A3-papir på et gulv 
i et klasseværelse opfattes som performative 
agenter. Det betyder, at materielle genstande 
og ting kan forstås som værende en del af 
en produktion og forandring i intra-akti-
on forbundet med andre mennesker; deres 
kroppe og spørgsmål og materialer; det 
kolde gulv, luften i rummet, summen fra det 
gamle køleskab med madpakker i hjørnet, 
tusser, papir. Og, hvordan tusser, tykt papir 
og gulve føles og lyder, det betyder noget i 
vores handlinger med dem. De har kraft og 
magt til at transformere vores tænkning og 
væren i et bestemt rum, i vores tænkning om 
en teateroplevelse, der skal transformeres 
til papiret. Papir og tusser og en rammesæt-
ning som kræfter, der kan arbejde med og 
mod denne transformation. Og, ikke som 
adskilt fra og dog anderledes end Reasons 
og Hansens forskning, er dette et forsøg på 
at tænke den intra-aktive forbundethed, der 
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er mellem alle de involverede aktører – som 
også indbefatter mig. Reason og Hansen bi-
drager til de diskurser, der giver fænomenet 
børns teateroplevelser mening og tilbyder 
betydninger, jeg kan forbinde til fænomenet 
børns publikums-tilblivelser. Dernæst henter 
jeg inspiration i deres rammesætninger, når 
jeg opstiller mit workshop-apparatus med 
de greb og materialer der arbejdes med, de 
spørgsmål der stilles og papir og tusser der 
virker, andre fagligheder der inddrages. Jeg 
lader mig inspirere af de erfaringer, jeg har 
fra tidligere workshops, hvor jeg selv har 
deltaget eller faciliteret disse workshops.

Hansen og Reason tilbyder viden om - og 
materialer og diskurser i verden i interakti-
oner med hinanden som adskilte enheder, 
som noget der tillægges betydninger som ad-
skilte. Som forskning i verden, i diskurser, i 
teateroplevelser, i og med børn som kompe-
tente, interaktion og med engagement. Med 
Barad bliver alt til, sammen af verden. Det er 
også at forstå som de potentialer og kræfter, 
der bebor apparatusset, som fx bidrager med 
at skabe kompetente og engagerede børn, de 
er tilblivelser produceret i et apparatus. Det 
er Barad’ s bidrag: Med Barads tænkning 
er et apparatus - der bruges til at observe-
re børns publikums-tilblivelser - at forstå 
som en deltager i processer med at generere 
materiel-diskursiv viden. Som en del af den 
proces skabes materielle observationer, i 
denne afhandling, noter i bøger, go-pro ka-
mera-optagelser af workshops og tegninger 
fra workshops, disse skal forstås som midler-
tidige størkninger af handling (Barad, 2007, 
p. 151) ”not a thing but a doing” (Barad, 
2007, p. 183). 

Det er her de agentielle skæringer kom-
mer ind i billedet, de skaber intra-aktionen 
mellem tegningerne og mig, som kigger på 
tegningerne. Skæringer gør det muligt over-
hovedet at identificere en materiel observa-
tion af praksis, som noget der kan tales om 
og studeres som et stykke dokumentation. 
Som dokumentation - eller som performa-
tiv aktør - vil tegningerne også sætte ting i 
bevægelse ved hjælp af sine egne agentielle 

kræfter og kvaliteter (som jeg også kommer 
mere ind på i næste del af kapitlet De afviste 
tegninger). 

Tegn hvor du sad
Tegn hvor du sad er navnet på en af de 
workshops, der er udviklet i forbindelse med 
afhandlingen. I udviklingen af de konkrete 
workshops har jeg arbejdet sammen med 
kunster og scenograf Annika Nilsson, og 
hun har fra begyndelsen talt om materialer 
og materialernes betydning i de workshops, 
vi har udviklet sammen. Det har været et 
dogme for hende, at de workshops vi udvik-
lede skulle tage udgangspunkt i de materi-
aler, der er til rådighed på en skole, det har 
været borde, stole, tasker, tavle, tøj, kroppe, 
papir, tusser, blyanter, sko… Det var en 
pointe for Annika, at de ting vi arbejdede 
med skulle være tilgængelige i klassens rum, 
når ikke vi kunne udvikle specifikke works-
hops med nært kendskab til de forskellige 
forestillinger, vi skulle se. Derfor blev teg-
ne-konceptet til, og det var for mit vedkom-
mende også inspireret af arbejdet med både 
Hansens og Reasons arbejde med tegninger. 

Tegn hvor du sad, blev afviklet i tre forskel-
lige klasser. I de to klasser, som jeg fast var 
en del af, 0 .klasse på Den lille skole i forbin-
delse med forestillingen Ivalus første sang af 
Teater De Røde Heste og i 7. klasse på Den 
store skole i forbindelse med forestillingen 
Hesten af Randers Teater. Derudover fik jeg 
mulighed for at se Limfjordsteatrets forestil-
ling morfarMORFARmorfar sammen med 
4.klasse på Den lille skole og efterfølgende 
afvikle workshoppen. Tegn hvor du sad blev 
afviklet umiddelbart efter forestillingerne, 
hvis ikke samme dag så senest et par dage 
efter. Der blev tegnet 44 tegninger. 

Workshoppen bestod af følgende faser: 
Workshop-præmisser:  
Afklaring; man deltager kun hvis man vil  
vi starter i en cirkel og slutter i en cirkel  
vi sidder eller ligger ned med lukkede øjne 
og tænker tilbage på forestillingen  
vi tegner (tid i stilhed og tid med samtale)  
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- tegneopgaven lød ”tegn hvor du sad til 
forestillingen” 
vi taler om tegningerne og jeg spørger om 
jeg må få tegningerne

Ud over de tegninger, der blev produceret 
i workshoppen, der tjener som en doku-
mentation og datamateriale, stillede jeg et 
go-pro kamera på et centralt placeret bord. 
Det skulle tjene som en slags huske-kamera, 
fordi jeg selv var facilitator i workshoppen 
og tænkte, at det var godt at kunne vende 
tilbage og genbesøge det, der skete. Da ka-
meraet har stået et fast sted, har det optaget 
ud fra samme position og som en materi-
alitet, der konstituer forskellige vidensob-
jekter og forskersubjekter. Hvad kan ses og 
høres? Hvad opfattes ikke? Hvem og hvad er 
i billedet og hvem og hvad er ikke i billedet? 
Hvem er stemmer som taler uden for bille-
det? Og hvem er tavse? Hvordan konstitue-
rer videokameraet ”fund”, ”datamateriale”? 
Disse opmærksomheder kommer jeg ikke til 
at gå nærmere ind i her, men når jeg nævner 
det, så er det for at synliggøre de agentielle 
skæringer og potentialer, der er i det go-pro 
optagede materiale. Lydsiden på materialet 
er en hel afhandling for sig, der er til tider så 
mange lyde og stemmer der væver sig sam-
men, at de ikke kan skilles ad. Intra-aktioner, 
jeg ikke havde taget højde for i udviklingen 
af apparatus og et meget lydfast resultat af 
forbundethed og materiel agens.

Dorte Marie Søndergaard og Lis Højgaard, 
der begge er optagede af, hvordan materia-
litet og diskursive betydningspraksisser og 
tilblivelser er sammenvævede skriver, at når 
det drejer sig om brug af ny-materialistiske 
analyser på allerede indsamlet (interview)
materiale, så kan et greb være at rette sit fo-
kus mod de måder materialiteter tales frem, 
udelukkes, afgrænses og tillægges betydning. 
Tricket er her at tænke materialiteter som en 
aktør, som aktiv medspiller - også når ikke 
de tillægges den position af fortælleren. Det 
er ifølge dem en måde at få øje for nuancer 
og blive nysgerrig på diskursiveringer, og 
det giver mulighed for at opfange konstitu-
eringsmodi, som ellers let kunne overses. 

Som noget, der giver ”gaver”? (Højgaard & 
Søndergaard, 2015, p. 366).

Jeg kigger i mine notesbøger, lytter til teg-
ninger, søger i interviewskrifter og optagel-
ser af forbundne lydbilleder og lader mit blik 
undersøge detaljer og følelser men, når jeg 
alligevel bringer Søndergaard og Højgaard 
ind her, er det fordi jeg også lader mig guide 
af deres invitation til at følge materialer og 
ting. Hvilke åbninger og søgebevægelser 
lægger det op til i ”datamaterialet” at gøre 
ting aktive? Barad skriver; ”part of seeing is 
also being convinced about what one sees 
(…) discriminated between unwanted noise 
and desired signal, between fact and artifact” 
(Barad, 2007, p. 51). En agential skæring er 
at tage tegn, hvor du sad til forestillingen for 
pålydende. Og se efter hvordan deltagerne 
i intra-aktion med den aktuelle teaterfore-
stilling, papir, tusch, gulv, hinanden, mig og 
deres lærer tegner det frem. 

Nu vender jeg mig mod tegningerne fra 
workshoppen “tegn hvor du sad”, så hvis du 
vil orientere dig i dem, inden jeg ser hvad 
de kan bidrage med i mit apparatus kan du 
finde tegningerne fra ”tegn hvor du sad” i 
kapitel 5. 

Publikums-tilblivelser  
med tegninger
I workshoppen ”tegn hvor du sad” er der 
mange, der har tegnet forestillingens sceno-
grafi, rekvisitter, lyd og lys som rammen for 
der, hvor de sad. ”Tegn hvor du sad”-tegnin-
ger giver mig derfor en anledning til at lede 
efter publikums-tilblivelser i disse rumlige 
opstillingerne, som de fremkommer på pa-
pir; i relation til hvor sad jeg? Med hvem sad 
jeg? Eller hvad jeg kunne se derfra hvor jeg 
sad? Andre tegninger er helt uden markering 
af mennesker og er tegnet mere som et kort 
eller en oversigtstegning over forestillingens 
scenografi, nogle med stiplede ruter, der 
markerer bevægelsesmønstre og retninger 
for orienteringer i rum. 



216

Tegningerne har forandret sig undervejs 
i processen med at blive til tegninger, de 
hænder, der har ført tusserne, har opdaget, 
at nogle streger blev til skarpe kanter - an-
dre bløde streger. Tegningerne har åbnet for 
muligheder og begrænsninger for tegne-
ren, hvad gjorde papiret muligt, hænderne, 
tussen, de andre tegnere, gulvets overfalde 
som underlag. Hvordan skred tegningen 
frem, og hvordan tegnede andre hvor de sad. 
Hvordan træder forskelle frem i tegningen 
mellem de andre og i sig selv, i sin proces af 
tilblivelser. 

Barad ville nok foreslå, at hænderne på 
tegneren, der holder om sin tus, mens de 
diskursivt tænker, jeg tegner hvor jeg sad, 
mens de fører tussen over papiret med det, 
de (diskursivt) forstår bænke, lystårne, 
scene, publikum, genstande, gangruter og 
døre. Tegninger ladet med betydninger, der 
intra-agerer med tussen, papiret og hånden, 
der fører stregen, der tegner. Diskursivt tæn-
kende hænder lader stregen flyde på papiret, 
men papiret og tussen med dets modstand 
og potentialer, skaber også stregerne fra 
tussen i hænderne og tegnerens diskursive 
tænkning21. Det er i denne form for materi-
el-diskursiv tilblivelse, at børnenes observa-
tioner bliver til i mit apparatus. 

There is no such line…
Men hvad betyder det for de tegninger, som 
er produceret i tegneworkshoppen ”tegn 
hvor du sad”? Tegningerne kan læses som en 
måde at tegne relationer imellem forstilin-
gens forskellige elementer (scene, skuespille-
re, publikum, objekter, tekst, bevægelser, lyd 
og lys). En del af tegningerne illustrerer hele 
forestillingens scenografi og har givet den 
forgrund, her er ting forbundet ved siden af 
hinanden på den flade som papiret udgør 
som scene, højtalere, musikinstrumenter, 
bænke, skuespiller og publikum organiseret 

21 Lenz Taguchi har i bogen “Going Beyond the Theory/
Practice Divide in Early Childhood Education” fra 
2010 et eksempel hvor studerende udformer lerfigu-
rer(Lenz Taguchi, 2010b, p. 58). Det er hos hende jeg 
fundet inspiration til denne lille becoming with teg-
ninger; intra-aktioner mellem diskurs og materialitet 
og tegner og tegning. 

med dertilhørende detaljer, der skaber for-
bindelser til lige netop den aktuelle teater-
forestilling. 

Som igloen, der er et gennemgående træk 
ved tegningerne fra forestillingen ”Ivalus 
første sang” (se tegningerne ‘Tegn hvor du 
sad’ fra 0. klasse). Her er teksturerne ved 
selve igloen indfanget på forskellige måder. 
Nogle som halvcirkler med bløde buer, an-
dre med mindre cirkler inde i buerne, eller 
som en streg der afgrænser og skaber et rum. 
Det slår mig, at det kun er fordi jeg selv har 
været der til forestillingen, at jeg kan aflæse 
det fra tegningerne, at jeg har været del af 
intra-aktionen, hvor oppusteligt nylonmate-
riale med bølgede former blev til en iglo og 
mere end…, hvor bølgende fejende farver 
blev til nordlys og træpinde til gevær, isbjør-
ne, fugle, sæler, slædehund. Og, hvor vi som 
publikum inviteredes ind i universet, guidet 
af små lys på gulvet som det også ses på flere 
af tegningerne enten som lys eller markeret 
med små firkanter eller cirkler (se fx Natas-
jas tegning 1, Lauge tegning 9, Asta tegning 
11 og Emil tegning 12). 

Publikums-tilblivelsen kan ses som relatio-
ner mellem scene, skuespillere, publikum, 
objekter, tekst, bevægelser, lyd og lys. Nogle 
af tegningerne minder nærmest om den 
huskeleg, hvor man bliver præsenteret for 
mange ting på en bakke og bagefter dækkes 
den til, hvorefter man skal tegne alle de ting, 
man kan huske. Der er også nogle af tingene, 
som ikke har navne, når jeg spørger til detal-
jerne på tegningerne som Jeppe (tegning 14), 
der har tegnet og ikke kan huske, hvad gen-
standen hedder, men de navnløse ting finder 
også vej til tegningerne, fordi ”det var dem 
der gav lyd” og på den måde også er med til 
at skabe den tilblivelse af forbundetheder, at 
sidde i iglo og være vidne til en fortælling 
der. ”Dem der gav lyd” var en materialitet, 
der sparker tilbage, der endnu ikke har fået 
diskursiv betydning, men betyder noget i re-
lation til den materiel-diskursive tilblivelse, 
som forestillingen blev til i. Som noget der 
hører til i Grønland i en fortælling om Ivalu. 
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I workshoppen ”tegn hvor du sad” produ-
ceres der tegninger, der giver materialer og 
ting betydning Der tegnes bænke, scene, 
skuespillere og pile, der peger på ruter ind 
og ud af scenografien. På nogle tegninger 
gøres publikum også til materiale på papiret, 
fordi publikum på samme vis som scenogra-
fi, bænke, ting som højtalere, scene, vægge 
etc. Publikum fremstilles som runde cirkler, 
nogle med ansigter der smiler, andre med 
hår og øre og andre igen som tændstiks-
mennesker. De er en del af den forbundne 
tilblivelse. Så at sige. Publikums tilstedevæ-
relse på tegningerne kan ses som fysisk til-
stedeværelse i respons (rettethed i rummet) 
og energi (som smil), publikum bidrager ind 
i de forbundne og intra-aktive bevægelser 
mellem ting, scenografi, skuespiller, publi-
kum, der skaber teater. Ligesom scenen kan 
ses som en der udstikker fokus og respons, 
(stikker ud, skaber afgræsning), ligesom de 
gang- og bevægelsesmønstre der tegnes ind 
kan ses som de måder ting tillader, at bevæ-
gelserne foregår på.

Alma fra 0. klasse (tegning 10) har tegnet 
små bølger på sin tegning og fortæller, at 
de er tegnet som lyd. Der er også en del fra 
0. klasse, der har tegnet lyset som sidder på 
siderne af igloen og som blandt andet skaber 
nordlys og billeder på indersiden af igloen. 
Som hos både Hansen og Reason bemærker 
jeg tegningernes høje detaljeringsgrad, og 
at børnene er opmærksomme på såvel det 
fiktive som de iscenesatte lag i forestillingen, 
men med Barad i baghovedet, tilblivelser, 
forbundethed og intra-aktion. Kroppe er, 
konkluderer hun, ikke objekter med egen-
skaber eller iboende grænser; ’De er mate-
rial-diskursive fænomener’ (Barad, 2007, p. 
153). Menneskelige kroppe adskiller sig ikke, 
i en Barad tænkning, fra ikke-menneskelige: 
’hvad der udgør mennesket er ikke en fast 
eller på forhånd givet forestilling, men det er 
heller ikke en fritflydende idealitet’, snarere 
er menneskelige kroppe et resultat af in-
tra-aktioner. Barad referer den amerikanske 
kvantefysiker og nobelprismodtager (1965) 
Richard Feynman:

”…’ The fact that there is an enhancement 
of contours [in the workings of the visual 
systems of particular animals, including 
humans] has long been known; in fact it is a 
remarkable thing that has been commented 
on by psychologists many times. In order 
to draw an object, we have only to draw its 
outline. How used we are to looking at pic-
tures that have only the outline! What is the 
outline? The outline is only the edge diffe-
rence between light and dark or one color 
and another. It is not something definite. It is 
not, believe it or not, that every object has a 
line around it! There is no such line. It is only 
in our own psychological makeup that there 
is a line’. (Feynman 1964, 1:36- II ; italics 
mine)” (Barad, 2007, p. 156).

Og, Barad tilføjer: 
Furthermore, as we have seen, there are 
actually no sharp edges visually either: it a 
well-recognized fact of physical optics that 
if one looks closely at an “ edge,” what one 
sees is not a sharp boundary between light 
and dark but rather a series of light and dark 
bands-that is, a diffraction pattern(Barad, 
2007, p. 156).

Tegningerne som fælles tilblivelser, som 
måske kan afgrænses i streger som bølger for 
iglo og bølger for lyd, når Alma (tegning 10) 
som den eneste tegner lyd er det så hendes 
agentiale skæring? Når bølger og streger fin-
der vej til at tegne igloerne eller når Natasja 
(tegning 1) tegner pile som forplanter sig i 
stilhed, til mange andre tegninger som en 
kollektiv tilkendegivelse af pilenes kvalitet - 
og først senere fortæller, at pilene er tegnet 
for at vise, at det var her det sker. Minder 
det mig om at være forbundet med andre 
i et rum, hvor alle tegner og om Haraways 
cyborgs og ledsagende arter, at være forbun-
det og ikke alene være dreng eller hest (som 
i forestillingen Hesten) eller som forbundet 
med sin mobil, der trænes og træner eller 
her som forbundet med papir, tus og andres 
tegninger i rummet – noget der slører hvor, 
hvem og hvad starter og slutter hvor, hvis 
indhold det er der kommer på tegningerne, 
både Natasjas og mange af de andres. 
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Meeting the Universe Halfway (2007) “Exi-
stence is not an individual affair”(Barad, 
2007, p. x) og det gælder relationerne som 
de udspiller sig med papiret og på papiret. 
Relationerne i verden er at være del af ver-
den. Barad’s onto-epistemologi betyder, at 
Natasja og Alma med deres tegninger ikke er 
før-eksisterende intra-aktioner, de er of the 
world, de er forbundne med tusser og papir, 
deres klassekammerater, den forestilling de 
har set, de er materielt-diskursive forbundne 
og dog sig selv. Ikke som i enten/eller men i 
både-og. Som Almas bølger, der betyder lyd, 
som forbinder sig til andres andres måder at 
tegne lyd på, men som den dag i klassen blev 
til Almas agentielle skæring. 

Nogle tegninger har menneskene i for-
grunden og andre slet ikke, og tegningerne 
tilbyder på den måde læsninger, som stiller 
det humane og ikke-humane i forbindelse 
og forhold til hinanden, i forskellige for- og 
baggrundsbevægelser;

Der er Lady Gaga (tegning 34), som har 
tegnet scenografien fra forestillingen ”mor-
farMORFARmorfar” hvor lystårnene rejser 
sig fra tegningen og skaber en slags 3D 
effekt. Umiddelbart minder tegningen om et 
pc-spil eller en animation, fordi tegningen 
har skabt et univers ved at opstille materialer 
i en cirkel, der flyder på papiret som en ø, 
en ø der kan besøges. Lady Gagas tegning 
får mig i særlig grad til at tænke, at børns 
publikums-tilblivelser bliver til med materia-
ler, at tænke med materialerne. I stedet for at 
afkode forestillingens budskab eller mening 
er her på papiret en komposition af forskel-
lige materialer. Det er ved at kigge på den 
tegning, denne flyvende ø (tegning 34), og 
når jeg kigger på de bølgede streger fra iglo-
en(tegning 2,4 og 15) eller den med manden 
med de sorte øjne, der flyder lidt ud omgi-
vet af firkanter på buer (tegning 7), at det 
kræver en form for vedtagelse i kompositi-
onerne, associationerne og relationerne, det 
materielt-diskursive, de størknede handlin-
ger, som får mening sammen på papiret med 
den tilstedeværelse, at vi så forestillingen. 

Nutella (tegning 33) har tegnet en bænk 
med hende selv på - rettet mod noget, der 
sker foran hende. Her er scenografien ikke 
tegnet med, men den position, hun indtager 
til forestillingen samt den dør, hun kom ind 
af og skal ud af igen, det skaber relationer 
mellem bænk, krop, rettethed og dør. Andre 
tegninger er tegnet mere som lokaleplaner(-
se. Fx tegning 26, 28 og 30), som oversigter 
i fugleperspektiv, hvor placering af alt hvad 
der ses i lokalet er tegnet op. Dør, scene, 
bænke lys og lyd. Bevægelsesruterne for, 
hvordan man kommer ind og ud af sceno-
grafien. 

Men lad mig dvæle et lille øjeblik ved bæn-
ken med kroppen fra Nutellas tegning 
(tegning 33). Krop og bænk i intra-aktion, 
som i forlængelse af hinanden bliver til i 
det potentiale eller den mulighed, som de 
retter sig mod. De udtrykker tilsammen 
publikums mulighed for at rette opmærk-
somhed mod et særligt punkt, en scene, 
mod skuespiller og den forestilling, der skal 
udspille sig. Bænk-krop på Nutellas tegning 
synliggør på den måde en særlig rettethed 
i rummet. Mange tegner bænke på deres 
tegninger, og jeg tænker, at netop bænkene 
forbinder sig til publikumskroppen. Bænken 
retter sig mod, hvad de kan forvente i mødet 
med skuespilleren og de skaber tydelige spor 
der viser, hvor ens krop bevæger sig hen som 
publikum. Bænkene skaber også siddende 
kroppe, der er afventende og som stiller sig 
til rådighed for det, der skal ske og det, der 
skal ske er på scenen. Bænken kobler også 
de kroppe, der sidder sammen, som også 
bliver til en forbundethed, forbundet gen-
nem bænken, fordi man fx sidder sammen 
med sin ven og når alle pludselig tegnes som 
piger (og minder om den kollektive krop fra 
kapitel 4). 

På tegningerne fra ”tegn hvor du sad” er 
der ikke mange figurer fra forestillingernes 
indhold. I stedet for forestillingens historie 
eller tema er det det materielle, der synes på 
tegningerne. Der er ikke en isbjørn eller en 
hund, som er centrale figurer i forestillingen 
”Ivalus første sang”, heller ingen morfædre 
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eller flyvemaskiner fra forestillingen ”mor-
farMORFARmorfar” og kun en enkelt hest 
finder vej, fra forestillingen ”Hesten”. Teg-
ningerne udfolder andre former for kompo-
sitioner, en praksis i materiel tænkning? Det 
konkrete får betydning i mange tegninger 
både som de udspillede sig på scenen, hos 
den enkelte tegner og som i alle der tegner, 
og som den udspiller sig i mig, der kigger 
efterfølgende på tegninger og kobler sam-
taler, noter tegninger. Dette er flere sider af 
samme sag, når man tænker gennem Barad, 
det er i mødet med materialet at betydning-
en skabes. 

Tegningerne, som deltagernes observatio-
ner, undersøger publikums-tilblivelser ikke 
fordi de repræsentere børn som publikum, 
men fordi de bliver del af de elementer der 
undersøger relationerne i en teateroplevel-
se og bringer dem i spil, i forbindelse med 
workshoppen tegn hvor du sad, ikke som på 
forhånd definerede men som åbne elemen-
ter i konstante tilblivelser, som betyder at 
de træder frem på bænke, kroppe i relation 
til en scene, til en scenografi, til forskellige 
objekter, til andre publikummer, til lyd og 
lystårne. 

 

Tid, rum, elevpublikum  
og andre tilblivelser
Der er nogle af tegningerne med bænke, 
hvor der er skrevet klassetrin på (se tegning 
41,42) her medformer skolen sig som en 
aktiv del af publikums-tilblivelser. 

Tid og rum er noget, der har betydning, når 
vi taler om tilblivelser. Som jeg har skrevet 
om i Kapitel 4 ”Skolerne”, er tid og rum en 
del af skolens disciplineringer og elev-til-
blivelser (Alison & Chris & Prout, 1999; 
Bartholdsson, 2009; Lærke, 1998; Prout, 
2005; Staunæs, 2004). Forskerne har obser-
veret, hvordan skolens styring af tid og rum 
muliggør produktion af ’en professionel elev’ 
(Hohti, 2016b, p. 181). En elev, som er en der 
skal lære at mestre bevægelser i tid og rum, 
som skifter over en dag, og som oftest har et 

klassetrin, klasseværelset, faglokalet og sko-
leskemaet som omdrejningspunkt for denne 
organisering (Alison & Chris & Prout, 1999; 
Bartholdsson, 2009; Lærke, 1998; Staunæs, 
2004). 

De af tegningerne fra ”tegn hvor du sad”, 
som illustrerer klasseinddelinger på publi-
kumsbænkene, som indikerer, hvordan man 
skal sætte sig, når man orienterer sig som 
publikum. Dette gør sig særligt gældende for 
de to tegninger fra forestillingen ”Hesten”, 
hvor den skuespiller, der lukkede os ind til 
forestillingen, lukkede ind efter klassetrin. Så 
her kan det synes som om tegnerne tegner 
publikum ind i skolens diskurs, men som 
har forbundet sig med teatrets tilblivelse i 
skolen. 

Jeg har skrevet i min notesbog: 

Skuespillerne som tog i mod os, var meget klar 
i mælet. Han sagde:

’jeg vil gerne have 3.klasserne først, så 4.klass-
serne og derefter 7.klasserne til sidst. Jeg 
lukker jer ind i mindre grupper og jeg vil bede 
jer, sætte jer der hvor jeg siger ellers tager det 
alt for lang tid’ Alle gør som der bliver sagt’

Selv sætter jeg mig bagerst i lokalet på en 
bænk, da der ikke er plads til mig på 7.klasses 
bænken og jeg føler mig usynlig, som voksen 
kan jeg nemlig bevæge mig på alle pladser 

(Notesbog, Den store skole,  
teaterforestillingen ”Hesten” foråret 2019). 

Det giver mig en anledning til at tænke over 
orienteringer som elev-publikum. En del af 
publikums-tilblivelser til forestillingen ”He-
sten” var at sætte sig der, hvor det var anvist. 
Helt konkret på de bænke, som skuespilleren 
fortalte, at eleverne fra 7. klasse skulle indta-
ge. Skuespilleren, der ”lukkede ind”, etable-
rede på den måde nogle retninger i rummet, 
som mulige orienteringer. De tegnede bænke 
med klassetrin inviterer mig til at tænke 
over, hvordan de måder publikum organise-
res på, når man lukkes ind, anlægger særlige 
”stier” for, hvordan man færdes i rummet. 
Som 7.klasse-elev sætter man sig på bænke-
ne som 7. klasse får anvist, som 3. klasse og 
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som 4. klasse. Og, det er genkendeligt som 
skoleelev at blive organiseret på den måde. 
Og måske også genkendeligt for skuespil-
leren, som anvender skolens organisering, 
som en praktisk måde at lukke publikum 
ind på. Ligesom, at mange forestillinger også 
tilstræber den samme tidsmæssige længde 
som en skolelektion. Ligesom Hansen, der 
tilpasser workshoppen, ”Teateroplevelser – 
at skabe samtalerum for børn”, ligesom jeg 
selv er bevidst om, at vi har så og så lang tid 
til at lave workshops i, når jeg kommer på 
skolen. Skole og teater bliver som ledsagende 
arter. De forbinder sig. Til indlukningen af 
publikum til ”Hesten” virker det ikke som et 
scenekunstnerisk greb, som har forbindelse 
til forestillingens indhold, at lukke publikum 
ind klassetrins vis. Det virker som en prak-
tisk måde at organisere indlukning af publi-
kum på. Og, det bliver til som en elev-publi-
kums-tilblivelse af dem, der tegner bænkene 
med klassetrin. 

Tegninger med klasse-trins-inddelingen 
inviterer til at tænke over skole og teater som 
forbundne; at de begge er tilstede i de publi-
kums-tilblivelser som erfares. Når skuespil-
lerne beder publikum tage plads efter klasse, 
ser jeg det som et udtryk for, at rummet bli-
ver til i en form for forhandling af rummet. 
Hvor starter teater og hvor slutter skole? 
Som i diffraktioner er der masser af skole, 
der kaster skygger ind i teatret, der kommer 
på besøg og som teater etableres der også 
skygger ind i skolen, som en forestillingspla-
kat, der lander et par uger før eller en lille 
video, som fortæller kort om den dansefore-
stilling, der skal komme. 

Barad’s forståelse af tid og rum som perfor-
mative - som noget, der bliver til i relation 
med hinanden og i relation med mennesker 
og ikke-mennesker - kan tilbyde en forstyr-
relse her, fordi hun gør op med den selvføl-
gelighed, vi taler om børn som børn, og børn 
i skole og uddannelsessystemer: nemlig den, 
at børn bevæger sig gennem tid (lineært) i fx 
klassetrin og er situeret i rum (som stabi-
le) fx klasseværelse. Når jeg i stedet tænker 
med Barad’s begreb ”entanglement” er det en 

mulighed for at tænke tid og rum, ikke som 
noget uden for mennesker som et parame-
ter, der flytter sig lineært eller som rum som 
container, der opbevarer en, men som noget, 
der produceres i relationer mellem spatiale, 
materielle og sociale faktorer. Ifølge Barad 
eksisterer mennesker, tid, rum og matter (i 
dobbelt betydning som i materiel-diskursive 
tilblivelser) i relation med hinanden, noget 
som kommer til udtryk i hendes beskrivelse 
af entanglement: ”To be entangled is not 
simply to be intertwined with another, as in 
the joining of separate entities, but to lack 
an independent, self-contained existence” 
(Barad, 2007, p. ix). 

Det betyder, at en klasse eller en teaterfore-
stilling eller tegninger fra ”tegn hvor du sad”, 
må ses som samling af materielle elementer, 
diskurser og mennesker, der skabes og for-
mes i det som Barad kalder intra-aktioner. 

Tegningerne med klassetrin på bænkene kan 
derfor også udtrykke de forskellige tider, 
man som publikum bliver til i, i skolen. Ud-
trykke en form for tidskollaps. De børn, der 
sidder og ser forestillingen ”Hesten” har væ-
ret publikummer før, i 3. klasse i 4. klasse og 
nu i 7. klasse. En del af publikums-elev-til-
blivelsen kan forstås i cirkulære bevægelser, 
fordi skolen og teaterbesøg også bliver til 
i gentagende cyklusser, som i sæsoner og 
ferier: Forår, sommer, efterår, vinter. Vinter-
ferie, påskeferie, sommerferie, efterårsferie 
og juleferie. 

Mussiru’s tegning (tegning 40) illustrerer 
tid, som den tid en forestilling tager. Han 
har tegnet en indgang, hvor der står ’in’ og 
en udgang, hvor der står ”out” og over døren 
”out” er der tegnet en firkant. hvor der står 
2 timer. Publikums-tilblivelser kan forstås 
som noget, der bliver til i en afmålt tid, som 
her på tegningen i den tid, det tager fra man 
går ind til man går ud igen. I sekunder og 
timetid tog forestillingen ca. 50 minutter. 
Mussiru’s tidsangivelse kan derfor også læses 
som en oplevet tid, fx at forestillingen fore-
kom ham lang. For Reason er det en pointe, 
at workshops efter en teaterforestilling kan 
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forlænge oplevelsen og for nogle publikum-
mer have lige så stor betydning som selve 
forestillingen, at der en kæmpe glæde i ar-
bejde videre med forestillingen. På sammen 
måde tænker jeg, at tid her kan forstås både 
som en lineærtid og som noget publikum 
bliver med. Som i læsningen af Michael og 
den orange ballon (se kapitel 4 Porøse Publi-
kums-tilblivelser). 

Andre tegninger har pile på, det er teg-
ninger fra 0. klasse, og de kan læses som, 
at det er her, vi bliver til publikum. Det er 
her det sker, i en form for nutid. Den nutid 
udfordres samtidig i tegningerne, fordi der 
også er tegnet det der ellers pågår i lokalet, 
som en rumlig tilblivelse. Det kan være et 
fodboldmål, et vindue der nu er mørklagt 
(se tegning 1, 6 og 36). Detaljer som fortæl-
ler, at rummet også er åbent og anvendt til 
andet end teater. Lokalerne er bevægelige og 
tegningerne illustrerer iscenesættelser samt 
placeringer i relation til rummet. De besid-
der en tidslighed, at det er tilstede på samme 
tid som forestillingen, at man er tilstede 
samtidigt med, at man også er tilstede som 
publikum i teater, med tanker på et fodbold-
mål, et mørklægningsgardin som et poten-
tiale i lokalet etc. (se også kapitel 4: Porøse 
publikums-tilblivelser). 

En tegning (tegning 40) har også bænke og 
adresseret drenge og piger på bænkene. En 
materiel-diskursiv tilblivelse, hvor handlin-
gerne størknes i materialiteten. Bænke bliver 
til kønnede-bænke: Sociale kategorier, der 
bringes i spil og som måder at organisere, 
hvor man sætter sig som publikum? En køn-
net publikums-tilblivelse. Der er også teg-
ninger (tegning 4,15), hvor der kun er piger 
på samme bænk, og de er nærmest identiske 
med hestehaler og de minder mig om Piger 
på første række til en anden forestilling, en 
kollektiv krop? Måske er pigerne på disse 
tegninger forbundet igennem bænken og 
deres venskab, som forbundet af de samme 
køn og de samme udtryk eller også føles det 
sådan. 

Det er noget, der kendetegner mange af 

tegningerne, at mange tegnere kan fortælle, 
hvem de sidder ved siden af, og hvor de selv 
er placeret i rummet, og for langt de fleste 
virker det som betydningsfuldt. Der er som 
noget, der er forbundet med venskaber og 
tilblivelser, der knytter an til at høre til med 
nogen. Der er dog nogle, som i efterfølgende 
samtaler siger, at det ikke betyder noget for 
dem, hvor de sidder. Men, langt størstedelen 
fremhæver det som noget, der værdsættes i 
en publikums-tilblivelse. 

En lille  opsamling 
Tegningerne fra ”tegn hvor du sad” giver et 
indblik i, hvor mange relationer der er i spil 
omkring publikum. En mulighed for at se 
publikum som noget, der bliver til med rela-
tioner, med og uden navne, i mellem bænke 
og sociale kategorier, i klassetid og tidskol-
laps, i lokaler som tilbyder flere tilblivelser. 
I relationer med materialers potentialer 
og muligheder og med det apparatus, der 
skaber observationer som tegninger på et 
klassegulv, som både en og mange. 

Min ambition med dette kapitel, som endnu 
ikke er slut, men har en anden halvdel, har 
ikke været at skabe konkluderende viden om 
publikum i skolen i en lineær forstand; ala 
sådan forstod man børn som publikum før 
og nu forstår vi børn som publikum i skolen. 
Den form for viden ville kræve en adskillelse 
mellem apparatus, fænomen og forsker. For-
søget, med dette kapitel er ikke at fastfryse 
og definere fænomenet børn som publikum 
i skolen, men at forholde mig mere under-
søgende i forhold til, hvordan publikum 
bliver til i skolen, i et specifikt apparatus. 
Med Barad betyder det en vedblivende ind- 
og udfoldning af forbundetheder, der også 
rækker ud over dette kapitel, ud over mig 
som forsker og dig som læser, en åben-en-
det fortælling, der ikke passer så godt med 
opsamlinger. 

Natasjas tegning (nr. 1) af de to piger på vej 
ind i scenografien til “Ivalus første sang” og 
de to store sorte pile, der hænger frit i luften. 
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Pilen som Natasja forklarer, ”Pilene viser, at 
det var der det sker” og selvom hun måske 
mente, at det var der, hun og Rose gik ind og 
så forestillingen, som det, der var det, det var 
der det sker, var det også vi blev til publikum 
lige der? Pilene er også en påmindelse om 
det kollaps, der er i mellem, det var der det 
sker, da Natasja og hele klassen satte sig med 
tusch og papir og tegnede i klasselokalet 
efter forestillingen, som et apparatus til at 
undersøge publikums-tilblivelser og det var 
det det sker i dette kapitel, som et eksempel 
på forskningsmateriale og dets emergerende 
tilblivelser, som MacLure skriver om (Ma-
cLure, 2013a). Og, det var der det sker, at jeg 
startede min beskrivende sætning af Natasjas 
tegning med ”af de to piger på vej ind i sce-
nografien…”, som forbinder sig til Hultman’s 
og Lenz Taguchi’s læsning af fotografier fra 
en legeplads i en børnehave, hvor deres øjne 
hele tiden drages af menneskene i billedet, 
og hvor svært det er ikke at sætte menne-
sket i centrum, og hvor let det er at overse 
de komplekse forbindelser mellem humane 
og ikke-humane kræfter, der konstituerer et 
fænomen (Hultman & Lenz Taguchi, 2010). 
Og, det var der det sker og de sorte pile, der 
svæver i billedet, der minder om, hvordan 
det materielle og diskursive gensidigt bliver 
til med hinanden også i publikums-tilblivel-
ser, som de frembringes i tegneworkshops 
og på den måde bliver til i uendelige ind og 
udfoldninger…mellem bænke og klassetrin, 
forestillinger, børn og papir, forskere og ud-
forskende, læsere… 

Tegningerne ses som både-og, som nogle 
der emergerer ud af intra-aktionen mellem 
humane og ikke-humane, som nogle der 
bliver til i forbindelser mellem det diskursive 

og det materielle. Men, hvad betyder det for 
undersøgelsen med børn som publikum i 
skolen? Hvad betyder det, at publikums-til-
blivelser bliver materiel-diskursive(Barad, 
2007) og ikke alene er udtryk for børns op-
levelser eller børns erfaringer. Børns publi-
kums-tilblivelser, er altså ikke alene drevet af 
mennesker, men også af ikke-menneskelige 
kræfter. Og, her tænker jeg ikke kun på de 
virkemidler, som scenekunsten anvender for 
at skabe publikums-tilblivelser, men på de 
handlinger og måder som børn bliver til i, 
når de skal være publikum og i dette tilfælde, 
i de apparatusser, der skaber publikums-til-
blivelser, som noget der tegnes på papir…

Publikums-tilblivelser er på den måde ikke 
pre-eksisterende og bliver dermed ikke alene 
skabt i børns erfaringer og oplevelser på 
tegninger. Publikum bliver til i indbyrdes 
relationer. Og, jeg er også involveret i disse 
tilblivelser, med workshoppen “tegn hvor du 
sad”, dette kapitel, i denne analyse, et tilbud, 
der former komplekse menneskelige og 
ikke-menneskelige forbundetheder af publi-
kum i skolen. 

Publikum (kan ikke længere) forstås som et 
fast væsen. Publikum er en effekt, der inde-
bærer historikken for de tidligere møder, nu-
tiden og potentialerne i de fremtidige møder, 
der kan finde sted. Når vi installerer vores 
kroppe sammen med de tegnede tegninger, 
både i øjeblikket, men også i historien og 
fremtiden, sammen med andre, så er vi en 
del af alle de relationelle forhold, der udgør 
og er igen og igen. Publikums kroppe mate-
rialiseres inden for konstante tilblivelse (r) 
både inden for og uden for det, der opfattes 
som en fysisk krop. De bliver også til i teg-
ninger. 
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”Hvor der er liv, er der snavs!”
(Trille Nielsen, Erindringsbog:  
”Altid har jeg længsel”, 2015)

TRANSPARANT
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Denne del af kapitlet handler om tegninger, 
og hvordan de bliver til som datamateriale 
i afhandlingen. På besøg i ”Omvendtslev” i 
en form for at vende ting på hovedet prø-
ver jeg at tænke højt og indkredse det, der 
kendetegner de data, der får plads som data 
i afhandlingen, ved at undersøge, hvorfor 
nogle tegninger bliver afvist. Tegningerne 
kalder jeg de afviste tegninger, fordi de i før-
ste omgang er dømt ude af mig, og i næste 
omgang dømmes ind, fordi de åbner for at 
tænke data som mere end data. Men lad mig 
lige starte med noget af det usynlige, der 
også materialiserer sig i min forskning - tvivl 
og usikkerhed.

Tvivl, roderi og det, som  bliver til
Tvivl og usikkerhed har været et gennem-
gående tema for mig - i høj grad også i 
udformning af hele denne afhandling - og 
er det stadigvæk, mens jeg skriver dette. Det 
er både-og drivkræfter, der fører mig mange 
steder hen, hvor der både er lys og mørke: 
både produktivt, lammende og mest midt 
i mellem. Er min forskningspraksis god 
nok? Er det datamateriale, jeg har, nok? Er 
denne afhandling god nok? Bringer tegnin-
gerne mine med-forskere med til bordet? 
Og kan man overhovedet tale om børn som 
med-forskere, når Barad også sidder med 
ved det bord og så meget andet også in-
tra-agerer? Tvivl er noget, der sjældent luftes 
i forskningen, den gøres ofte usynlig. Men 
tvivl og usikkerhed er en stor del af, hvor-
dan mit materiale er blevet til. Den er en del 
af ”mit snavs” så at sige, snavs, som jeg har 
lyst til at tørre op, vaske væk, gemme, putte 
i bunker, stille ind bagerst i skabet til alt det 
andet rod. Men, på trods af de lyster, tilslut-
ter jeg mig Trilles motto; ”Hvor der er liv, er 
der snavs”.

Det gør sig gældende med mit datamateriale, 
alle mine noter, de mange timer, der er opta-

get på Go-pro kamera, hvoraf nogle er skre-
vet ud, og alle tegningerne, som er produce-
ret i workshops. Jeg er i tvivl og har prøvet 
at bringe lidt orden i dem, tælle tegningerne, 
men skal jeg nu tælle alle de tegninger med, 
som ikke kommer med i afhandlingen? Hvad 
med noterne i mine notesbøger, skal de 
skrives rene eller må de godt være i bøgerne, 
hvor der er kruseduller og bussemænd og 
bøjede hjørner, og som faktisk er dem, jeg 
forbinder bedst med. Er det ok, at jeg nogle 
dage fik taget mange noter, andre dage meget 
få, fordi jeg blev så optaget af at være med 
i de invitationer, jeg fik fra med-forskerne, 
eller fordi jeg blev ”taget” af at være i skole. 
Af at mærke på min egen krop, hvad det 
betyder ikke at kunne hente kaffe, når man 
vil, spise en mellemmad eller rejse mig fra 
mit bord og gå lidt ud, når jeg var træt af at 
sidde i mange timer på en stol. For ikke at 
tale om interview-udskrifterne, som virkelig 
er rodede blandt andet, fordi jeg fik to gode 
mennesker til at hjælpe mig. Men, som jo 
af gode grunde ikke vidste, hvad børnene 
hedder, eller hvis stemmer det er der taler, 
når barnet er uden for kameraets synsvin-
kel, eller slet ikke kunne høre andet end 
støj. Så det er endt med, at jeg har set alle 
optagelserne igennem flere gange og i nogle 
interviewudskrifter tilføjet navnene. Eller jeg 
kan nævne den tegneworkshop, som jeg vil 
introducere dig til om lidt, hvor de tegninger 
vi fik lavet, slet ikke rigtig responderede med 
noget, der har med publikums-tilblivelser 
at gøre, og hvor der ovenikøbet var en del af 
med-forskerne, der blev kede af det. Hjælp. 
Et mess. Der er meget af det her, jeg har lyst 
til at udelade, putte ind bagerst i skabet, så 
det der kommer frem er det veltilrettelagte, 
strukturerede, det der tjener historien bedst. 
Om min forskningsproces. Om forsknings-
fænomenet børns publikums-tilblivelser i 
skolen. Om mig i forsker-tilblivelse.

Materiale til-bliv-elser 
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John Law, professor, sociolog, tværfaglig 
tænker, engageret i STS (science, techno-
logy and society) og ANT(actor network 
theory), Open University, England, skriver 
om behovet for roderi indenfor socialviden-
skaberne, men også om alle de politikker og 
institutionaliserede praksisser, der arbejder 
på at systematisere og rense op, så den viden, 
der produceres kan fremstå ren. De kræfter, 
der arbejder på at rense op, kalder Law for 
en form for hygiejne:

“Sometimes I think of it as a form of hygi-
ene. Do your methods properly. Eat your 
epistemological greens. Wash your hands 
after mixing with the real world. Then you 
will lead the good research life. Your data 
will be clean. Your findings warrantable. The 
product you will produce will be pure(…) 

Tips for research are always handy. But to 
the extent they assume hygienic form, they 
don’t really work, at least for me. In practice 
research needs to be messy and heterogene-
ous. It needs to be messy and heterogeneous, 
because that is the way it, research, actually 
is. And also, and more importantly, it needs 
to be messy because that is the way the lar-
gest part of the world is”(Law, 2006, p. 2). 

Yeah! Det tilslutter jeg mig, selvom det er 
svært at modstå kravet om klare resultater 
og konklusioner, der kan vise afhandlingens 
værd og værdi, og som udspiller sig omkring 
en forsknings-tilblivelse og praksis både i 
forhold til en branche og konkrete anbefalin-
ger (som fx i arbejdet med Teatercentrums 
kommende strategi), men også i forhold 
til de vurderinger, der skal anlægges, når 
afhandlingen skal vejes. Law bekræfter, at 
mange af de institutionaliserede praksisser 
og strukturer har politiske effekter og be-
tydninger for rod og roderi, praksisser, der 
nærmest kræver lineære forskningsforløb og 
klare resultater, men som ikke levner meget 
plads til det modsætningsfyldte, det åbne 
(the open-ended), det komplekse og man-
getydige, som bliver en del af forskningen, 
hvis man som forsker tillader roderiet at få 
plads(Law, 2006). 

Et lille sidespring. Tag nu organisering af 
denne afhandling. Den er et brud med den 
gængse måde at tænke et videnskabeligt pro-
jekt på. Den gængse: Forord. Indledning, Af-
græsning og placering i feltet, Metateoretisk 
afsæt og analytiske begreber, Metodologi, 
metode og etik, Analyse og Konklusion og 
perspektivering/efterrefleksion. Det er en af 
de strukturer, der organiserer og ’rydder op’ 
og ensretter tankegange og lur mig. om ikke 
du har opdaget, at jeg gør næsten det sam-
me, som man ”plejer”. Selvom jeg også forsø-
ger at bryde - at undvige lidt af den tilretten-
de hygiejne, så er det utrolig svært, fordi det 
også er at give slip på, hvor ting hører til. En 
afhandling er forbundne tankestrømme og 
flow, der bevæger sig på kryds og tværs. Så 
der er en fare for at roderiet tager over, bliver 
for kompliceret at læse og orientere sig i. Det 
er den balance, jeg forsøger at lande. Balan-
ceret roderi. Shit, jeg er så usikker på, om jeg 
lander i den balance. Tilbage igen… 

Min usikkerhed, tvivl og mit metodiske 
roderi er en del af de måder, afhandlingens 
datamateriale bliver til på. Afhandlingens af-
sæt i etiko-onto-epistemologi (Barad, 2007), 
minder mig om at ontologi og epistemologi 
ikke kan skilles fra hinanden, at væren og 
viden om verden er forbundet, og at tilblivel-
ser i vidensproduktion altid også er en etisk 
praksis, fordi de tilblivelser har effekter på 
verden. 

Workshoppen ”Den levende kopimaski-
ne” blev prøvet i 0.klasse på Den lille skole. 
Workshoppen blev udviklet som en del af af-
handlingens emergerende forskningsdesign. 
For at skubbe til mine egne måder at tænke 
på, inviterede jeg kunstner og scenograf An-
nika Nilsson med til at tænke med i udform-
ningen af forskellige former for workshops. 
Vi mødtes en del gange og udviklede på 
ideer, som var et udtryk for at være søgende 
i genereringen af viden om børns publi-
kums-tilblivelser, en åbenhed over for det, 
som kommer i selve processen og dermed 
også en villighed til, at jeg ikke på forhånd 
vidste, hvad workshoppen ville bringe. 
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Det er et svært sted at stille sig, at lade det 
uventede vise sig, det er på en måde at stille 
sig midt i roderiet, for oftest når man vælger 
metode, er det ud fra et ønske om at under-
søge noget bestemt og ofte er det også ud fra 
en ide om, hvad det er man kan undersøge 
gennem de metoder, der anvendes. Se nu 
bare på de eksempler, jeg lige har gennemgå-
et med Reason og Hansen. Et metode-appa-
ratus genererer ikke alene en afgrænsning af, 
hvad det er for en del af verden man un-
dersøger, ens apparatus fortæller også, hvor 

det er man leder efter den viden, man skal 
undersøge. På den måde er et valgt appata-
tus med til at få verden til at fremstå og få 
betydning på bestemte måder. Men det sker 
også, at ens apparatus tillader noget andet at 
ske, lader noget andet træde frem, og på den 
måde er et apparatus også med til at skabe 
muligheder for at noget andet eller noget 
nyt kan opstå. Det er det, som tegningerne 
fra ”Den levnede kopimaskine”, har bidraget 
med. At noget nyt kunne opstå. 
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Princippet i ”Den levende kopimaskine” var, 
at efter at have deltaget i danseforestillingen 
Polar Bears sammen, skulle alle med-for-
skerne fra 0. klasse på en guidet erindrings-
rejse, hvor alle lå med lukkede øjne på gulvet 
og genbesøgte i tanken forestillingen Polar 
Bears. Bagefter sad alle i en cirkel to og to. 
Den, der sad bagerst skulle tegne noget der 
gjorde indtryk fra forestillingen på ryggen 
af den, der sad forrest. Den, der sad forrest 
skulle tegne med en tusch på papir, det man 
mærkede på sin ryg og bagefter byttede man 
plads og gentog processen. Tegningerne, der 
kom ud af det, var ikke lette at aflæse, mest 
ser jeg dem som ruter og mønstre, streger 
og figurer. Derudover er der en del navne 
skrevet på (som er fjernet af anonymiserings 
hensyn), et hus, et flag, en hund og en bjørn 
… For nogle af deltagerne var det en vanske-
lig proces at give afkald på, at det som kom 
til syne på papiret ikke var det, de havde 
tegnet på ryggen. Nogle blev kede af det og 
syntes, at den der tegnede gjorde det helt 
forkert, at det var en fejl, det som kom på 
papiret, og at det skulle tegnes om. 

Et af de spørgsmål, jeg har stillet mig selv 
en del gange er, hvordan tegningerne skabt 
i workshoppen ”Den levende kopimaskine” 
kan anvendes til at undersøge børns publi-
kums-tilblivelser i skolen? Da vi udviklede 
workshoppen kom den med som en mulig 
workshop, Annika og jeg var ikke helt skarpe 
på, hvad workshoppen skulle bidrage med, 
men vi kaldte det ”en levende refleksion”, 
og jeg forklarede det til deltagerne som, ”at 
tegne det, man tænker og den, der mod-
tager tryk på ryggen, prøver at tegne det, 
man mærker”. Ingrid, som er klasselæreren 
i 0.klasse på Den lille skole, siger ”ah som en 
kopimaskine” og deraf kommer navnet på 
workshoppen og det vi gjorde ”Den levende 
kopimaskine”. Et navn som måske i sig selv 
skabte en del af udfordringerne. For hvad er 

en levende kopimaskine? Og, tænker man 
mest på kopimaskine, så er det svært ikke at 
blive frustreret, fordi det, der kommer ud på 
ingen måde ligner. Kort sagt: der opstod en 
del frustrationer ud af workshoppen, men 
der kom også en del tegninger. Da jeg havde 
en ambition om at give tegningerne plads 
i afhandlingen, blev jeg ved med at vende 
tilbage til tegningerne, også selv om de ikke 
rigtigt gav mening, men her får de plads igen 
i den proces der afsøger, hvordan tegnin-
ger kan tænkes som datamateriale i denne 
afhandling. 

For hvordan kan tegninger med streger, cirk-
ler, et hus (Se kapitel 5: De afviste tegninger, 
hvis du vil se tegningerne) bidrage til at brin-
ge viden om publikums-tilblivelser et andet 
sted hen? Dette er en tankeleg, men også 
en af mine ambitioner med afhandlingen, 
at bringe både mig selv og viden om børns 
publikums-tilblivelser et andet sted hen. 

Kan de afviste tegninger skabe det, som 
Springgay & Zaliwska (2015) kalder ”new-
ness” eller blive til ”the more than da-
ta”(Springgay & Zaliwska, 2015) i under-
søgelsen af børns publikums-tilblivelser i 
skolen? Kan jeg følge Lenz Taguchis (2010) 
metodestrategi, det hun kalder for ”ublu 
dekonstruktion”, som er en proces, der in-
volverer at tviste, dreje og bøje konventionel 
tænkning for at erstatte betydninger i forsø-
get på at identificere, hvad der også er muligt 
eller som hun formulerer det: ”…what other 
analysis might be possible” (Lenz Taguchi, 
2010a, p. 14).

Stephanie Springgay, ass. Professor, Depart-
ment of Curriculum, Teaching and Learning 
og Zofia Zaliwska, PhD student, Toronto 
University bruger det at invitere kunstnere 
ind på universiteterne til at undervise og 
arbejde sammen med forskere, fordi det 
bidrager til at udvikle forskningsmetoder 

De afviste tegninger  
- på kanten af børns  publikums-tilblivelser 
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og udvide de måder, forskningen bliver til 
og gøres på. Men, de problematiserer, at det 
ikke altid betyder, at den måde man arbejder 
med materialet på, udfordres. De mener, 
at materialet alt for ofte kodes som data 
med mening fra begyndelsen af, og at man 
dermed ikke bringer forskningen nogle nye 
steder hen(Springgay & Zaliwska, 2015). 

Springgay og Zaliwska søger en levende 
metodologi, der kan huse ”data-in-the ma-
king” (Springgay & Zaliwska, 2015, p. 138), 
som kan favne de kreative produktioner, de 
komplekse ting og udtryk, der oftest kom-
mer til at eksistere udenfor forskningen, og 
som der kun knyttes an til på diskrete måder 
i forskningen. ”Newness”, er ifølge Springgay 
og Zaliwska, at ”udvide” ideen om at finde, 
nye fund eller betydninger - og jeg prøver at 
gå med dem for at se, hvor det kan bringe de 
afviste tegninger hen i denne afhandling, om 
de som tegninger kan bidrage til at produ-
cere viden om børns publikums-tilblivelser i 
skolen. For Springgay og Zaliwska markerer 
”newness” et-mere-end, et navnløst sted, 
en ontologisk ubestemmelighed. Det er det 
forventede næste, der gør ”newness” muligt: 
”the more than data”, kalder de det (Spring-
gay & Zaliwska, 2015, p. 137).

Tænker jeg de afviste tegningerne som ”more 
than data”, så er det også at kunne forestille 
sig det forventede næste. Det kan måske 
være en ide at kigge på de måder, tegninger 
allerede er data på.

Tegninger som data 
Inden for visuel forskning med børn, også 
kaldet ”the visual turn”(Pyyry, 2015), anven-
des tegninger som aktive og inddragende 
måder; at engagere børn på (Punch, 2002, 
p. 11; Thomson, 2008b, p. 13), at give børn 
”stemmer” som deltagere i forskning (Bur-
ke, 2008, p. 24; Thomson, 2008b, p. 3) og at 
give dem ejerskab og ekspertstatus på egne 
erfaringer, oplevelser og liv (Leitch, 2008, pp. 
39, 51; Thomson, 2008b, p. 13). 

Mange af de forskere, der er interesseret 

i børns liv og oplevelser anvender visuel 
forskning, fordi det tillader, at forskning 
bliver til mere end ord og skriftlighed, at det 
er genkendeligt for børn, og at metoderne 
inviterer til andre former for intellektuelle og 
emotionelle responses, og at børn ofte finder 
stor glæde i at fordybe sig i aktiviteterne, der 
er knyttet til visuelle metoder (Thomson, 
2008a, pp. 11–13), skriver Pat Thomsen, Pro-
fessor of Education, University of Nothing-
ham, i antologien ”Doing Visual Research 
with children and young people” fra 2008. 

Tegninger kobles sammen med forskellige 
former for teori i ønsket om at forske med 
børn, som hos Ruth Leitch, senior lecturer 
at the school of Education, Queen’s Uni-
versity, North Irland, hvor tegninger kobles 
med narrativ teori for at få en mere mang-
foldig og rig adgang til børns erfaringer; 
”Image-making provides an opportunity to 
represent experience, a tangible process and 
product which stories are inherent, or out of 
which stories are (re)created” (Leitch, 2008, 
p. 39). 

Og, skoleinspektør Kaye Johnson fra Adelai-
de, Australien involverede skoleeleverne i et 
etnografisk arbejde, der handlede om at æn-
dre skolehverdagen. Skolehverdagens udfor-
dringer og potentialer var blandt andet iden-
tificeret gennem skoleelevernes tegninger og 
fotografier (Johnson, 2008, pp. 77–94). 

Tegninger anvendes også til at forske i 
børn, hvor tegning ofte anvendes, fordi de 
kan afspejle en indre eller ubevidst verden. 
Disse inkluderer det, som kaldes ’projek-
tive-teknikker’ inden for retsmedicinsk 
dokumentationsindsamling, klinisk psyko-
logi, markedsundersøgelser. der anvender 
kreative-refleksive teknikker og inden for 
kunst-terapi. De har den bagvedliggende 
antagelse tilfælles; nemlig den, at de ad-
spurgte børn responderer tilbageholdende 
eller ikke-bevidst på spørgsmål, der angår 
deres inderste eller dybeste følelser. For at 
”få adgang” til disse, anvender forskere og 
analytikere metoder, der tillader deltagerne 
at projektere deres erfaringer og følelser, be-
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vidste som ubevidste, ud i tegninger (Leitch, 
2008; Thomson, 2008a).

Og, inden for teater- og publikums forsk-
ning med fokus på børns oplevelser af teater, 
anvender man tegninger som metode til at 
give børn mulighed for at fordybe sig i ople-
velsen på egne præmisser - at tænke tilbage 
og kommunikere om oplevelsen i samtaler 
med forskeren med udgangspunkt i såvel 
processen med at udforme tegning, som i 
den færdige tegning. Det gør sig gældende 
for både den forskning Matthew Reason, 
Professor in Theatre and Performance, York 
st. John University, England og Louise Ejgod 
Hansen, forskningsleder på Center for Kul-
turevaluering, Århus Universitet, har fore-
taget (Hansen, 2011; Reason, 2010), som jeg 
lige har gennemgået.

På trods af talemåder som ”billeder lyver 
ikke” eller ”alle billeder fortæller en historie” 
kan tegninger ikke ses som et vindue eller et 
billede af verden. I stedet er en tegning som 
et ord, en menneskelig konstruktion, der 
er kulturelt specifik, understreger professor 
Thomson (Thomson, 2008b, p. 9) , og hun 
fortsætter; at studiet af tegninger er et social 
fænomen, der er berørt af repræsentations-
krisen (Hall, 1997; Haraway, 1988; Lather 
& Smithies, 1997; Richardson, 1997), som 
kræver, at man som forsker må tage stilling 
til grundlæggende videnskabelige antagelser 
om tegninger som data.

Så hvordan er det, at jeg tænker 
de afviste tegninger som data? 
Reason’ s forskning med tegninger har jeg 
været inspireret af, og derfor vil jeg kigge lidt 
nærmere på hans måde at arbejde med teg-
ninger som data på. Reason ønsker ikke at 
afdække inderste eller dybeste følelser, men 
vil ’skabe mening’ med børns teateroplevel-
ser og vælger tegningen som metode, fordi 
det både er velkendt for børn at tegne, og 
fordi det giver børn mulighed for at fordybe 
sig i oplevelsen på egne præmisser, at tænke 
tilbage og kommunikere om oplevelsen med 

udgangspunkt i tegningen. Reason er opta-
get af at skabe samtaler med udgangspunkt 
i tegningerne, hvor barnet føler sig tryg og 
kompetent, det betyder at stille sig undren-
de med åbne og legende spørgsmål, som 
primært stilles undervejs i processen, hvor 
tegningerne udformes (Reason, 2010, pp. 
49–56). 

Han baserer sine tanker på Adams arbejde 
og forskning om børn og deres tegninger; 
også kaldet Power Drawning (Adams, 2002, 
2017). Adams arbejde tager afsæt i tegning 
som ”et sprog”, der kan anvendes til langt 
mere end færdige produkter på en væg. Teg-
ning er noget, der kan kommunikere, tænkes 
og udvikles tanker med: 

“Children learn the codes and conventions 
of verbal language to be able to think and 
to communicate. There are strong parallels 
with drawing, where our natural capacity 
for mark making can be developed into the 
language of drawing imbued with meaning. 
Drawing is marks that have meaning, the 
representation of ideas in symbolic form. 
Drawing can use a personal language, where 
meaning might be apparent only to the 
person who makes the marks: or it can be a 
public language, capable of being shared and 
understood by others” (Adams, 2017. P.54).

Tegningerne i Reason’ s forskning skal som 
data bidrage til undersøgelser af mening og 
meningsskabelse, derfor er tegninger, som 
er produceret, koblet med udsagn og ud-
snit fra samtaler, der knytter an og kobler 
betydning til tegningerne. Dette er en del af 
tegningernes kvalitet, at de afspejler teatero-
plevelsen fortolket ’frit’ af barnet, forbundet 
med uddybende samtaler, som gør tegnin-
gerne meningsfulde. Det samme gælder i 
øvrigt nogle af de andre tegninger, som er 
produceret i forbindelse med denne afhand-
ling i workshoppen, ”tegn hvor du sad”. Er 
tegningens kvalitet, at den kan bruges til at 
kommunikere med og om barnets oplevelse 
af teateroplevelsen? 

Tegninger skal i Reason’ s projekt betragtes 
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som et studie i etnografisk forstand, hvor et 
rigt og mangfoldigt materiale er en kvali-
tet, og dermed et bidrag, der er komplekst, 
kontekstspecifikt og  samtidig med, så leder 
han analytisk også efter generelle mønstre og 
opmærksomheder, som en del af sin akade-
miske ambition (Reason, 2010, p. 57). De 
tegninger, der får plads i Reason’ s forskning 
som data, er valgt ud fra en vifte af tegnin-
ger og samtaler, der har et indhold, der kan 
udledes mening fra og give betydning til 
børns oplevelser og kompetencer i forhold til 
teater. 

De tegninger, jeg har fra workshoppen ”Den 
levende kopimaskine” har ikke de kvaliteter, 
i den forstand at de ikke kommunikerer no-
get om børns publikums-tilblivelser i skolen 
eller måske nærmere ikke noget, jeg lige 
umiddelbart kan respondere på. Dernæst, at 
der ikke er knyttet samtaler til tegningerne, 
der kan bidrage til at skabe mening med 
børns publikums-tilblivelser i skolen. Derfor 
kalder jeg også i første omgang de tegninger, 
for de afviste tegninger. De er en del af det 
roderi, jeg gerne vil skille mig af med. 

Men, når jeg skriver om de afviste tegnin-
ger, som nogle jeg skal tildele mening, så 
fastholder jeg jo, at data er passive objekter, 
data som noget, der venter på at blive kodet 
eller givet form af den fortolkende mig eller 
af børnenes kommentar og efterfølgende 
samtaler, hvordan kan de tegninger ellers 
afvises?

Elisabeth Adams St. Pierre, professor, Uni-
versity of Georgia, USA spørger “…when, 
where, why, how, and by whom data is called 
into being to do some work” (St. Pierre, 
2013, p. 223) i “The Appearance of Data”. 
Hun stiller spørgsmålene og peger på, at data 
alt for ofte omtales, også af den kvalitative 
forsker, som noget der ligger derude i vir-
keligheden og venter på at blive indsamlet, 
og at data’s kvaliteter skal være solide og 
valide i den forstand, at data ikke kan for-
tolkes på andre måder. St.Pierre udfordrer 
den konventionelle humanistisk kvalitative 
forskning, hvor tvivl ikke er muligt, og hvor 

der alt for ofte trækkes på en praksis og et 
ordforråd som bias, objektivitet, subjektivi-
tet, triangulering. mv. og som knytter an til 
positivismens krav om objektivitet og realis-
me (St. Pierre, 2013, p. 224). 

Mine svar på St. Pierre på spørgsmål ”when, 
where, why, how, and by whom…”, i forhold 
til de afviste tegninger og deres appearan-
ce i afhandlingen er, at tegningerne i første 
omgang blev dømt ude af mig, fordi de ikke 
har et indhold, hvorfra jeg kan respondere, 
udlede mening eller give dem betydning, 
i forhold til børns publikums-tilblivelser i 
skolen. 

Hvem bestemmer, hvilke tegninger der kan 
kaldes for data, i denne afhandling? I ud-
formningen af tegningerne stødte tegninger-
ne på en del modstand hos nogle af børnene 
i 0.klasse, måske fordi de ikke præsenterede 
deres ideer om at tegne, og fordi vi aldrig 
kom til at tale sammen om tegningernes 
betydning i forhold til forestillingen ”Polar 
Bears” og i det hele taget, hvordan det var 
at tegne og at mærke. Men, tegningerne var 
tegnet og givet til mig af de børn, der deltog i 
workshoppen, så de børn, der har tegnet, har 
haft indflydelse på, at tegningerne fra ”Den 
levende kopimaskine” fandt vej til afhandlin-
gen som data. Ligesom jeg har. 

Der kan skubbes til relationen mellem for-
sker og data og det har radikale konsekven-
ser, MacLure skriver med afsæt i en materia-
listiske kritik af repræsentationer: 

“The materialist critique of representati-
on has radical implications for qualitative 
methodology. It would no longer allow us 
to work under the auspices of common 
sense wielded by responsibly autonomous 
human subjects (aka well-trained qualitative 
researchers). We would no longer be able 
to appeal to a fundamentally good sense 
guiding wise judgement in the arbitration 
of categories and hierarchies, and the dete-
ction of error. Such wise judgements, based 
on the representational ‘fetters’ of identity, 
similarity, analogy and opposition, underpin 
the analytic enterprise as conceived in many 
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methods textbooks and in our everyday ha-
bits as researchers: this is like that (so we will 
call it a theme); that is an example of this; this 
belongs under that code; this is a metaphor for 
that; this is a sub-category; this interviewee is 
not saying what she really thinks” (MacLure, 
2013a, p. 660). 

Materialistisk kritik af repræsentation inde-
bærer, som her i citatet af MacLure, en kritik 
af fortolkningen af data, i den forstand, at 
man som forsker stiller sig uden for data og 
prøver at grave sig ind i data eller stille sig 
bag ved data, for derefter at identificere en 
højere orden af meninger og betydninger, 
temaer og kategorier. Det fører til et blik på 
data, der adskiller forsker fra forskningsob-
jektet og som alene privilegerer det menne-
skelige blik med Hultman og Lenz Taguchis 
ord ”it reduces our world into a social world 
and neglects all other non-human forces that 
are at play” (Hultman & Lenz Taguchi, 2010, 
p. 539). 

I en human-centreret, antropocentrisk ver-
sion er forskning med tegningerne udtryk 
for menneskers vilje og evne til at tænke og 
kommunikere gennem tegninger. Hermed 
bliver tegningerne til passive objekter, der 
skal gøres noget med; samtales om, fortolkes, 
findes mening med, kategoriseres og gives 
betydning i kommunikation med andre 
mennesker. Ups, og det er jo faktisk den 
tænkning, jeg selv falder tilbage i, med de 
afviste tegninger. 

En anden kritik rejses af Springgay og Zali-
wska, det er den, at data allerede på forhånd 
er kodet med mening. De skriver med afsæt 
i Deluze, at essensen af konkrete metoder 
er skabt med ord, og at forskning derfor er 
tvunget til sætninger og forslag som organi-
seres i et begrænsede ”korpus”, der varierer 
afhængigt af det rejste problem eller spørgs-
mål (Springgay & Zaliwska, 2015). Det in-
debærer en fare for ikke at engagere sig med 
tegningerne (data) på nye måder, fordi det 
korpus de skal forstås indenfor er for småt 
og allerede på forhånd kodet med mening. 

Tegningerne bliver forudsigelig data, der 

ikke lader sig bevæge til det endnu ikke 
kendte eller til noget mere end de var til-
tænkt. De afviste tegninger giver i denne 
afhandling kun mening, hvis de bidrager til 
at undersøge børns publikums-tilblivelser i 
skolen jf. mit forskningsspørgsmål. Hvis jeg 
skal engagere mig i de afviste tegninger på 
nye måder, så må jeg med andre ord slippe 
den foregående sætning og det korpus, de 
allerede er tænkt i! Skal jeg i stedet lave dem 
til nyt papir? På the Paper Academy? 

Springgay og Zaliwska opmuntrer til at ska-
be ”newness” i forskning gennem processer, 
hvor forskeren må ”…find ways of activa-
ting thought that is experienced rather than 
known, that is material and affective, and 
where experience accounts for ’more than 
human’ encounters”(Springgay & Zaliwska, 
2015, p. 136).

De inviterer til at skabe nyt gennem at være 
med verden i stedet for at forstå verden, at 
møde verden gennem de delte fysiske og af-
fektive oplevelser, der inkluderer såvel men-
neskelige som ikke menneskelige aspekter 
af oplevelsen. Det handler ikke om mening 
og meningsskabelse, men om sensoriske og 
oplevelsesorienterede møder. 

Teori og metode må mødes og leves med 
verden og dermed inviterer St. Pierre inspire-
ret af Barad (2007) til ikke at adskille forsker 
og fænomen, ikke at se dem som adskilte 
enheder, men som komplekse forbundet-
heder: ”In other words, the post qualitative 
researcher must live the theories (will not 
be able not to live them) and will, then live 
in a different world enabled by a different 
ethico-onto-epistemology” (St. Pierre, 2018, 
p. 604). 

Hvis jeg anskuer tegningerne som repræsen-
tationer af publikums-tilblivelser, udfordrer 
St. Pierre og Barad den position, fordi jeg 
dermed reflekterer over tegningerne som 
adskilte fra mig selv. Barad’s forståelse er 
den, at jeg ikke er adskilt tegninger med ibo-
ende grænser og egenskaber, men derimod 
en del af fænomenet publikums-tilblivelser. 
Et fænomen, der produceres i intra-aktive 
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praksisser ”knowing-in-the-being” (Barad, 
2007, p. 127) , det som Barad kalder on-
to-epistemologi, at teori og metode ikke kan 
skilles ad. 

St. Pierre skriver det på denne måde:

”I want to emphasize that post qualitative 
inquiry does not involve studying humanist 
methodology and methods except to under-
stand why they are appropriate for this kind 
of inquiry. (…) The long preparation for post 
qualitative inquiry is reading, thinking, wri-
ting, living with theory in ‘”experimentation 
in contact with the real”( Deluze & Parnet, 
2002, p.8)” (St. Pierre, 2018, p. 604). 

Og hun forsætter:

“The experimentation required in post 
qualitative inquiry cannot be accomplished 
within the methodological enclosure. The 
experimental work is risky, creative, surpri-
sing and remarkable. It cannot be measured, 
predicted, controlled, systematized, formali-
zed, described in a textbook, or called forth 
by preexisting, approved methodological 
processes, methods, and practices. In this 
work, something in the world that is unin-
telligible and unrecognizable within existing 
categories and practices “kicks back”(Barad 
1999, p 2)” (St. Pierre, 2018, p. 604). 

I dette tilfælde indgyder St. Pierre mig mod, 
og det er i særdeleshed derfor citatet er 
med, fordi jeg nu kan betragte mig som en 
post-kvalitativ undersøger, og fordi der også 
er en anerkendelse af, at det er en risky prak-
sis. De afviste tegninger ”sparker tilbage” (jf. 
Barad) ved ikke at lade sig indfange, ikke at 
stille sig tilfreds med det eksisterende kor-
pus…. De afviste tegninger kan med lidt god 
vilje måske forstås som det, MacLure kalder 
”the end of the unknowing and the begin-
ning of knowing”(MacLure, 2013b, p. 228), 
som ”data der gløder” (”data of Wonder” 
kalder MacLure dem). Data, der insisterer på 
at være med og som kan føles i kroppen og 
til tider med et ubehag eller en hurtig hjerte-
banken. Data, som ifølge MacLure, ikke kan 
være ”kendt” forstået som genkendeligt, i 
den forstand, at data modsætter sig at skabe 

mening, og som derfor kan fylde en for-
sker med ubehag og frustration (MacLure, 
2013b). 

Det, som de afviste tegninger mangler for, at 
jeg kan læse dem som tiltænkt, er flere fælles 
ord fra dem, der har tegnet dem, og her 
tænker jeg på børnene og ikke deres bevæ-
gelser af tusser på papiret. Tegningerne er 
forbundet med en proces, hvor noget skulle 
transformeres, og selvom jeg synes intenti-
onen nu er lidt uklar, så er der noget med 
de tegninger. Deres mønstre og forsøg på at 
være noget, de ikke blev, som jeg ikke ved 
hvad er. Noget som handler om respons, at 
respondere og absorbere. De afviste tegnin-
ger må derfor vises og på den måde gøres 
værdige til afhandlingen, fordi de gløder på 
trods, og fordi de har effekt, fordi der knytter 
sig noget til dem, som jeg mærker, noget der 
har med orden at gøre, måske også skole, 
teater og fejl? 

Lather skriver i artiklen “Top Ten+ List: (Re)
Thinking Ontology in (Post) Qualitative 
Research” under det, der er punkt 7 på hen-
des liste: Om en forstyrrelse af ”’the order of 
things’ that has much to do with the politics 
of a science of indeterminacy” (Lather, 2016, 
p. 126). Om videnskab for det ’endnu ikke 
kendte’ eller en videnskab for det ’ubestem-
melige’, som er forbundet med ’ordenen af   
ting’. 

Lather refererer til skiftet i forståelsen af 
agency; nemlig det, at alt er forbundet og 
bliver til i intra-aktioner. ”Knowing from a 
distance shifts to a recognition of entangle-
ment in a way that Barad sees as portending 
a more mutual relationship between the 
sciences and the humanities in recognizing 
how matter comes to matter (…) to think 
differently about the subject and agency 
within and beyond the reflexive turn, to 
define objects as more than networks than 
in single sites, to trouble identity and expe-
rience, and what it means to know an tell” 
(Lather, 2016, p. 126). 

Den nye orden af ting kalder på at gentænke 
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agens, som med Barad ikke længere kan be-
siddes, som tilhørende nogen. Agens hører 
hverken til subjekter og objekter, eftersom 
både subjekt og objekt skabes som effekt af 
specifikke intra-aktiviter. Agens er et mu-
lighedsrum, der åbner sig i de agentielle 
skæringer, der foretages og som afgør, hvad 
noget bliver til (Juelskjær, 2019, p. 177). 

Wendy Staiton-Rogers forslår, at data erstat-
tes af kreata netop for at understrege, at data 
aldrig bare er passive eller givne, oprindelige 
størrelser, der ligger derude og venter. De 
medskabes, er teoretisk informerede, har 
bestemte interesserer, lidenskaber og politik-
ker. At skrive ”data viser” bliver på den måde 
misvisende for data viser aldrig ”bare” noget. 
Pointen med kreata er at pege på, at data 
bliver til i særlige kontekster, i samarbejder 
og relationer mellem forskellige individer, 
teknologier og spørgsmål. Kreata er, i den 
forstand, ikke stabile enheder, men kon-
struktioner der skabes, og som derfor ikke 
kendetegnes som hverken rene data eller ren 
tekst (Staunæs & Petersen, 2000).

Barad tilføjer relata og peger på, at data ikke 
kun er menneskeligt skabte konstruktioner 
som i kreata. Hun peger på, at ikke-humane 
kræfter også spiller ind og intra-agerer med 
det, der undersøges. På den måde tilbyder 
Barad at se efter, hvor ikke-humane kræfter 
også har effekt på data-kreata-relata pro-
duktion. ”Relata do not pre-exist relations; 
rather relata-whitin-phenomena emerge 
through specific intra-actions” (Barad, 2007, 
p. 140). Relata eksisterer derfor kun i et fæ-
nomen som udtryk for specifikke intra-ak-
tioner, og der kan ikke hentes data adskilt 
fra et fænomen, de er altid i relation til såvel 
fænomen, som menneskelige og ikke-men-
neskelige kræfter. 

Med Barad kan jeg betragte tegningerne som 
data-kreata-relata som åbent uden start- og 
slutpunkter og som i stadig tilblivelse og ud-
formning før-under-efter en tegneworkshop 
med 0. klasse. Det gør op med ideen om, at 
data repræsenterer færdige, stabile sandhe-
der om fænomenet. 

En læsning af de afviste 
 tegninger som ”newness”
Hvordan kan jeg så læse de afviste tegninger 
som en post-kvalitativ undersøger (jf. St. 
Pierre)? Jeg vender mig igen mod Spring-
gay’s og Zaliwska’s arbejde med ”newness” i 
et stort og varieret materiale, der indeholder 
billeder og fotos, noter, værker mv. En del 
af ”The Pedagogical Impulse22” , som er et 
tværfagligt forskningsprojekt i Toronto, Ca-
nada, hvor de undersøger hvordan kollektive 
arbejdsprocesser med kunstnere i skole, kan 
bidrage med at skabe innovativ og bæredyg-
tig undervisning. Springgay og Zaliwska an-
vender to koncepter på deres materiale: pure 
edging (Massumi 2011) og cutting (Barad 
2003, 2011), som led i metodeudvikling og i 
at præsentere datamaterialet. 

Pure edging, bekriver Springgay og Zali-
waska, som det, jeg bedst kan oversætte som 
’kantning’, det at omfavne grænserne for 
data. Kantning som i; at lede efter det, der 
falder uden for; det der ikke kan ses, ikke 
bliver sagt, det der er modsætningsfyldt, alle 
paradokserne. De leder ikke med det formål 
at fylde hullerne af fravær ud med forklarin-
ger, men for at bringe data et andet sted hen 
(Springgay & Zaliwska, 2015, pp. 139–140). 
Cutting er en del af data-in-the-making og 
tager afsæt i Barads agentielle skæringer. Det 
er de forstyrrelser og brud, der opstår, når 
et datamateriale cuttes (brydes-skæres-læ-
ses-afgrænses på bestemte måder), og de 
effekter som det afføder (Springgay & Zali-
wska, 2015, p. 137). 

De skriver om deres arbejdsproces:

”Rahter than approach an image for what it 
might contain, we allowed it to live a new 
life, one that implicates us. In other words, in 
letting go of our desire to capture these ima-
ges with pre-formed humanistic categories, 
we learned to think about the images as mo-
re-than. In learning to pay attention to the 
edges of representation, we simultaneously 
let go of our desires to instrumentalize and 

22  https://thepedagogicalimpulse.com/ 

https://thepedagogicalimpulse.com/
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impose meaning on the images, and found 
the audacity to the entangle ourselves with 
the data-to-come” (Springgay & Zaliwska, 
2015, p. 139). 

Hermed er det ikke længere de afviste teg-
ningers indhold, det er deres kvalitet, og det 
betyder et skifte i forhold til læsningerne af 
de afviste tegninger. I ønsket om at gøre et 
materiale til ”mere-end-data”, forslår Spring-
gay og Zaliwska at lade sig vikle dristigt ind 
i materialet og lede efter det, der afgræn-
ser-kanter, i mit tilfælde tegningerne og 
de(n) begivenhed(er), der modstod repræ-
sentationen. De spørger:

“How do we represent the edginess of data 
– the very event that resists representation? 
How can an image perform it’s materialitet? 
One way to think about this is to think about 
the potential for an image to call attention to 
its mode of perception. This mean the viewer 
shifts from asking: What am I looking at? to 
How I am co-composed at the limit of this 
image?” (Springgay & Zaliwska, 2015, p. 
140).

I Springgay og Zaliwskas arbejde med 
tegninger, billeder, film, noter vælger de at 
arbejde med dele af et videomateriale og 
afviser ”at lade videomaterialet tale for sig 
selv”, og de ”cutter” i optagelserne for at 
gøre dem ikke-genkendelige. Deres fokus 
er på betydning af forskelligt materiale, og 
hvor materialerne brydes med hinanden, 
for dermed at åbne for et andet indhold og 
andre måder at tænke på, blandt andet andre 
måder at tænke over, hvad der, nu, danner 
forgrund og baggrund. 

Når jeg tænker med Springgay og Zaliwskas 
spørgsmål, så performer de afviste tegninger 
materialitet med deres overflader skabt af 
papir, berørt af tusser, kroppe der trykkes på, 
som trykker på tusser, der afsætter forskel-
lige spor i overfladen. Sidenhen små spor 
fra de mange gange tegningerne er taget ud 
og ind af den mappe, hvor jeg opbevarer 
dem. Der er et hjørne, der er lidt krøllet, en 
kant der bøjer lidt. Min egen afgrænsning i 
forhold til tegningerne falder i den sekvens, 

hvor to af medforsker-tegnerne ikke kan 
genkende sig selv, i de papirer, der tegnes. 
Det punkt skaber den første adskillelse og 
afvisning af tegningerne, for mig, fordi det 
ikke er meningsfuldt for mine med-forskere 
og fordi workshoppen nu skaber et rigtigt og 
forkert, stik imod intentionen. Det er rigtigt 
at mærke og forkert at blive frustreret, når 
den der sidder foran tegner forkert. Det er 
den slags tanker, der ryger i forgrunden hos 
mig. 

Vi hopper ind i workshoppen, hvor der teg-
nes og Linus synes, det er træls, at Bertil ikke 
tegner, når han tegner ham på ryggen. 

”Linus: Bertil du skal altså tegne på den anden 
side (Linus peger på papiret)

Bertil: jamen…

Ingrid: hov (henvendt til Linus) du må ikke 
skælde ud . Man må ikke skælde ud

Pernille: hey, Linus du skal bare lade Bertil 
tegne det han vil, det er jo, det du skal

Linus: jamen, han tegner jo, selvom jeg ikke 
gør noget . Han tegner der selvom jeg … 
han…han 

Pernille: jamen, Linus du vil opdage når du 
sidder foran at det er rigtig svært . Så du skal 
tænke nu tegner jeg noget . Og Bertil, han 
gør det så godt han kan og det er så fint . Han 
prøver at fange dine bevægelser . 

Sarah: Pernille, Pernille må jeg godt få et nyt 
papir fordi My kom til at tegne forkert .

Pernille: jamen,…

Ingrid: prøv at høre . Jeg kommer lige til at 
blande mig lidt… 

Pernille: ja, det gør du bare… 

Ingrid: det gør ikke noget, for man tegner ikke 
forkert . Det er fordi man tegner igennem det 
her (peger på Holgers krop foran hende) og 
så bliver det til noget andet . Så man skal ikke 
tegne det som den bag ved tænker . Man skal 
tegne det man mærker . 

Bertil: men, det kan også være, man tegner 
det samme

Ingrid: nemlig men ligesom vi ser forskel-
ligt her (peger ud af vinduet), så ser vi også 
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forskelligt her . Og mærker forskellige ting . Helt 
forskellige og det gør ikke noget . I skal ikke bli-
ve sure på hinanden . Vi er lige begyndt – ind i 
kampen igen . 

Pernille: prøv bare . Og, Sarah, det er lige som 
det skal være . 

Natasja: Pernille er det ikke rigtigt, at vi skal 
bare tegne det vi mærker . 

Pernille: jo, det er en god måde at sige det på” 

(Interviewudskrift fra workshop på Den lille skole 
”Den levende kopimaskine” Vinter 2018).

Den næste adskillelse bliver tydelig i inter-
viewudskriftet og processen efterfølgende, 
fordi der ikke er nogle samtaler om, hvad 
tegningerne betyder, for de børn der udfor-
mer dem efter vi er færdige. Der er ingen 
forbindelser til, hvordan de kan kobles til 
selve publikums-tilblivelsen og jeg kan ikke 
koble dem. Tegningerne modstår på den 
måde at blive til repræsentationer. Og, de 
forbliver tomme i betydningen børns pub-
likums-tilblivelser, selvom de er af bærere 
af en hund, en bjørn, et hus, navne og ruter, 
og hvor nogle af disse (fx bjørn, rute, hund) 
måske kunne bøjes og ses som spor af betyd-
ninger fra forestillingen, der skulle gengive 
noget meningsfuldt fra en forestilling. 

I en cutting, inspireret af Springgay og Zali-
wska, af de afviste tegninger, ville jeg starte 
med berøring, der hvor to børn bliver til én, 
der skal omsætte noget til et papir. Det er i 
berøring, at afvisningen af tegninger træder 
frem, helt konkret i udformningen af teg-
ningerne. Men også i hele apparatusset, det 
at insistere på at transformere et til noget 
andet gennem materialiteter som kroppe. 
Måske, fordi der i berøring er en forbindel-
se til publikums-tilblivelser, det at lade sig 
berørere af en teaterforestilling. I en proces, 
hvor med-forskerne sammen skulle være 
en levende maskine og fremstille tegninger 
med tusser og papir, igennem ryggen på den 
anden. Den anden blev en slags forlængelse 
af ens, tanke og tryk på ryggen. Så der er 
noget i den her workshop, som handler om 
at mærke den anden og måske modstanden 
ved at overgive sig til den anden. Det, som 

Barad (Barad, 2012) kalder, ’at møde den 
anden i dig’, og som kan handle om lade sig 
føre med derhen, hvor man ikke vidste det 
ville ende. På den måde bliver de afviste 
tegninger en påmindelse, der åbner for at 
tænke på den proces, hvorunder de er skabt, 
og at de, mere end noget andet, er processen 
‘at gøre sammen’. 

Det som Springgay og Zaliwaska viser med 
deres forskning er, hvordan pure edging og 
cutting, hjælper med at betragte data som 
open-ended. Data er ikke brikker, der skal 
passe ind et sted, men kan antage uendelige 
former og passe ind på mange forskellige 
måder. 

De afviste tegninger er også mere end, de 
bliver til i processer sammen med deltager-
ne og i det efterfølgende arbejde med dem. 
Læsningerne af de afviste tegninger må ses 
som sammenhængende og ikke som adskilte 
forskningsfaser. Det betyder, at andre ting 
der opstår i relation med tegningerne også 
kan skabe mulighed for kreative læsninger. 
Det afføder spørgsmål som: Hvordan kun-
ne tegne-talks med deltagerne fra 0. klasse 
have bidraget med mere end i forhold til de 
afviste tegninger? Hvordan intra-agerer klas-
sens tidligere arbejdsprocesser med tegnin-
ger gennem de afviste tegninger? Hvordan 
intra-agerer klassens tidligere arbejdsproces-
ser med teateroplevelser gennem de afviste 
tegninger? Hvordan intra-agerer de tegnin-
ger der allerede hænger på væggen i 0. klasse 
gennem de afviste tegninger?

Når tegninger er ’mere end’ tegninger og kan 
bruges til at tænke med i en eftersnak, så 
får det betydning, at vi i forbindelse med de 
afviste tegninger ikke fik snakket mere om 
dem. Alle var for trætte, og det havde alle-
rede været en lang og begivenhedsrig dag. 
De afviste tegninger blev udformet i en lang 
række af andre hændelser. Senere afviste jeg 
tegningerne som nogle, der kunne yde et 
bidrag som meningsfyldt data, og derfor fik 
vi ikke talt om dem efterfølgende i klassen. 
Men, kunne det have medført en proces, 
hvor tegningerne havde åbnet op for andre 
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måder at arbejde med tegninger og teater 
på? 

Tegningerne er en påmindelse om det ap-
paratus, som de er skabt i intra-aktion med. 
Den levende kopimaskine kunne måske 
hedde, ”at møde den anden i dig” og være 
en proces, der skulle virke ved at invitere til 
at tænke og mærke sammen som kroppe og 
sammen med papir og tusch. Hvad kunne 
det betyde for 0. klasses måde at arbejde på? 
Hvad kunne det betyde for de produkter 
(tegninger) 0.klasse skaber? Hvad siger det 
om en teaterforestilling, som 0.klasse lige har 
set? 

De afviste tegninger fortæller i modsætning 
til tegningerne fra workshoppen ”Tegn hvor 
du sad” intet om publikums-tilblivelser. 
Men, de fortæller om en tegneproces, og 
som når jeg engagerer mig med materia-
let har en effekt, fordi jeg er ærgerlig over 
at sætte en workshop i værk, som ikke får 
betydning i produktionen af viden om 
publikums-tilblivelser. Dette det-ærgrer-mig 
er også en skabt fortælling, der putter mig 
i centrum, i en fortælling om, at jeg alene 
har agency og skaber data. I en ny-materiel 
tilgang er det ikke muligt, da det indikerer, 
at jeg er adskilt fra tilblivelsen. Det betyder 
med andre ord, at deltagere, data, mig som 
forsker, tidligere og kommende tegneworks-
hops skabes i intra-aktioner, som data-in-
the-making. Kreata. 

De afviste tegninger er skabt i komplekse 
situationer, og de kan ikke puttes i rene-af-
grænsede-kategorier, indsamlet for at forstå 
eller udvikle viden om børns publikums-til-
blivelser. De er altså både data-in the-ma-
king og data-in-the-thinking, fordi de også 
efterlader en mulighed for at tænke dem til 
”more-than-data”, som er det, jeg har forsøgt 
her med Springgay og Zaliwskas newness. 

Efterskrift til de afviste tegninger. Nu, mens 
jeg gennemlæser dette, slår det mig, at Rea-
son’s påpeger, at de børn, han arbejder med, 
har en stor glæde ved at arbejde med teater-
oplevelsen bagefter, fordi det bliver en måde 
tage ejerskab over teateroplevelsen. Den 

bliver til ens, ikke til skuespillerens, de voks-
ne der spørger, men til ens eget arbejde. Det 
handler måske om ejerskab og Den levende 
kopimaskine intra-agerer med retten til at 
definere sin egen afgrænsning i forhold til at 
gøre en oplevelse til sin egen. Den udfordrer 
måske publikums-oplevelsens grænser? En 
ny form for kantning?

Opsamling
Visuel metode er en anvendt metode til at 
arbejde med børns liv og oplevelser inden 
for en bred vifte af socialvidenskaberne. In-
spireret af Matthew Reason og Louise Ejgod 
Hansens metoder til at arbejde specifikt med 
tegning og børns teateroplevelser, udviklede 
Annika Nilsson og jeg videre på deres meto-
der. I et arbejde, der også tillod workshops 
med fokus på det legende og undersøgende 
i grænserne for publikums-tilblivelser. I den 
proces udvikledes workshoppen, der kom 
til at hedde ”Den levende kopimaskine”. En 
workshop, som skabte en del frustrationer 
hos med-forskere og mig. Nogle af med-for-
skerne blev frustrerede og kede af at det, da 
det, de tegnede på ryggen af deres makker, 
ikke var det, der dukkede op på papiret. Jeg 
synes, workshoppen havde sine momenter, 
men også kom til at handle om at gøre det 
rigtigt, og at de tegninger, der blev produce-
ret var svære at koble med børnenes publi-
kums-tilblivelser. I denne del af kapitlet ”Ma-
terialet bliver til” har jeg undersøgt, hvordan 
nogle afviste tegninger kan genbesøges.

De afviste tegninger fra workshoppen ”Den 
levende kopimaskine” har været en invitati-
on til at undersøge tegninger som data. De 
afviste tegninger er afviste tegninger, fordi de 
ikke får betydning i forhold til undersøgelsen 
af børns publikums-tilblivelser i skolen, men 
er viste tegninger, fordi de har fået betydning 
i undersøgelsen af datas tilblivelse i afhand-
lingen. De afvises altså, i den forstand at de 
vises og på den måde får de et liv ikke bare 
i udformningen af afhandlingen før, men i 
dens skriftlige tilblivelse på papiret. De er del 
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af den videnstilblivelse, som afhandlingen 
præsenterer, ”at ville et andet sted hen”. 

De, altså tegningerne, har givet anledning til 
at se på tegninger som mere end;  
som mere end repræsentationer,  
som mere end passive objekter, der venter på 
at blive afkodet,  
som mere end det korpus, de var tænkt i, 

Det har været en invitation til at tænke teg-
ningerne som newness; 
som i newness, der kunne gentænkes,  
som i newness, der kunne kantes og skæres i,  
som i newness, der kunne bringe et nyt sted 
hen, 

Det har givet mulighed for at tænke tegnin-
gerne som tilblivelser 
som tilblivelser af materialitet,  
som tilblivelser i relation til andre tegninger 
som tilblivelser i processer af konstante 
tilblivelser  
som open-ended

De afviste tegninger er nu igen berørt og 
en del af de mange skiftende læsninger, der 
pågår i denne afhandling. Læsninger af data, 
der kendes ude og afviste tegninger, der 
finder vej, fordi de vil noget, noget omkring 
data og data-in-the-making. 

Og, nu et mellemlægspapir og derefter op-
samling eller en ny begyndelse?
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Der lægger en tung hånd på min højre skulder. Du har snydt siger den. 
Du har stjålet. Du har kopieret. Det er akademias værste synd. Ikke at huske 
referencer. At lade som om noget er ens eget (højre hånd, højre hån, højre 
bånd, øje hånd, højre ånd).

Som om noget i hele verden er det, - helt ens eget. Al viden fletter sig 
sammen, i med og mod, i, i små dråber, i bølger. Hele verden er et flet, 
og jeg er helt med på, ikke at ville stjæle, ikke at ville snyde, ikke at ville 
tage nogens ære. Men, hvordan er det nu lige man lærer, skaber, gør, 
er?

Karl Marx sagde, at vi bygger verden på skuldrene af den gamle.  
Kunstgruppen Superflex’s motto er ”if value then copy”, det låner jeg. 
Haps.  
Naja Marie Aidt, Mette Moestrup og Line Knutzon skriver i deres bog 
Frit Flet: ”Vi tror stadig på det kollektive som metode og muligt mod-
sprog” alt imens de fletter hinandens hår, tekst og liv.

En syndsbekendelse: ”Med højre hånd på skulderen”

Denne afhandlings tekster er skabt i læsninger med andre tekster, 
levende mennesker, ord, ting, skønlitteratur, og der er også lånt, brugt, 
blåt, nyt og gammelt, og der er kopieret gode og dårlige ideer alle 
steder fra. Jeg læser ”noget” igennem ”noget andet” for at noget kan 
træde frem og i disse bevægelser, som går ”igennem og sammen med” 
frem og imod”, går noget tabt og noget bliver synligt på ny, noget 
stikker hovedet frem, og der opstår bevægelser der inkluderer og 
ekskluderer. På den måde opstår mine læsninger ikke ved at kritisere 
nogle andre eller noget andet, jeg ønsker ikke at læse imod hinanden, 
men at læse igennem hinanden. Karen Barad kalder det diffraktivt. 
Jeg kalder det også at bevæge sig med børnene, tegningerne, skoler-
ne, forestillingerne, teksterne og forfatterne og forskerne på tværs af 
landegrænser, universitetskontekster, sprog, ontologier, tidszoner og 
energier. I dansende bølger med flettet hår. Og, det kommer fra et sted 
jeg ikke kender. 

Jeg er en copycat. Jeg er. 

TRANSPARANT
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Kapitel 7 
Opsamling
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Denne afhandling er om børns publikums- 
tilblivelser som forbundetheder og om at 
forbinde sig. Det betyder at forbinde sig til 
tegningen, teksten og blive til sammen med, 
det betyder at give slip på at være en enhed 
og at eksistere som enhed og at give efter for 
de mulige forbindelser og forbundetheder, 
der måtte opstå undervejs. Eksistens er i 
denne afhandling ikke alene en individuel 
affære, det er forbundethed, en tilblivelse, 
ligesom viden om verden og væren i ver-
den er det. Det er i det lys og i det mørke, at 
denne afhandling undersøger, hvordan børn 
bliver til som publikum, når teatret kommer 
på besøg i skolen. 

I denne afhandling, har jeg forsøgt at arbej-
de forbindelser til nyt og gammelt, børn og 
voksne, skole og teater, ting og tid i fort-
ællinger om børns publikums-tilblivelser i 
skolen, når teatret kommer på besøg. Det er 
gjort ved en masse bevægelser i lys og mørke 
- i deres overlap - for at undgå enten/eller, 
men holde fast i både-og, på to skoler blandt 
53 børn, deres lærere og pædagoger, seks 
forestillinger, våde bukser, mobiler, et tre-ho-
vedet væsen, en orange ballon, tegninger og 
afviste tegninger, et hav af ord og teorier, to 
kajakroere, et par veninder fra engang og 
i dag, COVID, et par finske børn og deres 
lærere, et manifest, hænder, der rækker ud 
og berører den anden, og den anden i os 
selv …, om snavs og gerne at ville rydde op, 
om heste og hunde som ledsagende arter og 
mere til. Det er alt det, der bevæger sig og 
prøver at forbinde sig, og måske, ved ikke at 
handle om publikums-begreber, men i andre 
bevægelser, søge at fylde publikum ud med 
bindestreger, pege på steder, som vil kom-
me, muligheder for børn som publikum, når 
teatret og skolen arbejder med sit, og når 
børn bliver til i konstante bevægelser med 
andre børn, voksne, ting, isbjørne, anmelde-
re, skole, teater, dans, mobiler og en copycat, 

for ikke at glemme en ph.d.-studerende, der 
øver sig på at blive en ordblid forsker. 

Jeg har forsøgt at åbne for en iboende ver-
den, som kan blive ’sand’ eller ’mulig’, ved at 
samle nogle af disse flet og forbundetheder. 
Når jeg lytter, finder jeg, at børns publi-
kums-tilblivelser i skolen træder frem og får 
betydning sammen med tegninger, kroppe, 
ting, tid og rum, verden, og du kan forbinde 
dig, lade dig skære med og tage plads ved at 
tænke med. 

Tegninger betyder noget 
Tegninger betyder noget i publikums-tilbli-
velser, fordi tegningerne i denne afhandling 
anvendes som en del af det apparatus, der 
skaber fænomenet børns publikums-tilbli-
velser, når teatret kommer på besøg. 

Tegninger betyder noget i publikums-til-
blivelser, fordi de har givet anledning til 
at tænke tegninger som mere end… mere 
end, repræsentationer, passive objekter, der 
venter på at blive afkodet, som mere end det 
korpus, de var tænkt i. 

Tegninger betyder noget i publikums-til-
blivelser, fordi de har givet anledning til at 
tænke nyt, som noget der kan gentænkes, 
skæres, kantes og bringes nye steder hen. 

Tegninger betyder noget i publikums-tilbli-
velser, fordi de bliver til i relation til børn, 
andre børn og voksne, skoler, teater- og 
danseforestillinger, andre tegninger, som 
tilblivelser af materialitet, som tilblivelser i 
processer af konstante tilblivelser. 

Tegninger betyder noget i publikums-tilbli-
velser, fordi de har berørt noget i mig, som 
er blevet til publikums-tilblivelser i forbin-
delse med børn, ting og ruter, med sociale 
relationer og tid og sted. 

Opsamling og …
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Og, en invitation
Tegningerne og de tegneworkshops, de er 
skabt i, gør det tydeligt for mig, at det ap-
paratus, man anvender, betyder noget for 
det, der kommer til syne. Så, hvis du væl-
ger at tale om teaterforestillinger som gode 
og dårlige, så kommer der gode og dårlige 
teaterforestillinger ud af det. Hvis du teg-
ner hvor du sad, så kommer der rumlige 
tegninger fra, hvor man sad. Tegninger og 
de arbejdsmetoder, vi anvender, gør nogle 
former for publikums-tilblivelser synlige 
og andre usynlige, og der følger gaver med, 
nogle gange opstår mere end… det, du ikke 
havde set komme.

Dette er en invitation til at tænke over de 
(tegne) metoder, der anvendes, når der 
arbejdes med publikums oplevelser af en 
teater- eller danseforestilling, fordi de får be-
tydning for de måder, publikum kommer til 
syne på, og de måder man kan tale, mærke, 
tænke om publikums-tilblivelser på, og en 
invitation til at lytte efter det, du ikke vidste 
kunne blive … 

Ting betyder noget 
Ting betyder noget i børns publikums-til-
blivelser, de intra-agerer og skaber nye 
former for tilblivelser. Et par våde bukser 
på en dansende pige åbner paradokser i en 
interaktiv danseforestilling i skolen, fordi det 
ikke længere er adskilte enheder publikum, 
pige, bukser, danseforestilling, de bliver til 
sammen i intra-aktion og efterlader danse-
forestillingen med en pige i våde bukser, der 
danser ”kongen” i en dans med efterfølge-
re. Hun kan mødes som en Killjoy, der har 
besluttet sig for at være f… ligeglad eller som 
én der er udstillet og alene, i blandt publi-
kummer, der danser efter hende og ser på, 
mens de hvisker om hende. De våde busker 
giver stof til eftertanke; for hvem skulle have 
gjort noget? Skulle noget have været gjort? 
Og, skulle de våde bukser helt have været 
udeladt i denne afhandling? Så jeg ikke i al 

offentlighed udstiller mine egne røde øre, 
over ikke at gøre, ikke at vide, hvad der er 
den rigtige og etiske handling her. 

Ting betyder noget i publikums-tilblivelser, 
som på tegninger, og i relationen børn og 
mobiler som companions, der udfordrer 
teaterrummets stille, omsluttende mørke, 
fordi relationen kæmper med scenen om 
publikums opmærksomhed. Er opmærk-
somheden hos kæledyret-mobilen, den 
kropslige forlængelse-mobilen, på scenen 
eller hos naboens smartwatch, eller alle 
steder på en gang? Noget tyder på, at det at 
navigere mellem mange forskellige opmærk-
somheder og relationer, tider og steder er tæt 
knyttet til de mulige publikums-tilblivelser 
som børn (unge og voksne) bliver til med, i 
dag. Tilblivelser, som gør mig nysgerrig på 
at undersøge nærvær, opmærksomhed og 
tilstedeværelse på nye måder. 

Ting betyder noget i børns publikums-tilbli-
velser, når mobiler og børn i forlængelse af 
hinanden - forbundne i hukommelse - kryd-
ser tid og rum, udfordrer modsætninger som 
menneske/teknologi, natur/kultur, fiktion/
virkelighed, inde/ude og blikket på børn som 
nogle, der rejser igennem livet, i lineær tid, 
situeret i stabile rum. Denne forbundethed, 
mellem mobiler og børn tilbyder en anden 
relation end den, mobiler måske var tiltænkt 
i en typisk skolesammenhæng, som et værk-
tøj til at indhente og opøve færdigheder, men 
den tilbyder underholdning, netværk og 
verden på måder, som gør membranen mel-
lem det, der sker ”her” og ”der”, ”før”, ”nu” og 
”efter”, porøs og let at gennemtrænge. Og i 
teatret, hvor forbindelsen børn-mobil udfor-
drer publikums tilstedeværelse, inviteres der 
til at tænke over mulighederne i relationen 
teater og børn-mobil. 

Og, en invitation
Jeg efterlader en invitation til teatre og skoler 
- at tænke videre over rollefordelinger og af-
klaringer, når forestillinger kommer forbi. Er 
skolernes voksen inviteret ind som publikum 
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på samme vis som skolernes børn eller er der 
en særlig rolle til skolens voksne? 

Jeg efterlader en åben invitation til teatre, 
skoler, deres voksne og børn til at tænke vi-
dere over udvikling af flere formater til den-
ne relation; teater, skole, mobiler og børn. 
At sætte tid af til relationen mobiler-børn, 
fx ved at inddrage relationen aktivt i teater-
forestillingen, som til en koncert. ”Det er nu 
I kan filme og tage billeder”. 

Det er også en invitation til at tænke i opbe-
varing af mobiler, som nogle teatre allerede 
gør. Her er bokse, hvor publikum efterlader 
både sko og mobiler, før de lukkes ind. Det 
kan sågar være, at ens mobil får en særlig 
oplevelse den dag; på besøg i en hængekøje, 
en særlig forret, rød lomme eller i en boks 
med gult papir. 

Tid og rum betyder noget 
Tid og rum betyder noget i publikums-tilbli-
velser, når en mobiltelefon eller tanker søger 
i bevægelser, der går tilbage for at finde ”et 
gyldent øjeblik” fra en forestilling, en refe-
rence, som en orange ballon eller en ”isbjørn 
som en slags hund”, peger disse bevægelser 
også samtidig fremad, fordi de præsenteres i 
samtaler, i en workshop, hvor søgebevægel-
ser også er en del af at arbejde med publi-
kums-tilblivelser og at mestre teaterfore-
stillinger, som bliver til i før, under og efter 
bevægelser. 

Tid og rum betyder noget i publikums-til-
blivelser, når det sted, forestillingen afvikles 
også tilbyder andre tilblivelser. Det kan være 
sig en forestilling i idrætshallen, hvor fod-
boldmålene er synlige, eller et stort åbent 
vindue, som nu er mørklagt, så der ikke 
slipper noget lys ind, men som man kender 
så godt fra andre sammenhænge. Publi-
kums-tilblivelsen er også forbundet med de 
bevægelser og erfaringer, rummet tilbyder 
fra før eller efter, de væver sig med som 
skygger. 

Og, en invitation
Dette er en invitation til at tænke tid og 
rum som noget, der også er på spil i pub-
likums-tilblivelser, som også springer og 
hopper – som er tilstede samtidig og derfor 
også må tænkes som i en kollapset bunke og 
ikke altid rettes lineært ud. Tid og rum som 
springende, associationer, der skaber kollaps 
og søgebevægelser på kryds og tværs af tid 
og rum, og er noget som teatret selv gør brug 
af. 

Kroppe betyder noget 
Kroppe betyder noget i publikums-tilblivel-
ser og ikke kun at lytte til sig selv, men også 
den anden, som intensiteten af de andre   
kræfter, der arbejder på os og gennem os. 
Når vi sidder tæt sammen og kan mærke den 
andens åndedræt, grin og opmærksomhed. 

Kroppe betyder noget i publikums-tilblivel-
ser, når krop bliver til kroppe, og dét, der var 
min oplevelse som noget afgrænset, bliver 
til i den kollektive krop. Når nogen snakker 
højt, klemmer ens ben eller bliver bange.

Kroppe betyder noget for publikums-tilbli-
velser som et både-og. En række forbundne 
strømme, en samling af sammenkoblede 
celler, der har deres egen viden af, hvad man 
skal gøre, og hvordan man gør det og som 
strømmende bevægelse af stof og mening på 
en og samme tid. 

Og, en invitation 
Dette er en invitation til at starte et andet 
sted? Med publikum som en kollektiv krop. 
Dette er en invitation til at lytte, til fremvok-
sende tanker og i det mange-hovede væsen, 
som publikum også er. Det betyder en kon-
stant opmærksomhed på de kræfter, der om-
giver os, som ønsker at reducere tilblivelser 
til alene individualiserede subjekter: Publi-
kum i ental. Og, denne invitation fordrer en 
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konstant opmærksomhed på de begrænsnin-
ger, det udstikker. Det er kamp mod normer, 
sproget og ikke mindst daglige praksisser. 
Men ikke desto mindre en invitation til også 
at tænke i publikums-tilblivelser, som en 
kollektiv krop: Publikum i flertal. 

Verden betyder noget 
Verden betyder noget for publikums-tilbli-
velser, fordi det også er gennem teatrets wor-
lding i skolen, at publikum bliver til, henter 
erfaringer og møder verden i forskellige 

becommings og i særligt tilrettelagte for-
mater, der skaber forbindelser mellem ting, 
materialer, musikinstrumenter, tid og sted, 
mennesker, ledsagende arter og ikke-men-
nesker, indgyder håb og muligheder for at 
afprøve mange forskellige versioner af; ”hvad 
nu hvis ….”

Og, skolen og teatret betyder noget og for-
binder sig, så ting, tider, steder kan få andre 
pladser i verden hos børn og andre ledsagen-
de arter… 

Tak fordi du læste med!
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På Den Lille skole

Anton: Hej Pernille, hvad gjorde du ved min 
tegning og min isbjørne-hund?

Pernille: Hej Anton, dejligt at se dig igen . Den 
er kommet med i min bog . Jeg tror den har 
det godt der, sammen med alle de andre teg-
ninger . Hvad tænker du?

Anton: Det tror jeg også . Bare den ikke er helt 
alene, det kan en hund, som også er en slags 
isbjørn, ikke lide . Den vil helst lege og sove i 
en bunke . Som krokodiller . 

Pernille: Det’ sjovt, du taler om krokodiller, for 
jeg tænker, at det meste har det som kroko-
diller og isbjørne-hunde for den sags skyld, 
befinder sig i godt bunker . Med bunker af 
forbundethed . Den tanke kan jeg godt lide . 

Anton: ahvafor noget… vil du gynge? Al-
maaaa vil du gynge? 

Alma: yep, jeg skal bare lige have min hund 
med . Twilight Sparkle! Kom her!  . . . Kom så .  
Hej Pernille, vil du også være med? 

Tre piger går forbi os, de er tæt omslynget, har 
lipgloss på læberne, små glimtende stjerner 
påklistret kinderne, og den ene bærer en 
t-shirt med påskriften ”Skolestrejke for klimaet 
– hver dag!” . De griner indforstået, og jeg tror 
slet ikke, de ser os . 

Vi sætter os på gyngerne og bevæger os frem 
og tilbage, frem og tilbage i bløde, bølgende 
bevægelser . Jeg mærker luften i håret, torvet 
i hænderne og mærker, at vi finder en rytme 
sammen og bliver til med gynge, Anton og 
Alma og hendes usynlige hund, der nu svæver 
højere og højere op, op, op . Det er en god 
dag, og om lidt skal vi i teatret . 

 

På Den Store skole

Pernille: Hej, godt at se jer . Er det godt at have 
sidste skoledag? 

Michael: ja, det er super nicie, hvad med dig - 
er du snart færdig med at gå i skole? 

Pernille: mumle, mulme …

Viola: skrev du om min geniale ide? med 
navneskiltene? Hey, jeg kommer lige om to 
(henvendt til en i døren)…

Pernille: ja, det har jeg gjort . Og jeg har også 
lavet det der manifest, som jeg gerne ville 
have talt mere med jer om . Men, det kan være, 
jeg snart får chancen for det (siger jeg, alt 
imens jeg tænker, at de er videre og videre i 
livet . Jeg var så optaget af at bringe dem og 
deres vidensbidrag mere med til bordet, men 
jeg blev så optaget af, hvad vidensbidrag og 
borde gjorde, undervejs i processen . Det blev 
en meget mere kringlet tilgang til at tænke 
med-forskere, de blev til med-forskere i langt 
mere komplekse relationer end først antaget, 
og nu er de videre) . 

Steen: hallo, hvad sker der lige her . Se lige det 
her (henvendt til mig med mobilen i hånden), 
det er fra en den der teaterforestilling, vi lige 
har set, den der med havet . 

Pernille: hmmm, den kender jeg ikke lige? 

Steen: nå men, altså vi skulle aflevere vores 
mobiler i sådan nogle æsker . Lige som de var 
under vandet, aner ikke hvordan de havde 
gjort det og se (han peger på mobilen, og der 
er tre små bølge-streger på), totalt sejt . Som i 
fysik, hey og jeg fik sgu 7 . 

Pernille: wow, sejt . 

Michael: nå men vi smutter, skal lige ned på 
torvet . (Synger) ”What a life, What a night, 
What a beautiful, beautiful ride, Don’t know 
where I’m in five, but I’m young and alive23 
”(og råber så) sommerferieeeee . 

Pernille: hej hej… . 

23 Omkvæd fra ”What a life” Scarlet Pleasure og titel-
nummer på Thomas Vinterberg’ s film “Druk”.

Eftertekst 



248

“Listening to children  
– children becoming an audience in 
performing arts for youth”
- a study of how the phenomenon ‘children 
as audience’ is created in Danish primary 
schools, when touring performances for 
youth visit. The study stems from a desire to 
invite children “to the table” in knowledge 
production longing to create complex and 
sensitive narratives with children becoming 
an audience in schools. 

By raising the question How does children 
become an audience when performing arts for 
youth visit schools? this dissertation explores, 
how children become an audience, as open 
ended. This, to be understood as the be-
coming of an audience as an ongoing process 
changing in time and space, and also in the 
methods working with becoming an audien-
ce. In this dissertation becoming an audien-
ce is a complex, connected, collapsing and 
entangled process, it is a becoming with …

I suggest children - like adults:
• Becomes an audience with the questions 

you are asked – “Did you like it or not?”
• Becomes an audience with the drawing you 

make – “Draw where you were sitting”.
• Becomes an audience with your friends as 

a ‘collective body’ giggling in the front seat.
• Becomes an audience with your 

 mobile-device looking for the film referen-
ce it reminds you of.

• Becomes an audience with time and space 
as a dynamic and ongoing process.

• Becomes an audience within the 
 world(ing) of the performance. 

I hope, this becoming an audience with …. 
can be an invitation to produce other ways 
to think, analyze and evaluate performing 
arts for youth together with children. 

The dissertation emerged by working with 
53 children as co-researchers from two 
different schools, their teachers, six perfor-
mances visiting the school during the school 
year 2018-2019, a scenographer, me as Ph.D. 
Fellow in the process of becoming a resear-
cher, drawing workshops and a lot of dra-
wings, my family and friends, my colleagues 
at Teatercentrum - my working place for the 
last 12 years - my supervisor and colleagues 
at Roskilde University, a lot of theory and 
especially Karen Barad, quantum physicist 
and feminist and with her, diffractive met-
hodology. 

In addition, I am exploring the diffractive 
methodology and knowledge production. 
A researcher, in a more classical tradition, 
must not herself be the difference. The diffe-
rence must be found in what already exists 
“out there”, in reality. Barad argues that the 
methods used by the researcher cannot be 
separated from what exists and the reality 
that is produced. Diffractive methodology is 
therefore to read things through each other 
and to see the patterns that arise, amplified 
or broken? And as the researcher, I am a part 
of that reading. And, you reading this.

The dissertation does not tell what children 
becoming an audience is. I try to keep it 
open and not talking about the world as in-
dependent of me - the researcher’s encounter 
with the world - but open to an inherent 
world that can become true or possible. 

In that way this dissertation is an experi-
ment. For I, the researcher, do not know 
what comes out of it. It is open ended…

Summary 
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Resumé 

At lytte til børn 
 – børns publikums-tilblivelser i sko-
len, når teatret kommer på besøg 
Dette er et eksperiment, dette er en undersø-
gelse. En undersøgelse af fænomenet børns 
publikums-tilblivelser i skolen, når teatret 
kommer på besøg. Afhandlingen er drevet 
af et ønske om at ville et andet sted hen, at 
bringe børn med til bordet i vidensproduk-
tionen og at bidrage med komplekse og sen-
sitive fortællinger om børn som publikum i 
skolen. 

Med afhandlingen har jeg ønsket at undersø-
ge ”Hvordan børn bliver til publikum i skolen, 
når teater kommer på besøg?” Jeg har ønsket 
at undersøge publikums-tilblivelser med 
børn som åbent, ved at lytte til dem og lade 
mig genskabe og forstyrre i forståelserne af, 
hvordan børn bliver til publikum i relationer 
med skole, teater- og danseforestillinger, i 
relationer til hinanden, metoderne der ar-
bejdes med, mig som forsker, og de materi-
aler og betydninger, der væver sig med som 
medskabende kræfter. 

Ambitionen har været at skabe fortællinger 
om børn som publikum, der kan bringe mig 
og andre interesserede et andet sted hen, ved 
at forstyrre tænkninger, som børn/voksne, 
natur/kultur, virkelighed/fiktion, skole/tea-
ter, forsker/udforsket. Med afhandlingen har 
jeg ikke ønsket at skabe viden, der kan be-
tragtes som almengyldig og generaliserbar, 
men viden der kan tænkes som bidrag til at 
tænke videre med og tilbyde nye indsigter i 
børns publikums-tilblivelser i skolen med. 

Jeg forslår, at børns publikums-tilblivelser 
tænkes som noget der…. 
bliver til i relation med de spørgsmål der 
stilles - kunne du lide forestillingen eller ej? 
bliver til med de tegninger der tegnes – tegn 
hvor du sad  
bliver til som en kollektiv krop – med ven-
ner, i grin og snak på første række 

bliver til med mobiltelefonen som ledsagen-
de art – der hjælper med at huske referencer  
bliver til med tid og rum og verden – som 
dynamiske og performative kræfter 
bliver til med forestillingens verdenstilblivel-
se

Jeg håber, at publikums-tilblivelser som no-
get, der bliver til med …. kan være en invi-
tation til andre måder at tænke og evaluere 
teater og publikum på, sammen med børn 
og alle de andre kræfter, der er på spil i disse 
tilblivelser. 

Afhandlingen er ikke en individuel affære, 
men vokset ud af sam-arbejdet med 53 børn 
som med-forskere fra to forskellige skoler, et 
hav af tegninger, deres lærere, seks forestil-
linger, en masse kopper kaffe, min familie og 
venner, en pc, en scenograf, mine kolleger på 
Teatercentrum - min arbejdsplads de sidste 
12 år, min vejleder og mine kollegaer på 
Roskilde Universitet, en masse teori og især 
Karen Barad - kvantefysiker og feminist - og 
med hende, diffraktiv metodologi.

Diffraktiv metodologi og vidensproduktion 
betyder, at jeg som forsker også bliver til 
med… i modsætning til en mere klassisk 
tradition, hvor forskeren selv ikke må være 
forskellen, fordi forskellen skal findes i, hvad 
der allerede findes ”derude” i virkeligheden.  
Barad hævder, at de metoder, som forskeren 
bruger, ikke kan adskilles fra det, der eksi-
sterer og den virkelighed, der produceres. 
Diffraktiv metodologi er derfor ikke at finde 
noget, men at skære til, at læse ting gennem 
hinanden, finde mønstre, der opstår, som 
forstærkes, lapper over eller brydes. Det be-
tyder, at jeg som forsker også selv er en del af 
disse læsninger, og dermed ikke kan tale om 
verden som uafhængig af mig – forskerens 
møde med verden. Afhandlingen er derfor 
også et eksperiment i formidlingen af viden, 
fordi jeg gennem forskellige skrivestile lader 
mig forbinde til det der sker. Det betyder, at 
mere intuitive og legende tekster blander sig 
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med akademiske tekster. Afhandlingen er så-
ledes også et bidrag og et indlæg i ph.d.-af-
handlingers tilblivelser. 

På den måde er denne afhandling et ekspe-
riment. For jeg, forskeren, ved ikke, hvad 
der kommer ud af det. Endnu. Det er åbent. 
For i processen ‘at gøre sammen med’ venter 
ordene på din læsning …
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oplevelser og tanker omkring det at være 
publikum i forbindelse med en teaterforestil-
ling. 

Teatercentrum er, i lighed med mange andre 
kulturinstitutioner, påbegyndt en bevægel-
se, som indebærer et skift fra alene at være 
rådgivere og ”eksperter” til at kommunike-
re med og inddrage flere brugere og deres 
ressourcer. Teatercentrum skelner mellem 
kulturformidling og kulturel kommunikati-
on. Kulturformidling bygger på antagelsen 
om, at institutionen rummer en vidensbank 
og nogle professionelle, som kan formidle en 
allerede eksisterende viden. Kulturel kom-
munikation bygger på en antagelse om, at 
både institution og brugere har nogle res-
sourcer, og at nye former for viden opstår, 
når institution og brugere mødes. 

Projektet her søger dialog med børn om de-
res oplevelser af at være publikum og måske 
udfordre det, ”vi synes at vide” om at være 
børnepublikum i mødet med scenekunst for 
børn og unge. Projektets hensigt er ikke at 
frembringe en generel viden om et børnepu-
blikum, men at igangsætte samtaler og pro-
cesser, der kan skabe refleksion, og som kan 
tilvejebringe nye måder at tænke om børn 
som publikum. Projektet præsenteres derfor 
løbende for feltet scenekunst for børn og 
unge, samt andre der finder det interessant. 

Bilag 1: Første brev til skolerne

Projektets afsæt er ikke at forske i børn, men 
med børn, derfor ønsker jeg at arbejde med 
børn som medforskere. Det betyder at de 
er med til at udpege relevante tematikker 
for undersøgelsen, samle materiale og være 
med-tænkere i analyse arbejdet. 

Tanken er at indgå et samarbejde med en 
gruppe skoleelever der gerne vil deltage i 
projektet igennem det næste skoleår. Prak-
tisk betyder det at jeg vil se forestillinger 
sammen med skolen og gruppen af elever, 
når der er en forestilling på skolen og have 
mulighed for at mødes med dem før og efter 
forestillingen samt lave nogle workshops 
hvor vi samler tematikker, udforsker dem og 
generere materiale sammen. 

Der udformes samtykke erklæringer fra for-
ældre og eleverne kan til hver en tid trækkes 
sig, hvis ikke de ønsker at være med i projek-
tet mere. Eleverne anonymiseres i det endeli-
ge ph.d.-projekt. 

Da jeg ikke tidligere har arbejdet med elever 
som medforskere vil der muligvis opstå for-
skellige udfordringer undervejs som vi må 
forholde os til. Derfor tænker jeg at det kan 
være hensigtsmæssigt at afholde dialogmø-
der løbende. 

Udgangspunkt for samarbejdet kan udsprin-
ge i skolens KulturCrew, hvis der er elever 
derfra som har interesse i at deltage i pro-
jektet. Eleverne får mulighed for at arbejde 
i alternative læringsrum, arbejde i skabende 
og refleksive rum med forskellige former for 
materialer. Jeg håber at projektet invitere til 
at børn med mange forskellige kompetencer 
vil deltage.

På næste side har jeg udformet en oversigt 
for hvordan et samarbejde kan se ud. Jeg vil 
meget gerne tale mere om samarbejdet og 
er meget åben for at finde veje der også kan 
passe ind i skoleelevernes hverdag. 

De bedste hilsner  
Pernille Welent Sørensen
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Hvad Hvordan  Kommentarer
Kontakte skolen Skriftligt med mundtlig opfølgning Samtale om tidsplan og muligheder/

udfordringer 
Møde med KulturCrew eleverne Samtale og præsentation af samarbej-

det

Eleverne får en betænkningstid og 
melder tilbage

En uddybende forklaring af projektets 
formål, metoder, tidsplan og muligt 
udbytte/udfordringer ved at deltage 

Et forpligtende samarbejde som kræ-
ver at man gerne vil deltage (siger ja) 
og at man til enhver til kan afvise af 
deltage og melde fra projektet . 

Indhente tilladelser fra forældre 
og skole, samt de interesserede 
børn 

Skriftlige samtykkeerklæringer til del-
tagelse 

Med formål, metoder og tidsplan 

 Være med før en forestilling Tale med eleverne om deres forvent-
ninger til at være publikum

Tage afsæt i erfaringer, tidligere ople-
velser, hvad de ved om den forestilling 
vi skal se

Se forestillinger sammen Deltage og opleve forestillinger sam-
men

Tænker at det primært er de forestil-
linger der præsenteres i Kulturpakker, 
men det kan også være at vi får mulig-
hed for at se flere forestillinger 

Workshops Efter forestilling hvor vi genererer ma-
teriale til det videre arbejde, arbejder 
med tematikker som frembringes 
undervejs 

Tematikkerne frembringes gennem 
opmærksomheder som forestillingen 
giver os . Jeg tænker at vi kan arbejde 
med forskellige metoder til at rette 
opmærksomheden på det at være 
publikum . 

Medforskning – workshops der 
tager afsæt i de tematikker der 
udpeges på baggrund af de 
forestillinger vi ser sammen

Eleverne er: 
Medproducerende i forhold til det 
materiale der generes . 
Meddefinerende i forhold til hvilke 
tematikker der efterforskes .  
Medreflekterende i forhold til de mate-
rialer der frembringes .

På baggrund af de tematikker der 
frembringes udvikles der workshops . 
Det kan være at tegne det, opstille 
reglerne for deltagelse, indrette rum 
der afspejler publikumsrollen . Lave 
guidede turer i scenografien, udforme 
modeller…

Dialogmøder med skole, børn 
(og forældre?)

I den udstrækning der er behov for det 
aftales der løbende dialog møder

Analyse På baggrund af det materiale der ge-
nereres udvikles der materialer som 
gøres genstand for analyse . Pointer fra 
analysen fremlægges . 

Jeg er endnu ikke afklaret i hvordan 
det kommer til at løbe af stablen og 
det vil også afhænge af det materiale 
der genereres . 

Slutprodukt De produkter som projektet frembrin-
ger skal være i eller anden grad være 
tilgængeligt for de deltagende børn . 

En kort version af projektets konklusio-
ner og perspektiver fx hvad den viden 
vi har skabt kan bruges til – skal være 
tilgængeligt for alle involverede børn 
samt skole og forældre . 

Hvordan udtrykket bliver skabes lø-
bende og derfor ved jeg endnu ikke 
hvordan produkterne kommer til at 
se ud .
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Roskilde Universitet 

Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH)  

UNIVERSITETSVEJ 1, Bygning 43.2, POSTBOX 260, 4000 ROSKILDE TELEFON: 4674-2000 
DIREKTE NUMMER:  ,    E-POST:  pernilso@ruc.dk TELEFAX:  
Roskilde Universitet CVR-nr.: 29 05 75 59 

 

DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER DERES REFERENCE / JOURNALNUMMER 

Kære forælder/værge 
Jeg vil gerne invitere dit barn til at deltage i ph.d. projekt kaldet ”Børn som publikum i mødet 
med scenekunst”.  Projektet handler om de oplevelser og tanker som børn gør sig, når de er 
publikum til scenekunstoplevelser, der er skræddersyet særligt til dem. Det kan fx være når de 
møder professionelle teater- og danseforestillinger på skolen. I dag ved vi ikke specielt meget om 
hvad børn tænker om at være publikum og det vil jeg gerne lære noget mere om.  Tanken er 
også, at den viden er interessant i forhold til andre forskere, skoleverden og kunstnermiljøer der 
arbejder med børn og unge som målgruppe.  
 
Alle børn fra X. klasse på X skole får denne invitation. Jeg har allerede mødt klassen én gang for 
at fortælle dem lidt om projektet og vise dem nogle af de metoder, som vi kommer til at arbejde 
med. Klasselærer XXXX vil også deltage i projektet. 
 
WWoorrkksshhooppss,,  oobbsseerrvvaattiioonneerr  oogg  iinntteerrvviieewwss   
Jeg vil gerne tale med jeres barn om deres forventninger og oplevelser når de er publikum i 
forskellige sammenhænge gennem skoleåret. Det betyder, at jeg vil følge dem gennem det 
næste skoleår når der er forestillinger på skolen. Vi ser forestillingerne sammen og jeg mødes 
med dem både før og efter forestillingerne. Der arbejder vi i workshops hvor vi fx samler 
tematikker, udforsker dem og generer materiale sammen. Der vil også være nogle dage hvor jeg 
”bare” følger klassen som observatør. Samlet i tid, tænker jeg det svarer til ca. 20 timer på et 
skoleår.  

AAnnoonnyymmiisseerriinngg   
Dit barn og alle andre børn der deltager i projektet vil være anonyme, det betyder b.la. at de ikke 
vil nævnes med navn og at alt materiale der generes opbevares i overensstemmelse med lov om 
dataopbevaring.  

Hvis du vil vide mere om projektet eller har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
mig, Pernille Welent Sørensen, på mobil 40 75 69 04 eller mail pernilso@ruc.dk  
 
Hvis du vil give tilladelse til, at dit barn deltager i forskningsprojektet, skal du blot udfylde den 
vedlagte “Erklæring om samtykke”.  Dit barn kan altid trække sig fra projektet, det gælder både 
hvis dit barn ikke ønsker at deltage en enkelt gang eller ønsker at stoppe helt undervejs i 
projektet. 
 
Med venlig hilsen Pernille Welent Sørensen, Ph.d. stipendiat 

  

 

Informationsbrev og anmodning om samtykke 
 
Tilladelse til deltagelse i ph.d. og forskningsprojekt  
”Børn som publikum i mødet med scenekunst” 

Bilag 2: Info og samtykkeerklæring 
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ROSKILDE UNIVERSITET  

  1 
 

Samtykkeerklæring vedrørende forskningsundersøgelse 
 
Roskilde Universitet og Teatercentrum i gang med forskningsprojektet  
 ”Børn som publikum i mødet med scenekunst for børn og unge”.   Den ledende forsker på projektet er 
Pernille Welent Sørensen. Den dataansvarlige for data i projektet er Roskilde Universitet. 
 
Projektets formål er at undersøge følgende: 
Undersøgelsen skal afdække børns tilgang til scenekunst som publikum. 
 
Selve indsamlingen af oplysningerne vil foregå via workshops, observationer og samtaler med 
børnene i skolen over en ét-årig periode i barnets vante omgivelser, dvs. skolen.  
 
Deltagelse i projektet er frivilligt. Det betyder, at vi ikke lovligt kan anvende de oplysninger vi indsamler 
om dit/jeres barn uden dit/jeres samtykke hertil.  
 
Oplysningerne vil efter indsamling blive opbevaret forsvarligt og uden adgang for uvedkommende. Ved 
opbevaring på bærbare medier, såsom computere, telefoner og harddiske vil data være krypteret efter 
en forsvarlig standard. 
 
Dit/jeres barns oplysninger opbevares i indtil projektet er fuldtført i efteråret 2020 + 10 år.  Herefter vil 
oplysningerne blive slettet.  
 
De oplysninger vi indsamler vil blive udvekslet mellem Roskilde Universitet og Teatercentrum med det 
formål, at sørge for at projektet fuldføres samt at ph.d.-uddannelsen for den ledende forsker kan 
fuldføres.  
 
Inden vi deler oplysningerne sikrer Roskilde Universitet, at vi overholde både europæiske og danske 
regler på området, hvilket kan betyde at vi først skal indhente tilladelse hertil fra Datatilsynet. 
 
Når vi indsamler oplysninger til dette forskningsprojekt om dit barn har du/I som forældere en række 
rettigheder på baggrund af de europæiske regler på området. Rettighederne omfatter: 

 Ret til at anmode om sletning af data ved at trække samtykket tilbage 
 Ret til at få data udleveret 
 Ret til at klage til Datatilsynet. Kontaktoplysningerne findes på www.datatilsynet.dk  

 
For at anvende ovenstående rettigheder kan du kontakte den ledende forsker vh.a. nedenstående 
kontaktoplysninger. Du er også velkommen til at kontakte Roskilde Universitets 
databeskyttelsesrådgiver på nedenstående mailadresse. 
 
Ledende forsker: Pernille Welent Sørensen, pernilso@ruc.dk 
Roskilde Universitets Databeskyttelsesrådgiver, dpo@ruc.dk  
 
Jeg bekræfter ved min underskrift, at jeg ønsker at lade mit barn deltage i denne 
forskningsundersøgelse. 
 
Navn på barn: ______________________ 
 
Navn på én forælder:  Underskrift: ________________________ 
 
Forskningssamarbejdet består af deltagerne: 

 Roskilde Universitet, Danmark (CVR: 29057559) 
 Teatercentrum, Danmark (CVR: 25875648) 

 
Blanketten skal afleveres til Randi Petersen, Svebølle skoles kontor eller sendes til 
pernilso@ruc.dk 
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Bilag 3: Materiale overblik

Tidspunkt indhold Dokumentation
Sommer 2018 Infomøde med klasselærer på begge skoler 
Sensommer/efterår 2018 Positioneret deltager som ”anderledes voksen” Den 

lille skole i 0 .klasse 
Notesbog

Sensommer/efterår 2018 Positioneret deltager som ”anderledes voksen” 
Den store skole i 7 . klasse 
Danseforestilling På opdagelse med kroppen

Notesbog

Vinter 2018 Teaterforestillingen Hvis de var her
Workshop med 7 .klasse Den store skole . 
Før workshop – vi dykker
Perspektiv 
Erindringsrejse 
Tegne Publikum

Notesbog 
Optagelser på go-prokamera 
(huske-kamera)

 Vinter 2018 Uddybende interview med 7 . klasse Den store 
skole 
Med-forsker alias 

Notesbog 
Optagelser på go-prokamera 
(huske-kamera)
Tegninger 

Vinter 2018 Teaterforestilling Polar Bears
Workshop med 0 . klasse Den lille skole 
Før workshop – vi dykker 
Perspektiv 
Erindringsrejse 
Tegneworkshop: Den levende kopimaskine

Notesbog 
Optagelser på go-prokamera 
(huske-kamera)
Udskrevet 
Tegninger 

Forår 2019 Teaterforestilling morfar, MORFAR, morfar 
Workshop med 4 . klasse Den lille skole 
Erindringsrejse 
Tegneworkshop: Tegn hvor du sad

Notesbog 
Optagelser på go-prokamera 
(huske-kamera)
Udskrevet
Tegninger

Forår 2019 Teaterforestilling Ivalus første sang 
Workshop med 0 . klasse Den lille skole 
Erindringsrejse
Tegneworkshop: Tegn hvor du sad

Notesbog 
Optagelser på go-prokamera 
(huske-kamera) 
Udskrevet 
Tegninger

Forår 2019 Teaterforestilling Hesten
Workshop med 7 . klasse Den store skole 
Erindringsrejse
Tegneworkshop: Tegn hvor du sad

Notesbog 
Optagelser på go-prokamera 
(huske-kamera) 
Tegninger

Marts 2020 Genbesøge materialet og tak! 
 0 . klasse Den lille skole 

AFLYST

Marts 2020 Genbesøge materialet og tak! 
 7 . klasse Den store skole

AFLYST





Manifest  
# 1-6 principper

Et manifest er en hensigtserklæring, en tilkendegivelse af et individs, en gruppes 
eller en organisations holdninger og mål.  

Det er at skabe uorden i fortællinger om verden og at synliggøre nye fortællinger om 
verden. Manifester gennemspiller ofte det, de opfordre til på overraskende måder.  

De udstiller volden ved en bestemt orden.  
Et manifest skaber ikke bare forstyrrelse,  

det har som erklæret mål at skabe denne forstyrrelse.  
At lægge noget for dagen  

(Sara Ahmed 2018). 

1 #  
Jeg er villig til at forstyrre kategorierne børn/voksne

2 #  
Jeg er villig til at privilegere børn som part 

3 #  
Jeg er villig til at lytte til børn

4 #  
Jeg er villig til at være en anderledes-voksen

5 #  
Jeg er villig til at se børns udtryk som en del af et fællesskab  

sammen med mig og mange andre menneskelige  
og ikke-menneskelige aktører

6 #  
Jeg er villig til at lade det modsætningsfyldte,  
det ukomplette og det uforståelige stå frem
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