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Selvom det kan være svært at huske her ved udgangen af 2020, hvor næsten alt 
har handlet om coronavirus, bragte Mette Frederiksens nytårstale anbragte børn 
og unge i politisk fokus. ”Et mere retfærdigt samfund starter med børnene”, 
sagde Mette Frederiksen og talte om de samfundsmæssige forpligtelser til at tage 
sig af de børn, der har det allersværest. Og hun præciserede: ”Flere udsatte børn 
skal have et nyt hjem. Tidligere end i dag. Og vilkårene for anbragte børn skal 
være langt mere stabile.” 

Forud var gået Godhavnsdrengenes kamp for en undskyldning for den 
behandling, de fik på de børne- og opdragelseshjem, de blev anbragt på i 
1960erne. På samme måde er interesseorganisationer som TABUKA og De 
Anbragtes Vilkår begyndt at ytre sig om det at være anbragt. Efterfølgende har 
den offentlige diskussion i høj grad drejet sig om, om ’vi’ anbringer for meget 
eller for lidt. For vores tidsskrift har det været en anledning til at sondere, hvad der 
rører sig på ’anbringelsesområdet’. Forskningsmæssigt har anbringelsesområdet 
ikke været et særligt udforsket område, men har dog i historiske bølger modtaget 
interesse – ud over de sædvanlige statistiske opgørelser over hvor mange og hvad 
det koster. Senest er ikke mindst børneperspektivet forsøgt undersøgt: hvordan 
oplevede børn selv det at bo på børnehjem, vokse op i familiepleje, være i 
(ungdoms)fængsel osv.  Men samtidig er det også en diskussion om, hvad der 
er mest effektivt, dvs. hvordan staten bedst hjælper de anbragte unge – eller lidt 
mere kynisk – hvordan det undgås at de senere i livet udvikler sociale problemer, 
som har negative (og bekostelige) effekter, enten for de anbragte selv eller for 
hele samfundet.

Det er med andre ord et område spændt ud mellem fortællinger om den gode 
velfærdsstat og den svigtende velfærdsstat, mellem fortællinger om anbringelser 
som nødvendige redninger og som overgreb.

I temaets første artikel Erindringer, der gør det lettere at leve. Håndtering af 
smertelige og lykkelige minder blandt tidligere børnehjemsbørn i en særlig 
erindringspolitisk tager Stine Grønbæk Jensen afsæt i Godhavnsdrengenes kamp 

Marianne Brodersen, Tomas Ellegaard 
& Christian Sandbjerg Hansen

Anbragte 
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for en officiel undskyldning for svigt og overgreb under den danske børneforsorg 
og fokuserer på hvordan tidligere børnehjemsbørn på forskellig vis væver egne 
erindringer sammen med de kulturelle repræsentationer af børneforsorgens 
historie som er centreret om Godhavn. Artiklen går tæt på to tidligere 
børnehjemsbørns erindringer og det dynamiske samspil mellem selvbiografiske 
og delte erindringer og på tidligere børnehjemsbørns eksistentielle og politiske 
bestræbelser på at få en vis kontrol over både deres egen og den fælles historie. 
Delte erindringer er dermed også forbundet med magt og kan bruges politisk af 
magthavere, men også af almindelige mennesker, der forsøger at ændre historien 
nedefra. Artiklen viser således, hvordan Godhavnsdrengens kamp for en officiel 
undskyldning har gjort det lettere at håndtere smertelige erindringer, men også 
sværere at leve med lykkelige minder. 

De to følgende artikler af hhv. Bolette Frydendahl Larsen og Cecilie Bjerre er 
historiske analyser af børneforsorgspraksis, der begge fokuserer på hvordan 
børn og unge blev til gennem kategoriseringer af særligt moralsk karakter 
i skæringspunkterne mellem lovgivning, forvaltningspraksis og konkrete 
anbringelsespraksisser. Hvor Stine Grønbæk Jensen fokuserer på tidligere 
anbragtes egne fortællinger som en erindringspolitisk kamp indvævet i en større 
kulturhistorie, fokuserer Bolette Frydendahl Larsen og Cecilie Bjerre således i 
højere grad på de videns- og praksisformer, som børn der anbringes uvægerligt 
er spundet ind i. 

I artiklen Grænser for opdragelse: Opfindelsen af uopdragelighed undersøger 
Bolette Frydendahl Larsen opkomsten af kategorien ”uopdragelig” inden 
for dansk børneforsorg. Med udgangspunkt i optegnelser og journaler fra 
Danmarks første opdragelsesanstalt for unge piger - Vejstrup pigehjem – viser 
artiklen, hvordan en række unge piger i perioden 1908-1940 blev udskrevet af 
institutionen med henvisning til, at de var ”uimodtagelige for opdragelse”. I et 
andet analysespor undersøger artiklen, hvordan fænomenet uopdragelighed 
blev diskuteret af politikere og ledende aktører inden for børneforsorgen, og 
hvordan diskussioner om uopdragelighed kom til udtryk i lovgivningsarbejdet 
omkring anbragte børn. Gennem at undersøge uopdrageligheds-kategorien 
i både børnehjemmets udskrivningspraksis og i den politiske debat og 
lovgivningsproces kaster artiklen nyt lys på forholdet mellem socialpædagogisk 
praksis og skabelse af viden om børn og unge.

Cecilie Bjerres artikel Anbragt i skemaet fokuserer på børneværnenes praksis 
gennem brugen af standardskemaer i perioden 1905-1975. Med afsæt i Michael 
Lipskys teori om frontlinjearbejde viser Bjerre hvordan børneværnenes brug 
af skemaer afspejlede bestemte moralske holdepunker, som aktiveredes i den 
praktiske brug af skemaerne. Bjerre viser, at skemaerne skulle gøres meningsfulde 
i praksis og at der ofte eksisterede en diskrepans mellem skemaernes logikker og 
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frontlinjebureaukraternes tolkning af, hvad der blev opfattet som et problem. 
Fra at have en indbygget forventning om forældrenes lastefuldhed aktiverede 
børneværnsarbejdere i højere og højere grad skemaerne så de fokuserede på 
børnenes indre liv og adfærdsforstyrrelser. Således er der ikke et enkelt forhold 
mellem lovgivning og praksis, men en mudret virkelighed som skemaerne viser 
sig at være en aktiv del af. 

Hvor temaets tre første artikler således forholder sig anbringelsesområdets 
historie, vedrører de efterfølgende to artikler undersøgelser af anbragte i en 
aktuel, nutidig kontekst – og netop med det børneperspektiv, som vi nævnte 
ovenfor. I begge artikler formidler forfatterne analyser fra undersøgelser, der på 
hver deres måde søger at give stemme til de anbragte selv. 

I artiklen Skrøbelige relationer – tidligere anbragtes fortællinger om familie 
belyser Tea Torbenfeldt Bengtsson, Ditte Lumby og Juliane Birkedal Poulsen 
betydningen af familierelationer for unge, der har været anbragt i familiepleje. 
Gennem en analyse af 14 unges fortællinger om deres opvækst og ungdomsliv 
finder forfatterne, at familierelationer, selvom de ofte er skrøbelige og svære at 
fastholde, tillægges stor betydning af de unge. Med begrebet ’family display’ 
viser artiklen, hvordan de unge signalerer og demonstrerer deres familiære 
tilhørsforhold både over for sig selv og omverdenen.  De unges fortællinger viser, at 
forestillinger om biologi, anerkendelse og normalitet er vigtige referencepunkter 
i deres relationer til både biologiske forældre og plejeforældre. Fortællinger om 
svigt, forbundethed og kærlighed er således skrevet ind i en ramme af familien 
som bærende institution i livet. Særligt fremstår familierelationerne som 
udfordrende for trivsel og hverdagsliv, når disse relationer svigter eller er præget 
af ambivalens. I disse situationer søger de unge ofte efter nye relationer som 
erstatning for de tabte. 

Manon Lavauds artikel Provokerende og tilknytningsforstyrret? At udfordre 
problemfortællinger ved at lytte efter de andre historier tager sit afsæt i et 
forskningsprojekt om anbragte børn. Projektet – og artiklen – søger at 
identificere potentielle resurser i de anbragte børn og unges aktuelle og fremtidige 
liv. I artiklen sker dette gennem analytisk udfordring af de sædvanlige historier. 
Med afsæt i Davies’ begreber om listening-as-usual, som betegner at tænke i 
sædvanlige kategorier, og emergent listening, dvs. at åbne for potentielle andre 
betydninger, analyseres interview og observationer fra projektet. Analysen af 
to empiriske nedslag om humørsvingninger og om tilknytningsforstyrrede 
børn viser, hvordan fortællinger om anbragte børn præges af et fokus på 
følelsesregulering og diagnoser, der risikerer at fastholde en ofte individualiseret 
forståelse af børnene som afvigende fra normal og ønskelig adfærd. Men 
analyserne viser også, hvordan dette kan udfordres gennem et nysgerrigt blik for 
historier, der peger i andre retninger. Historier, der sætter børnene i et nyt lys og 
giver plads til andre forståelser og handlemuligheder. 
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Temaet afsluttes med en artikel, der er historisk på en anden måde. Artiklen 
er fra 1974 og er skrevet af Benny Lihme, hvis stemme i debatten om anbragte 
vi desværre har mistet.  Det er kronikken Afvig som identitet, oprindelig bragt 
i Information. Benny Lihme var siden starten af 1970erne og frem til sin død 
i februar 2020 en skarpsindig socialpædagogisk og socialpolitisk kritiker. Vi 
synes derfor det er passende, at dedikere dette temanummer til Benny, og at 
gøre det ved at bringe en af hans tidlige tekster, som samtidig slår en tone an, 
som ikke bare er gennemgående for hans forfatterskab, men tillige fremsætter 
to pointer, som kan være vigtige at genkalde sig også i dag. For det første, at 
socialpædagogiske problemstillinger er samfundsmæssige problemstillinger, 
at anbragte børn og unge er et produkt af det kapitalistiske samfunds 
fremmedgørelse og at institutioner (hvad enten der er tale om døgninstitutioner 
eller plejeforældreinstitutioner) med dertil hørende identitetsproduktion, 
kategoriseringspraksis, magtrelationer osv. ”blot” er de manifeste svar på social 
ulighed og uretfærdighed. For det andet, at socialpædagogisk praksis normativt 
må være menneskelig praksis og i hele sit virke må tilstræbe menneskelighed 
snarere end institutionsbestemt bureaukratisme; at børn og unge og alle 
andre mennesker bør møde virkelige mennesker snarere end pædagoger med 
metodebøger under armen; og at de socialpædagogiske aktører også må arbejde 
på at påvirke samfundet som helhed. 

Dette nummer af Dansk pædagogisk Tidsskrift er tilegnet 
Benny Lihme (1946-2020) 
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”Jeg så filmen om Godhavn, Der kommer en dag, fem gange. I mange år lagde 
jeg alle følelser i en dybfryser, men filmen hjalp mig med at mærke dem igen. 
Det var en form for erindringsterapi. Jeg må indrømme, at det særligt er scenen, 
hvor Elmer bliver tvunget til at stå i gården med tisselagnet, der gør indtryk. Jeg 
oplevede ikke, at jeg på samme måde skulle ned i gården med mit lagen, men 
at være sådan en tissedreng, eller at pisse i bukserne, undskyld jeg siger det lige 
ud, det var ikke nogen stjernestatus, det var det altså ikke. Så ja, da jeg så filmen 
første gang, der kunne jeg godt mærke, at den scene satte mig i forbindelse med 
en vrede, for på den stue, hvor jeg sov, der blev det da kommenteret, at der 
lugtede af pis. Noget andet, som jeg synes filmen er lykkedes godt med, det er at 

Abstract: Med Godhavnsdrengens kamp for en officiel undskyldning for 
svigt og overgreb under den danske børneforsorg blev der skabt et nyt 
landskab for tidligere børnehjemsbørns erindringsdannelse. Gennem nære 
analyser af hvordan to tidligere børnehjemsbørn skaber mening med deres 
erindringer, sætter jeg fokus på det dynamiske samspil mellem autobi-
ografiske og delte erindringer og på tidligere børnehjemsbørns eksisten-
tielle og politiske bestræbelser på at få en vis kontrol over både deres egen 
og den fælles historie. Analysen viser, hvordan Godhavnsdrengens kamp 
for en officiel undskyldning har gjort det lettere at håndtere smertelige 
erindringer, men også sværere at leve med lykkelige minder. Dette peger på 
betydningen af at vi som samfund gør op med fortidens ugerninger, men 
også bevarer en nuanceret forståelse af fortiden. 

Børneforsorgens historie, tidligere børnehjemsbørn, livshistorier, 
erindringsdannelse

Stine Grønbæk Jensen

Erindringer, der gør det lettere at leve 

Håndtering af smertelige og lykkelige 
minder blandt tidligere børnehjemsbørn  
i en særlig erindringspolitisk kontekst
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vise, at hvis du har været genstand for mobning i en eller anden grad, så er det 
eddermame kærkomment, hvis der er en anden, der kommer i skudlinjen, og så 
er du sandsynligvis ikke den, der holder igen. Det handler jo også om, at man 
lærer spillereglerne. ’Okay, det er sådan, det foregår, fint, nu forstår jeg’, og er 
man blevet en lille klike på tre, fire stykker, så kan man udøve en eller anden form 
for magt, men en fej form for magt, som mange gange bestod i, at vi pressede 
nedad. Vi trak i trådene, lagde et moderat fysisk pres på dem i mellemgruppen: 
’du gør lige sådan’, eller ’du henter lige’, ellers ’du giver lige ham den lille en 
afstraffelse’, og når så ham den lille siger det til pædagogen, så tør ham, som vi fik 
til at slå, ikke at sige, hvorfor han gjorde det… Jeg har også hældt vand i skridtet 
på de små om natten. ’Ja. velkommen i klubben, hvor fedt er det?’ Det var fejt, 
men det var også en måde at navigere og overleve på.” (Hjalmar Kinner).

”Det er jo sådan, at jeg altid har fortalt godnathistorier for min datter Cecilie om 
min tid på Børnehjemmet Kildebjerget, og så på et tidspunkt, så ser jeg, at man 
har lavet en udstilling, ’en rørende udstilling’, om børnehjem på forsorgsmuseet 
i Svendborg, og så siger jeg til min kone: ’det må være noget for os, for så kan 
Cille høre nogle andre historier end de kildebjergshistorier, jeg har fortalt’. Og 
så tog vi derover, og så stod der en plint med blod på, og væggene var sorte og 
fyldt med avisudklip om Godhavn, som jeg begyndte at læse, og det kunne jeg 
bare ikke klare. Jeg skyndte mig at få min kone og datter videre og sagde: ’nu 
går jeg lidt for mig selv, for jeg skal se lidt nærmere på montrerne.’ Og de gik 
videre i udstillingen, og jeg tror også min kone havde luret mig, for jeg plejer 
jo altid at fortælle en masse, når vi er på museum, men de gik, og det gjorde jeg 
også. Jeg gik ned i butikken og bad om at snakke med kuratoren, og mens jeg 
ventede, læste jeg i nogle opstillede bøger om børnehjem, og de handlede alle om 
bank, incest og misbrug, og så var jeg blevet godt vred, for jeg havde jo masser 
af historier, som ikke handlede om det, og da kuratoren så kom, så sagde jeg: 
’jeg synes sgu, det er en trist udstilling, I har lavet. Der er ikke noget som helst 
positivt. Man får jo indtryk af, at det var rent sørgeligt… men der var altså 7000 
børn på børnehjem i 1970, og vi har fandeme ikke fået bank alle sammen.’ I 
bilen hjem besluttede jeg mig for at skrive min egen bog, så jeg kunne sende ti 
eksemplarer hen på museet, så de kunne få noget andet end det der… Jeg synes, 
vi skylder alle de voksne mennesker, der var omkring os, at der er nogen, der 
fortæller og takker for alt det, de har gjort for alle os.” (Steff Ejlertsen).

De to mænd, hvis citater indleder denne artikel, har det til fælles, at de begge er 
vokset op på danske børnehjem. Hjalmar blev født i 1962 og har blandt andet 
boet på Optagelseshjemmet Skansen fra 1970-1979. Steff blev født i 1944 og 
har boet på Børnehjemmet Kildebjerget fra 1951-1961. De to mænd befinder 
sig imidlertid vidt forskellige steder i livet, da de begynder at beskæftige sig med 
deres erindringer. Da Hjalmar satte sig i biografsalen for at komme i kontakt med 
sine følelser, var han midt i en livskrise, som han forsøgte at finde mening med, 
så han kunne komme videre i livet. Da Steff første gang besøgte forsorgsmuseet i 
Svendborg, var han for nyligt blevet pensioneret efter et langt arbejdsliv, hvor han 
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på mange måder havde indfriet sine drømme og mål med tilværelsen. Citaterne 
antyder også, at de to tidligere børnehjemsbørn har levet med deres erindringer 
og håndteret dem på forskellig vis gennem livet. Hjalmar har store dele af sit liv 
forsøgt at skubbe sine smertelige erindringer til side og gemme sine følelser i en 
dybfryser. Steff derimod har livet igennem tænkt tilbage på en god barndom, som 
han har fortalt videre til sin datter som hyggelige godnathistorier. De to citater 
viser også, hvordan forvaltningen af egne erindringer finder sted i en kulturel 
kontekst. Særlig tydeligt ser vi, hvordan de to mænd skaber mening med deres 
erindringer i relation til de kulturelle repræsentationer af livet på børnehjem i 
årtierne efter 2. Verdenskrig, som med Godhavnsdrengenes lange kamp for en 
officiel undskyldning har centreret sig om børneforsorgens skyggesider.  

Da statsminister Mette Frederiksen den 13. august 2019 gav Godhavnsdrengene 
og andre tidligere børnehjemsbørn en officiel undskyldning for de svigt og 
overgreb, de oplevede under den danske børneforsorg i perioden 1945 – 1976, 
var det på baggrund af Landsforeningen Godhavnsdrengenes næsten 15 års 
politiske kamp. Landsforeningen Godhavnsdrengene blev stiftet i 2005 af 
en gruppe mænd, som var anbragt på Drenge- og Skolehjemmet i Godhavn i 
1960’erne, men foreningen repræsenterer tidligere børnehjemsbørn bredt set. 
Trods gentagne afslag fra skiftende regeringer om en officiel undskyldning har 
Godhavnsdrengene haft en imponerende gennemslagskraft i offentligheden. 
Deres fortællinger har trukket massiv opmærksomhed i medierne under 
overskrifter som ”Rædslerne fra fortiden forfølger dem stadig” (Eriksen 
2017), og deres kamp er på mange måder blevet båret frem af en række 
erindringsbærende kulturelle aktører. Ikke mindst har tv-dokumentaren 
Drengehjemmet haft en stor betydning (Skov 2005). I Drengehjemmet følger 
vi to tidligere børnehjemsbørn fra Godhavn, som under et genbesøg fortæller 
om deres oplevelser med tæsk, ydmygelser og medicinering med psykofarmaka 
og om de sociale og psykiske følger, som anbringelsen har haft for deres videre 
liv. Dokumentaren affødte omfattende kritik og debat i medierne, og på den 
baggrund afsatte Socialministeriet i 2009 midler til en uvildig granskning af 
klager rejst af Godhavnsdrengene. Undersøgelsen blev varetaget af Danmarks 
Forsorgsmuseum i Svendborg og blev afsluttet med Godhavnsrapporten 
(Rytter 2011). Rapporten dokumenter en udbredt anvendelse af hårdhændede 
afstraffelser, ydmygende behandling af sengevædere og seksuelle overgreb på 
Godhavn og 18 andre børnehjem. I et afsluttende kapitel beskrives fundet af 
en gymnastikhest fra Værebro Drengehjem, som ifølge en tidligere anbragt på 
børnehjemmet blev brugt til fysiske afstraffelser. Med kriminalpolitiets hjælp 
blev der på hesten fundet spor af blodstænk over det meste af hesten. Med 
bevidstheden om den symbolske værdi, fik hesten en central placering i rapporten, 
men også på museets børnehjemsudstilling (ibid., Rytter & Rasmussen 2015: 
11f). Senere blev interessen for Godhavnsdrengenes fortælling yderligere skærpet 
med fiktive bearbejdninger af historien om Godhavn. Først med udgivelsen af 
romanen Drengen fra Godhavn (Tornbjerg 2015) og året efter med spillefilmen 
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Der kommer en dag (Nielsen 2016). Filmen høstede en række Robertpriser og 
blev året efter vist som miniserie på TV2 i den bedste sendetid. I denne proces 
blev der konstitueret nogle delte forestillinger om den danske børneforsorg i 
efterkrigstiden. Disse forestillinger handler om noget større end de overgreb, 
der fandt sted på et specifikt børnehjem i Tisvildeleje i 1960’erne. Godhavn blev 
også et symbol på den idealiserede danske velfærdsstats bagside (Jensen 2019). 

Med teoretisk afsæt i erindringsstudier vil jeg i denne artikel rette 
opmærksomheden mod, hvordan tidligere børnehjemsbørn på vidt forskellige 
måder væver egne erindringer sammen med de kulturelle repræsentationer af 
børneforsorgens historie som er centreret om Godhavn. 1 Jeg vil også rette min 
opmærksomhed mod den kreativitet, de tidligere børnehjemsbørn bringer i spil 
i forsøgene på at skabe en individuel og fælles erindring om barndommen, som 
de kan leve med. 

Empirisk tager jeg udgangspunkt i Hjalmar og Steff og deres erindringsdannelse. 
Begge indgår de i et omfattende antropologisk feltarbejde, som jeg har 
gennemført på Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg. Museet har gennem 
mange år beskæftiget sig med børneforsorgens historie og får derfor mange 
henvendelser fra mænd og kvinder, som har været anbragt på forskellige 
børnehjem, og som beskæftiger sig aktivt med deres erindringer. Blandt de 
tidligere børnehjemsbørn, som har henvendt sig til museet, har jeg fulgt 
omkring 50 særligt tæt. Jeg har interviewet dem på museet eller i deres hjem 
og haft mange uformelle samtaler med dem i telefonen og i forskellige sociale 
sammenhænge, som jeg har deltaget i hen over perioden 2013 - 2019 (Kragh 
m.fl. 2015: 11f; Jensen 2019:44ff). Som Hjalmar har de fleste fortalt om svære 
erindringer, men der er også enkelte, der som Steff fortæller om en lykkelig, god, 
eller bare mangesidet barndom på børnehjem. 

Artiklen viser, at et offentligt opgør med fortidens mørke kapitler både kan 
skabe nye muligheder og nye begrænsninger for de berørte i deres forsøg på at 
skabe mening med og håndtere fortiden. Dette peger på betydningen af, at vi 
som samfund belyser fortidens overgreb og misgerninger og forholder os kritisk 
til dem. Men også at vi bestræber os på at bevare et nuanceret syn på fortiden 
og dermed giver plads til forskellige stemmer, erfaringer og måder at håndtere 
fortiden på. 

Autobiografiske og delte erindringer

Erindringer kan begrebsliggøres på mange forskellige måder. Analytisk skelner 
jeg mellem autobiografisk erindring og delt erindring. Begrebet autobiografisk 
erindring har sit udspring i kognitiv psykologi, men anvendes i dag indenfor 
mange fag og på varierende måder. De fleste, som anvender begrebet, er dog 

1  Artiklen er baseret på min afhandling ”At åbne skuffen” og er en omskrevet version af kapitel 
9. 
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enige om, at autobiografisk erindring er en særegen form for erindring, der er 
tæt knyttet til selvet og som dannes, når vi fortæller os selv og andre om vores 
liv (Fivush 2011: 560f). Autobiografisk erindring er altså noget andet og mere 
end at huske information om en episode i fortiden. Autobiografisk erindring 
indebærer derimod, at vi oplever os selv som den, der erindrer episoden, og at 
vi knytter den til vores livshistorie.  Vores autobiografiske erindringer er således 
med til at give os en fornemmelse af, at vi er den samme person hen over tid, og 
at der er meningsfyldte sammenhænge mellem den, vi har været, den, vi er nu, 
og den, vi gerne vil være i fremtiden (Fivuch 2011:562).

Når vi ser tilbage på vores liv, er det dog langt fra alt vi husker. Som 
erindringsforskeren Astrid Erll udtrykker det, kan vores erindringer ses som 
små øer i et hav af glemsel (Erll 2011: 9). Når vi mere eller mindre bevidst 
selekterer mellem alle vores erfaringer og forsøger at skabe mening med 
dem, er der både mange psykologiske og sociale dynamikker, som spiller ind 
(Fivuch 2011). En række empiriske studier af autobiografiske erindringer viser 
blandt andet, at de måder vi erindrer på, i vid udstrækning er tillærte gennem 
opvæksten og forbundet med varierende erindringspraksisser relateret til køn, 
klasse og etnicitet (ibid. 563f). Ligeledes har studier vist, at vores livssituation 
og det billede, vi på erindringstidspunktet har af os selv, er afgørende for hvilke 
erindringer, vi fremhæver, og hvilke vi tildeler en mere marginal plads, ignorerer 
eller glemmer (ibid.: 571ff). Hvad vi erindrer, kan også skifte fra situation til 
situation og påvirkes af følelser og stemninger (ibid.: 575). 

Når de tidligere børnehjemsbørn skaber mening med deres egen barndom, 
sker det samtidig i et samspil med tilgængelige kulturelle figurer, fortællinger 
og forestillinger (Misztal 2003). For at forstå disse kulturelle dimensioner af 
erindringsdannelsen - og især betydningen af de forestillinger om børneforsorgens 
historie, som er blevet fremherskende med Godhavnsdrengenes kamp for en 
officiel undskyldning - trækker jeg på begrebet delte erindringer. Jeg tager her 
afsæt i sociolog Barbara Misztals intersubjektive forståelse af erindringsdannelse; 
nemlig at det altid er individer, der erindrer, men at individer også altid erindrer 
gennem og sammen med andre i specifikke sociale og kulturelle kontekster 
(Misztal 2003: 6). Det indebærer, at den enkeltes erindringsdannelse formes 
i et samspil med kulturelt tilgængelige forestillinger og betydninger, som på 
forskellig vis internaliseres og bliver del af den enkeltes forståelse af fortiden 
(ibid.). Delte erindringer kan for eksempel bestå af historisk viden overført fra 
ældre generationer, eller symbolske repræsentationer af en fælles fortid gennem 
romaner, film, tv-serier, museumsgenstande, statuer eller monumenter eller 
gennem erindringspraksisser som ceremonier, minderitualer eller historiske 
festivaler (ibid.: 11ff). Ligesom autobiografiske erindringer reflekterer delte 
erindringer aldrig bare fortiden. I stedet formes de delte erindringer i forsøget 
på at give nutiden mening og styrke fællesskabet gennem dannelsen af fælles 
kulturelle identiteter. Delte erindringer er dermed også forbundet med magt 
og kan bruges politisk af magthavere, men også af almindelige mennesker, der 
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forsøger at ændre historien nedefra (ibid.: 15). Det illustrerer Godhavnsdrengenes 
kamp for en officiel undskyldning tydeligt. 

Sammenfletninger af forskellige erindringsformer 

Men hvordan foregår sammenfletningen mellem autobiografiske og delte 
erindringer helt konkret? For at forstå det anvender jeg historikeren Graham 
Dawsons begreb composure, som på engelsk både betyder at komponere og at 
finde ro i sindet (Dawson 1994: 22f). Som analytisk begreb refererer composure 
således både til dannelsen af sammenhængende personlige erindringer gennem 
narrative kompositioner, og til en antagelse om, at vi altid forsøger at komponere 
vores erindringer på meningsfyldte måder, som giver os en vis ro ved det liv, vi 
har levet, og det menneske, vi forestiller os, at vi er blevet (ibid.). Begrebet er især 
blevet brugt til at forklare, hvorfor vi fremhæver nogle erindringer, mens andre 
skjules eller fortrænges (Thomson 1994: 8). En central pointe hos historikeren 
Alistair Thomson er, at smertelige og foruroligende erindringer kan være svære 
at flette ind i en meningsfyldt fortælling om eget liv, hvis de ikke harmonerer med 
kulturelle normer eller de offentligt anerkendte versioner af fortiden. Dermed 
bliver sådanne erindringer ofte kun delt i afgrænsede sociale sammenhænge, 
eller de bliver fortiet, omdannet eller helt fortrængt (ibid.: 10). Med composure 
træder et almenmenneskeligt behov for anerkendelse ind som en vigtig præmis 
i analysen. Indlejret i begrebet er nemlig antagelsen om, at anerkendelse er 
essentielt for menneskers sociale og emotionelle overlevelse, og at vi derfor for 
at undgå fremmedgørelse og eksklusion komponerer vores erindringer, så de 
passer med de accepterede fortællinger i offentligheden. Det er således behovet 
for anerkendelse, der forbinder de psykologiske og sociale erindringsprocesser 
(ibid.:11). 

Som analytisk begreb er composure blevet anvendt i en række studier, som viser 
hvordan personlige erindringer formes i et samspil med dominerende kulturelle 
repræsentationer af fortiden. Begrebet kan imidlertid bruges på mange 
måder, og som historikeren Anna Green har påpeget, også reduktionistisk 
og socialdeterministisk (Green 2004: 39). Green retter især sin kritik mod 
Penny Summerfields anvendelse af begrebet. I bogen Reconstructing Woman’s 
Wartime Lives indleder Summerfield hvert kapitel med en beskrivelse af de 
tilgængelige repræsentationer af kvindeliv under 2. Verdenskrig, hvorefter 
hun viser, hvordan de går igen i kvindernes fortællinger (Summerfields 
1998). Sådanne tilgange tydeliggør, hvordan personlige erindringer tilpasses 
dominerende fortællinger i offentligheden. Til gengæld overlades der ikke særlig 
meget plads til den enkeltes partikulære og aktive forhandling af mening. Jeg er 
derfor enig i kritikken af tilgange, som med Greens ord fokuserer på ”how far the 
oral narratives fit pre-existing cultural frameworks” (Green 2004: 39). I det hele 
taget mener jeg, at composure er særdeles velegnet til at forklare, hvordan den 
enkeltes autobiografiske erindringer påvirkes af samfundets delte erindringer, 
hvorimod begrebet ikke er særlig brugbart i analyser af, hvordan den enkelte 
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aktivt vælger og fravælger, forhandler, udfordrer og ændrer de dominerende 
repræsentationer af fortiden. Jeg har derfor brug for en supplerende teori, som 
kan tydeliggøre den agens og kreativitet, der ofte også er på spil, når mennesker 
skaber mening med deres liv og forsøger at gøre deres versioner af fortiden 
gældende i det offentlige rum. 

Jeg er her inspireret af antropolog Michael Jacksons videreudvikling af 
Hannah Arendts eksistensfilosofiske og politiske forståelse af potentialerne og 
processerne forbundet med offentliggørelsen af personlige erfaringer (Jackson 
2002: 11). Med begrebet fortællingens politik peger Jackson på fortællinger som 
en eksistentiel og politisk strategi til at opnå en fornemmelse af agens stillet over 
for kræfter, som er større end os selv. Når vi fortæller andre om vores erfaringer 
og forsøger at gøre vores versioner af det hændte gældende i offentligheden, 
opstår der nemlig en mulighed for at bearbejde og balancere vores erfaringer 
gennem fortolkninger, selektioner, sammenfletninger, forestillinger, humor og 
kreativitet (ibid. 14ff). 

I det følgende vil jeg med analytisk afsæt i begrebet composure belyse, hvordan 
tidligere børnehjemsbørn på forskellige måder former deres autobiografiske 
erindringer i et samspil med den delte erindring om børneforsorgens historie 
centreret om Godhavn. Der er dog ikke tale om en passiv tilpasning. Med 
udgangspunkt i begrebet fortællingens politik vil jeg derimod vise de aktive, 
kreative og refleksive selektioner og forhandlinger, som er på spil i de tidligere 
børnehjemsbørn forsøg på at forme både en autobiografisk og delt erindring, 
som de kan leve med. 

Følelserne ud af dybfryseren 

Hjalmar er en af de tidligere børnehjemsbørn, som gennem flere år har 
beskæftiget sig indgående med sin egen historie. Jeg lærte Hjalmar at kende i 
2013, hvor han første gang kontaktede museet og fortalte om sit liv. Siden 
involverede han sig aktivt i museets arbejde med børnehjemshistorien, og jeg 
besøgte ham flere gange for at tale med ham om den proces, han gennemlevede. 
Undervejs skete der store forandringer i Hjalmars forståelse af sin egen fortid, 
og dermed ændredes også hans fornemmelse af sig selv. Dette manifesterede 
han ved flere navneskift. Først skiftede han efternavn og siden erstattede han sit 
fornavn Lars med sit mellemnavn Hjalmar. Det er sidstnævnte navn, jeg bruger. 

Hjalmars historie er kort fortalt: Han blev født af en tysk mor i 1962; gennem 
den tidlige barndom var han anbragt på forskellige spæd- og småbørnshjem i 
Tyskland, inden han blev hentet til Danmark og i nogle år boede hos sin mor, 
hendes danske mand og deres fælles barn. Da moren blev indlagt på et psykiatrisk 
hospital, blev Hjalmar og hans halvsøster anbragt på Optagelseshjemmet 
Skansen fra 1970-1979 kun afbrudt af en periode på halvandet år, hvor han 
var anbragt i familiepleje. Årene efter børnehjemmet var turbulente, indtil 
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han oplevede en religiøs vækkelse efter en blaffetur med en baptistpræst. 
Herefter fik han et mere roligt liv. Han blev gift, fik børn og arbejdede i flere 
år som møbelpolstrer. Da Hjalmar blev skilt, oplevede han imidlertid en stor 
livskrise. Han blev ramt af en ”voldsom skam” over sin egen utilstrækkelighed 
som familiefar og af en ”afsindig og afgrundsdyb ensomhedsfølelse”, og efter et 
selvmordsforsøg begyndte Hjalmar at tænke på sin barndom for at finde svar. 

At Hjalmars håndtering af egne erindringer gennem livet har været tæt forbundet 
med skiftende livssituationer fremgår tydeligt af en samtale, vi havde under et 
af mine besøg. Her fortalte Hjalmar, at han i ungdomsårene på mange måder 
levede et liv, der var præget af hans opvækst, men det var ikke sådan, at han 
gik rundt og tænkte særlig meget på fortiden. Bevidsthedsmæssigt var han mest 
af alt i nuet. Som familiefar tænkte han indimellem på sin barndom. Men det 
var nok mest ”den rosenrøde version” og de sjove anekdoter om, hvordan han 
kravlede ned ad nedløbsrøret på børnehjemmet om natten, han fortalte til sine 
børn. Interessen for, hvad det var for en historie, der havde formet ham, blev 
først rigtig vakt, da han var blevet skilt. Her var det, som om der blev lukket op 
for nogle af alle de følelser fra opvæksten, som han livet igennem havde forsøgt 
at holde stangen, og han blev klar over, at det var barndommens oplevelser, som 
intensiverede sorgen over familiens opløsning. 

Hjalmars søgen efter at forstå sin egen desperation her og nu skinner igennem 
i den måde, han fortolker nye informationer på. Som mange andre tidligere 
børnehjemsbørn begyndte han at lede efter spor, som kunne understøtte hans 
erindringer fra den tidlige barndom. Blandt andet søgte Hjalmar om indsigt i 
sin journal, og fandt her flere oplysninger, som bekræftede nogle mørke følelser, 
”som kroppen ikke har glemt”. Han får også bekræftet nogle ”tågede” minder 
om stedfarens vold. I journalen fremgår det også, at hans mor forsøgte at slå 
ham ihjel, da han var helt lille, formentlig i en barselpsykose. Det chokerer 
Hjalmar, men giver ham også en forklaring på den grundfølelse af ensomhed, 
han kæmper med. Samtidig formørkes de erindringer, som Hjalmar har om 
sin mor. Det fremgår blandt andet, da Hjalmar kort tid efter får en plastikpose 
fyldt med breve, som hans ekskone har fundet i sin oversvømmede kælder. 
Hjalmar havde glemt alt om brevenes eksistens, men nu, hvor han forsøger at 
skabe sammenhæng og mening i sit liv, har de pludselig relevans. I posen ligger 
blandt andet et postkort, som moren har sendt til Hjalmar, mens han boede på 
børnehjemmet. Postkortet underlægges en grundig fortolkning. Blandt andet 
spekulerer Hjalmar længe over motivet: en kattekilling. Med en vis kølighed 
konstaterer han dog, at det har været ”totalt tilfældigt”. I lyset af informationen 
i journalen synes postkortet at blive afvist som et egentligt udtryk for moderlig 
omsorg. Kun tøvende tilføjer han: ”Men det er nok alligevel et udtryk for, at jeg 
har været i hendes tanker.”  

De mange nye spor fra fortiden, som Hjalmar finder frem til, spiller en vigtig 
rolle for hans muligheder for at udfolde, understøtte, bekræfte og virkeliggøre 
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de erindringer, han allerede har. Der er dog ikke sådan, at de nye informationer, 
han støder på undervejs, blot udfylder tomme felter i erindringen, som i et 
puslespil. Derimod kaster de nye informationer et særligt lys over de erindrede 
brudstykker, og der træffes kontinuerligt nogle mere eller mindre bevidste 
valg om, hvilken vægt de skal tillægges, og hvordan de skal forbindes til den 
overordnede livshistorie. Måske er et kalejdoskop derfor en bedre metafor end 
et puslespil for erindringsdannelsen. Den enkelte kan nemlig til en vis grad selv 
dreje og justere, så bestemte mønstre træder i forgrunden, mens andre toner ud.  

Men som allerede nævnt er erindringsdannelse også en social proces. I Hjalmars 
bestræbelser på at blive klogere på sin egen historie og komponere en erindring, 
han kunne leve med, blev Godhavn et centralt referencepunkt. Han involverede 
sig i Godhavnsdrengenes kamp for en officiel undskyldning og blev del af et 
erindringsfællesskab, som gav nye muligheder for dannelsen af en identitet 
bygget op om det at være tidligere anbragt. Godhavnsdrengenes kamp for en 
officiel undskyldning betød samtidig at hans autobiografiske erindringer fik 
en ny relevans og aktualitet i samfundet. Erindringer, som kun få interesserede 
sig for tidligere, blev med ét gjort til genstand for intens interesse. Med 
godhavnsdrengenes kamp blev der skabt et offentligt rum, hvor andre var villige 
til at lytte til, tro på og tage del i de tidligere børnehjemsbørns erindringer og 
lidelser. Tidligere børnehjemsbørn som Hjalmar fik hermed også en ny position 
at tale fra – ikke kun som ofre, men også som historiske vidner og politiske 
aktører med en historie, der har en moralsk værdi og vedkommer os alle. 

Den delte erindring om Godhavn, som blev understøttet af medier og 
kulturinstitutioner, skabte samtidig en ny betydningsramme og tilgængeliggjorde 
anerkendte ord og fortællinger om overgreb og svigt, som gjorde det lettere for 
alle tidligere børnehjemsbørn at artikulere smertefulde og risikable erindringer 
og give udtryk for stærke følelser som vrede, bitterhed og sorg. Som det fremgår 
af citatet i indledningen, kommer dette særlig stærkt til udtryk i Hjalmars brug af 
filmen Der kommer en dag. Mens filmen vises i biografen, ser Hjalmar den fem 
gange som en form for ”erindringsterapi”, der kan sætte ham i kontakt med sine 
følelser. Gennem den inderlige musik stemmer filmen sindet, men den er også 
med til at sætte fokus på særlige aspekter af livet som børnehjemsbarn gennem 
stærkt ladede billeder og materielle symboler som de våde lagner. Hermed 
aftabuiseres skammen, mens vreden over de ydmygelser, Hjalmar oplevede som 
”tissedreng” legitimeres. Filmen får dermed også en betydning for, hvad han 
fremhæver som væsentligt i sin egen fortælling. 

I en periode synes Hjalmar at tage alle sine mørkeste erindringer frem og i høj 
grad flette dem sammen med fortællingen centreret om Godhavn. Senere sker 
der imidlertid en gradvis opblødning. Hjalmar deltager i en skriveworkshop 
på forsorgsmuseet, hvor deltagerne skriver om deres barndom gennem 
eksperimenterende øvelser. Hjalmar oplever her ”en himmelsk forløsende 
kraft”, som frigiver nye erindringer. Især under en af øvelserne bliver der 
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åbnet ”et meget sjældent vindue” ind til et minde fra barndommen, hvor hans 
mor synger en godnatsang for ham. ”Det var meget stort, for lige pludselig er 
Hjalmar tilbage i sengen, og hans mor sidder ved siden af mig, og jeg oplever, at 
jeg har min mors opmærksomhed, at jeg i dette øjeblik ikke befinder mig i den 
evige konstante forsvar-angst-frygt, men faktisk har a moment of glory med min 
mor.” Under skriveøvelsen, hvor Hjalmar opfordres til at give slip på konforme 
fortælleformer, synes han også et øjeblik at give slip på den struktur, som han 
siden sin skilsmisse har organiseret sine egne erindringer efter. For Hjalmar 
betyder det nye minde om moren ikke, at vreden fordufter, men at noget af 
mørket må vige tilbage fra hans barndomserindringer for at give plads til i hvert 
fald et øjebliks tryghed og kærlighed.     

Kort efter får Hjalmar kontakt med Kirsten, en af de ansatte på Skansen under 
hele Hjalmars anbringelse. De to mødes flere gange og snakker godt sammen. 
Skansen betyder meget for dem begge, og det berører hende, når Hjalmar 
fortæller om de ubehagelige ting, han har oplevet på børnehjemmet. ”Hun bliver 
skuffet og ked af det, og jeg kan godt mærke, at Skansen på en eller anden måde 
er hendes verden, hun har ikke selv fået børn, og hun har det ikke godt, når jeg 
kommer ind på den tale…”  Også samtalerne med Kirsten rokker på flere måder 
ved Hjalmars oplevelse af fortiden. Gennem deres nære erindringsfællesskab 
bliver personalet på børnehjemmet personificeret og menneskeliggjort, mens 
også Kirstens perspektiver får en plads i Hjalmars meningskonstruktioner. 
Hvor Hjalmar portrætterer sit yngre selv som en bølle med teflonansigt, har 
Kirsten et andet billede af ham. ”Hun huskede mig som videbegærlig.” Hjalmar 
fortæller også, at Kirsten, da han klager over stiklagnet, spørger ham direkte, 
om han nogensinde blev hånet af de ansatte på Skansen, fordi han tissede i 
sengen. Og det måtte Hjalmar indrømme, at han aldrig blev. Han fik bank af 
både sin stedfar og sin plejefar, når han tissede i sengen, og han følte sig ydmyget 
over for sine kammerater, når det skete på børnehjemmet, men han blev aldrig 
hånet af personalet. ”Og så kan jeg godt se, okay mine smertelige erfaringer med 
sengevædning ligger primært uden for børnehjemmet.” 

I de år, jeg følger Hjalmar, kæmper han kontinuerligt med sine erindringer fra 
barndommen. Men samtidig ændres hans fortolkninger af dem. Undervejs 
glider hans personlige erindringer næsten helt sammen med den delte erindring 
om Godhavn. Senere komponerer han en mere nuanceret og ambivalent 
fortælling, som også indebærer et håb om at kunne rumme fortidens mange 
samtidige stemninger og følelser. I døren til Hjalmars lejlighed, hvor vi er ved at 
tage afsked, reflekterer han over den rejse, han har været på, og siger, at han hele 
tiden støder på nye ting, ”som trigger og farver erindringerne.” Han uddyber: 
”Det tror jeg, at vi alle har oplevet: Vi bliver farvet af nogle ting, vi kan spejle os 
i.” Hjalmar siger også, at han ikke længere ønsker, at de dårlige oplevelser skal 
skygge for de gode. ”Jeg er nået frem til en opgørelse, der hedder 25 procent 
dårligt, og den del skal have lov til at være der, men den skal ikke dominere det 
hele.”
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”Vi rankede os” 

Efter besøget på Danmarks Forsorgsmuseum, som gengives i artiklens indledning, 
skriver Steff sin første bog Børnehjemsdreng 1951-1961 (Ejlertsen 2010). I 
bogen fortæller han om sin tidlige barndom i husvildebarakkerne i Utterslev, 
hvor han bor sammen med sin lillebror og mor frem til morens død. Derefter 
fortæller han om sit videre liv på Børnehjemmet Kildebjerget. Han fortæller om 
hverdagens pligter og fritidsinteresser, om højtiderne og sommerferierne med 
de lange lykkelige cykelture i det danske land, om skolen og lokalsamfundet, 
om venskab og fællesskab. Centralt i bogen står også beskrivelsen af de dygtige 
lærere, han møder på børnehjemmet og i skolen, og som blev de ”fyrtårne”, 
han livet igennem navigerede efter. Som barn var det Steffs drøm at bliver lærer 
ligesom dem, og i et kort afsluttende kapitel om det voksne liv fremgår det, at 
Steff kan se tilbage på et langt liv som lærer og efterskoleforstander, hvor han har 
videreført den pædagogik, han lærte på Kildebjerget. Steffs tone er positiv hele 
bogen igennem. Beskrivelser af konflikter afsluttes altid med et lykkeligt udfald 
og et opbyggeligt budskab. Afslutningsvis skriver Steff, at mestring af livet for 
ham handler om, ”at man ikke hænger sig for meget i negative oplevelser og 
erfaringer”, og om ”at gøre noget selv for at opnå det, man helst vil” (ibid.: 118).

Ifølge Steff tog det ikke særlig lang tid at skrive den første bog, ”for jeg havde jo 
fortalt de historier mange gange.” Til gengæld var det svært at få den udgivet. 
”Der var et forlag; da de hørte, at min far var tysk marinesoldat, så sagde de, 
at hvis hans billede kom på forsiden, så kunne bogen hedde et eller andet a la 
’Tyskerungen’. Så sagde jeg, ’jamen det handler den ikke om’. Så siger redaktøren, 
’jamen du må da også have fået nogle bank’. Så sagde jeg, ’jamen jeg fik masser 
af øretæver’, og det synes han var rigtig godt, men da jeg så fortalte, at det var i 
den lokale folkeskole, så gjaldt det ikke. Det skulle være oppe på børnehjemmet, 
og der fik vi aldrig tæv, aldrig!” Til sidst fandt Steff dog et mindre forlag, og 
siden har han valgt at udgive sine erindringsbøger selv og sælge dem under sine 
foredrag. 

Steff er en travl foredragsholder, og senere overværer jeg et af hans foredrag, hvor 
han fortæller om sin tid på børnehjem. Som foredragsholder er Steff blændende. 
Han dramatiserer sine fortællinger ved at lave stemmen om, han vandrer 
frem og tilbage over gulvet, hopper rundt, åbner sine medbragte kufferter og 
smider skødesløst om sig med stenøkser og sytøj, men det er også, som om han 
genoplever alle scenerne emotionelt. Dæmpet synger han en godnatsang, og alle 
stemmer uopfordret i. Under foredraget fortalte Steff den samme slags historier 
som dem, der findes i bogen. En af dem handler om, hvordan forstanderinden 
på børnehjemmet indsamlede gratis garn hos fruerne i sognet og lærte børnene 
at strikke halstørklæder – som grundet de mange forskellige garndonationer blev 
temmelig spraglede. ”Og så kunne vi jo godt have gået ind i skolegården med 
bøjet nakke.” Steff slæber sig ydmygt hen ad gulvet og fortsætter med klagende 
stemme ”og sagt åh, alle os fra børnehjemmet kommer med ens multifarvede 
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halstørklæder.” Steff retter sig op, skyder brystet frem og hæver stemmen: ”men 
det gjorde vi sgu ikke, vi rankede os og gik frem og tilbage og viste dem frem, og 
en uge efter havde alle de andre på skolen også multifarvede halstørklæder.” Da 
Steff er færdig med sit foredrag, pakker han hurtigt sammen, og vi tager af sted. 
Han vil ikke svare på alle mulige spørgsmål, forklarer han mig, de må tage hans 
historie, som den er. 

I perioden, hvor jeg er i løbende kontakt med Steff, vises også udsendelsen 
Børnene fra Kildebjerget, som blev sendt på tv-stationen dk4 (Howitz 2016). I 
omtalen på kanalens hjemmeside stod der blandt andet om udsendelsen: ”Og 
selv om at man så kunne forvente, at det hele kommer til at handle om tørre 
tæv og overkogte kartofler, kunne intet være fjernere fra den historie, Howitz er 
på vej med. Han har nemlig besluttet sig for at tage fat i den positive historie.” 
Udsendelsen er bygget op omkring et interview med Steff, mens man også 
kort møder tre andre tidligere børnehjemsbørn fra Kildebjerget. Der er mange 
smukke billeder af naturen omkring børnehjemmet, og de fire gamle venner 
går til sidst i udsendelsen nede ved fjorden med Træskohage Fyr i baggrunden; 
på en gang et betydningsfuldt landemærke og et metaforisk billede på deres 
”fyrtårne”. 

Når Steff fortæller sin historie i forskellige sammenhænge, synes det i store 
træk at være en bestemt grundfortælling, der træder frem; en fortælling om 
en børnehjemsdreng, der overvandt livets forhindringer gennem godt humør 
og ukuelig vilje og ved at navigere efter gode voksnes lys, og som opnåede sit 
mål med tilværelsen ved selv at blive et fyrtårn. Når Steff beskæftiger sig med 
sine erindringer, er det således ikke i forsøget på at skabe ny mening med sin 
livssituation. Snarere forsøger han at værne om sin livshistorie under presset 
fra fortællingen om Godhavn, som han første gang konfronteres med på 
Forsorgsmuseet. Under besøget blev det, der skulle have været en hyggelig 
anledning til at udfolde sine børnehjemsfortællinger, vendt til en begivenhed, 
som positionerede ham som offer og krænkede hans loyalitetsfølelse over for 
de voksne, i hvis fodspor han selv var gået. Steff forsøger således at beskytte sit 
selv ved at gøre sin egen version af historien om børneforsorgen gældende i det 
offentlige rum.  

Steffs vanskeligheder med at få bogen udgivet illustrerer imidlertid 
vanskelighederne ved at få plads til en fortælling om en lykkelig barndom 
på børnehjem, som ikke harmonerer med den dominerende og dramatiske 
fortælling om svig og overgreb. Selv om Steff senere når ud til mange, er der 
en markant forskel på den interesse og eksponering i offentligheden, som Steffs 
historie har fået i sammenligning med Godhavnsdrengenes. Hans historie 
har fået en mere marginal plads og præsenteres – af ham selv og i eksempelvis 
tv-programmet, som en nuancering af den mere dominerende fortælling om 
Godhavn. Når Steff på denne baggrund skriver sin egen version af historien og 
senere levende formidler den til andre, så twister han mange af sine erindringer 



21Håndtering af smertelige og lykkelige minder blandt tidligere børnehjemsbørn  i en særlig erindringspolitisk kontekst

TEM
A

#4 - D
ECEM

B
ER

 - 2020 S. 9 - 27

sådan at de får form af modfortællinger. Dette kommer til udtryk i eksplicitte 
referencer til Godhavn, men også i negationer som ”vi har fandeme ikke fået 
bank alle sammen”, og i måden hvorpå, han performer enkeltstående episoder, 
ved at foregriber typiske fordomme om børnehjem blot for at modsige dem. 

Steff er en dygtig formidler. Alligevel er det, som om han fortæller sin historie i 
modvind. Ikke alene har han sine vanskeligheder ved at få plads til sin historie 
i offentligheden, han mødes også af en vis skepsis. For eksempel er der flere der 
undrer sig over beskrivelsen af morens død. I bogen fortæller Steff, at moren 
blev alvorligt syg, men alligevel samlede alle sine kræfter og fik solgt stort set 
alt, hvad de ejede for at kunne holde en sidste juleaften for sine to drenge. Steff 
skriver: ”Vi lo og råbte i munden på hinanden, og mor kom til at græde, da hun 
så os prøve legetøjet i den lille stue mellem gavepapiret. Og det gjorde slet ikke 
noget, at mor havde solgt vores ting, så der næsten ikke var noget tilbage i nr. 
8 i de grønne barakker. 2. juledag døde mor” (Ejlertsen 2010: 19f). Herefter 
springer Steff direkte videre til den spændende tur med tog og færge på vej mod 
Kildebjerget, hvor et nyt liv begyndte. Det virker påfaldende, at moren ikke 
siden nævnes med et eneste ord. 

”Man skal satme have en fornemmelse af, hvor sej hun var, men vi skal 
hurtigt videre, scenen skal ikke dyrkes…” forklarer han mig og uddyber: ”Der 
er nogen, som nyder at stille sig op og få opmærksomhed ved at fortælle den 
sørgelige historie, det er så deres strategi, det er bare ikke min.” I det hele taget 
er der ifølge Steff en kedelig tendens blandt mange tidligere børnehjemsbørn 
til at positionere sig som ofre. ”De er sgu nogle hængemuler, det kan ikke nytte 
noget at sidde fast i offerrollen…”, udbryder han. ”Jeg taler ikke grimt om 
Godhavnsdrengene, for hvor herre bevares hvor er de blevet mishandlet… men 
der er nogle af Godhavnsdrengene, ligesom der er nogle af Kildebjergsdrengene, 
som hele livet går rundt og klynker, fordi de har fået en ørefigen.” Steff ser på 
mig og tilføjer: ”Nu går du måske hjem og synes, jeg er forfærdelig, men der er 
ingen, der skal synes, det er synd for mig, så bliver jeg rasende.” Steff stilføjer, at 
det jo også handler om, at de ville få mere ud af tilværelsen ved at fokusere på det 
gode, der er sket i deres liv, ”simpelthen fordi det gør det lettere at leve.” 

Der er også andre ting, som i første omgang gled ud af Steffs fortælling. I sin 
første bog fortæller Steff ikke så meget om brorens liv. Først senere skriver han 
en bog om Herman. Steff viser mig en kasse, hvor han har samlet sine minder 
om broren. Der er mange flotte tegninger, som Herman har lavet. Der er også en 
vagabondbog, hvor Herman har skrevet, hvor han har sovet, og en del billeder 
fra hans begravelse. Han døde som 43-årig af druk. 

”Jeg skrev bogen om Herman, fordi jeg tit fik spørgsmålet: ’Når nu det var så 
godt på Kildebjerget, hvorfor blev din bror så vagabond? Om jeg skammede 
mig over ham?’ Og da jeg havde hørt den nogle gange, så tænkte jeg, nu må det 
være nok, nu laver vi en bog om Herman, for det er ikke, fordi jeg er flov, men 
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fordi jeg er gammel skolelærer og har et budskab, som jeg gerne vil frem med, og 
historien om Herman ville mudre billedet.” 

Herman. En børnehjemsdreng starter med, at Steff får overbragt beskeden om 
Hermans død (Ejlertsen 2011). De to brødre er med årene gledet fra hinanden, 
og i bogen beskriver Steff de minder og tanker, der løber gennem ham de 
følgende dage, imens han kører mod Kildebjerget, er sammen med brorens 
vagabondvenner og møder Hermans børn. I bogen forsøger Steff at forklare, 
hvorfor Kildebjerget var et godt børnehjem, selv om Herman senere drak sig 
ihjel på landevejene, og hvorfor det gik dem så forskelligt i livet. Ifølge Steff 
skyldes det, at de havde nogle forskellige reaktionsmønstre og derfor forskellige 
forudsætninger for at gribe de hænder, der blev rakt frem. ”Det er vigtigt, at 
man har nogle voksne at se op til, voksne som ser en og hjælper og støtter, også 
når det går galt. Sådanne voksne var der omkring både Herman og mig, da vi 
var børn. Jeg kaldte dem ’fyrtårne’, for de viste vej. Men hvorfor hjalp de ikke 
min bror? Jeg tror (…) at han havde svært ved at få kontakt til de voksne og 
bruge deres hjælp til andet end rent praktiske ting. Herman havde masser af 
jævnaldrende og yngre legekammerater, men at vise følelser og få rigtig kontakt 
til voksne, det faldt ham svært” (Ibid.: 65).

Bogen har en anden tone end den første og inddrager også kritisable ting fra 
barndommen. I forordet problematiserer Steff den hemmeligholdelse, der har 
været i familien omkring deres fædre – to forskellige tyske marinesoldater – og 
som både har skabt misforståelser og splid i familien og hindret Herman i at 
få kendskab til sin far (ibid.:10). Steff fortæller også, at Herman som femårig 
kort tid efter ankomsten til børnehjemmet blev hentet af en forretningsmand 
og hans kone, som ville adoptere ham, men at han blev afleveret igen efter to 
måneder. I lang tid herefter gemte de to drenge sig sammen i skoven, hver gang 
de hørte en bil i indkørslen. ”Vi ville altid være sammen. Vi ville aldrig mere 
skilles” (ibid.: 13f). 

Bogen om Herman adskiller sig også fra den første ved, at sorg og især skyldfølelse 
væves sammen med de positive historier om livet på Kildebjerget. ”Alle flokkedes 
de om Herman (...) alle ville være med, når han kaldte, og nogle gange havde 
han så travlt, så jeg næsten ikke så noget til ham… Så jeg næsten ikke noget til 
ham? Havde jeg svigtet som storebror? Kunne jeg have hjulpet mere? Var det 
min skyld, at det gik så skævt for Herman?” (ibid.: 33f). Tre gange fik Steff som 
dreng at vide, at nu skulle han passe godt på sin lillebror.  

Når Steff skriver Hermans bog, ser jeg det som et aktivt forsøg på at værne om sin 
egen fortælling og genoprette en kontrol med sin historie. Dette kommer blandt 
andet til udtryk, når han udførligt forklarer, hvorfor Kildebjerget stadig var et 
godt børnehjem, selv om Herman gik til grunde. Behovet for kontrol skinner 
også igennem, når Steff fortæller, at han ikke vil holde foredrag om Hermans 
bog alene, for så bliver det sørgeligt og den sædvanlige offerhistorie, som alle 
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vil høre. Han vil kun fortælle om Herman, hvis han først har fortalt sin egen 
historie. Men gennem arbejdet med Hermans bog er det tydeligt, at Steff også 
forpligter sig på at gøre Hermans historie meningsfuld og sandfærdig og derfor 
må indarbejde nogle af de smertelige sider af opvæksten og det videre liv, som er 
fraværende i hans første bog. Som respons på omverdenens kommentarer – ”når 
nu det var så godt på Kildebjerget, hvorfor blev din bror så vagabond?” – men 
også i respekt for sin lillebror og hans skæbne, nuancerer Steff sin fortælling. 

Men der er også andre situationer, hvor Steff oplever, at han må forsvare sin 
positive udlægning af barndommen. Særligt husker han en episode, hvor han 
under en coachuddannelse i forbindelse med hans hverv som forstander blev sat 
”i den varme stol.” ”Nåh, så sad jeg der, og de kom sgu tættere og tættere på det 
med Kildebjerget og om at savne sin mor, og at det var forfærdeligt, og da de så 
begynder med: ’nej, men det var også synd for dig Steff’, så tænkte jeg: ’HOLD 
NU KÆFT, for fanden!’, så sagde jeg: ’nu vil jeg ikke mere, vi stopper her!’” 

Et vist forbehold for Steffs positive historie skinner også igennem i de spørgsmål, 
jeg stiller ham under vores mange samtaler. Selv om jeg oprigtigt beundrer hans 
evne til at vende stort set enhver situation til noget positivt og aldrig tvivler på 
den betydning, det gode børnehjem har haft i hans liv, så tiltrækker hver eneste 
lille mulige sprække i hans positive fortælling min opmærksomhed. I en tid 
med et stort fokus på svigt og overgreb i offentligheden tvinges Steff således 
kontinuerligt til at reflektere over de mange valg og konstruktioner, som indgår 
i enhver erindringsdannelse. 

Konklusion

Når tidligere børnehjemsbørns erindrer deres barndom, forbinder de 
fragmenterede erindringer og informationer til en sammenhængende bro 
mellem fortid og nutid, som er meningsfuld her og nu. Deres erindringer 
afspejler de erfaringer, de bærer på, de afspejler for eksempel, om de har været på 
et godt eller dårligt børnehjem, og om de har mødt nogle omsorgsfulde voksne 
på deres vej. Men erindringerne reflekterer også deres nuværende livssituation, 
og deres forsøg på at skabe mening med, at livet har formet sig, som det har, og 
at de er blevet dem, de er. 

Ligeledes reflekterer erindringer om barndommen tilgængelige og anerkendte 
kulturelle fortællinger, forklaringsmodeller og identiteter. Hos Hjalmar og Steff 
ser vi især, hvordan den delte erindring om Godhavn, som blev konstitueret 
gennem Godhavnsdrengenes kamp for en officiel undskyldning, spiller en hel 
central rolle for deres fortolkninger, forhandlinger og håndteringer af egne 
erindringer. Ud fra begrebet composure kan den glemsel, tavshed og udspaltning 
af smertelige erindringer, som Hjalmar beskriver ved at sige, at han lukkede sine 
følelser ned i en dybfryser, ses som resultat af et manglende tilgængeligt sprog 
for det hændte, og med omgivelsernes manglende vilje eller evne til at lytte til og 
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tale om disse ting. Med Godhavnssagen blev der imidlertid skabt en anerkendt 
fortælling og et sprog, som Hjalmar kunne bruge i sine bestræbelser på at finde 
mening med sin svære livssituation. Han fik nye muligheder for at artikulere og 
reflektere over tidligere tabuiserede erfaringer, omfortolke disse og gøre op med 
den måde, han blev behandlet på gennem barndommen. Især blev det muligt 
for Hjalmar at vriste sig fri af individuelle bebrejdelser og skam for i stedet at 
placere skylden hos sine forældre, børnehjemmet og staten. Vi har dog også 
set, hvordan den delte erindring om Godhavn kan sætte nogle begrænsninger. 
For Steff som havde en god opvækst på børnehjem, kom Godhavn som delt 
erindring til at udgøre en trussel mod hans lykkelige minder og hans identitet 
som et menneske, der har forløst sine drømme og mål i tilværelsen ved at træde 
i personalets fodspor. De to fortællinger illustrerer et mere generelt mønster 
hos de tidligere børnehjemsbørn, jeg har været i kontakt med. Med den delte 
erindring om Godhavn er det blevet lettere at komme i kontakt med, artikulere 
og fortælle andre om smertelige erindringer, som før var tabuiserede. Til 
gengæld er det nu tidligere børnehjemsbørn med lykkelige erindringer, som ofte 
overhøres eller ligefrem mistænkeliggøres.  

De to fortællinger viser samtidig, at sammenfletninger mellem autobiografiske 
og delte erindringer langt fra er en passiv proces. At skabe mening med fortiden 
indebærer derimod valg, fravalg, fortolkning og kreativitet. Ligeledes er det en 
proces, som involverer mange refleksioner – også over selve erindringsdannelsen. 
Hjalmar er bevidst om, at hans erindringer hele tiden ”skifter farve” og påvirkes. 
Steff ved godt, at han selekterer i sine erindringer, fordi det gør det ”lettere at 
leve”, men også fordi han ”er gammel skolelærer, som har et budskab”. Dette 
peger på, at erindringsdannelse blandt tidligere børnehjemsbørn ofte også er en 
politisk proces. I tråd med begrebet fortællingens politik har artiklen vist, hvordan 
de tidligere børnehjemsbørn gennem offentliggørelsen af deres erindringer 
forsøger at påvirke andres vurderinger af fortiden. Hjalmar forsøger gennem 
sit engagement i Foreningen Godhavnsdrengene at konfrontere samfundet 
med fortidens ugerninger og få magthaverne til at tage et klart ansvar, hvormed 
de også fremadrettet forpligter sig. Hjalmars erindringer handler om at være 
underlagt andres magt, men ved at fortælle om sine erfaringer træder han frem 
som en politik aktør, der udøver modmagt i kampen for større retfærdighed i 
samfundet. Steff forsøger derimod at nuancere den noget ensidige fortælling 
om overgreb under børneforsorgen, men også at gøre op med forestillingen om 
børnehjemsbørn som ofre uden et personligt ansvar for at lykkes i lives. Deres 
beskæftigelse med egne erindringer handler om at skabe en erindring de kan leve 
med, men også om at bringe egne erfaringer ind i den offentlige samtale som et 
fælles etisk og politisk anliggende.

I artiklen har jeg bestræbt mig på at synliggøre det dynamiske og gensidige forhold 
mellem vores fælles forestillinger om fortiden og det enkelte menneskes forsøg 
på at håndtere sine erindringer. Artiklen viser, at det har stor betydning for de 
berørte, når vi som samfund tager moralsk afstand fra fortidens uretfærdigheder, 
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men at det også er væsentligt, at bevare et nuanceret syn på vores fælles historie, 
for hermed at give plads til forskellige stemmer, ambivalente erfaringer og 
varierende strategier til at opnå en vis grad af kontrol over egen skæbne. 

Stine Grønbæk Jensen, antropolog og Ph.d., tilknyttet Syddansk 
Universitet og Danmarks Forsorgsmuseum
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I perioden 1905-1940 blev 4% af alle anbragte børn og unge under dansk 
børneforsorg udskrevet med henvisning til, at de blev opfattet som 
uimodtagelige for opdragelse.1 Gradvist udvikledes et nyt begreb til at 
beskrive årsagen til, at børneforsorgen ikke formåede at opdrage dem: 
Uopdragelighed. Med udgangspunkt i uopdragelighedsbegrebets opkomst 
undersøger denne artikel forholdet mellem socialpædagogisk praksis og 
vidensskabelse – herunder mere specifikt den vidensskabelse, der bruges 
til at kategorisere børn og unge. Artiklen bidrager derved med historiske 
perspektiver på nutidige kategorier til at udpege børn og unge som ’uden 
for pædagogisk rækkevidde’ og inviterer dermed til kritiske refleksioner 
om, hvordan pædagogiske og socialpædagogiske praksisser medvirker til, 
at nogle børn og unge havner i sådanne kategorier.

Emneord: Børneforsorg, opdragelse, socialpædagogik, historie, 
Danmark.

I 1905 blev Danmarks første børnelov vedtaget, og dermed blev den danske 
statslige børneforsorg grundlagt. Med visionen om, at alle børn og unge kunne 
og skulle opdrages og beskyttes, skulle staten nu overtage opdragelsen af og 
omsorgen for landets forsømte og vanskelige børn. Men vision og praksis kom 
hurtigt i konflikt. Visionen om, at alle børn kunne opdrages, blev skubbet til 
side af en praktisk virkelighed, hvor forstandere og forstanderinder anmodede 
om at blive fri for nogle af de anbragte børn. 

Udskrivningerne af forsorgen har ikke fået meget opmærksomhed i den danske 
forskning om børneforsorgens historie. Mens andre forskere har undersøgt 
vejen ind i børneforsorgen, vil jeg i denne artikel i stedet vende blikket mod 
udskrivninger og mere specifikt de udskrivninger, der var udtryk for grænserne 
for børneforsorgens opdragelse2. Dette gør jeg gennem en undersøgelse af, 
hvordan praksissen med at udskrive børn og unge med henvisning til 
kategorien ”uopdragelig” opstod i dansk børneforsorg.3

1  Overværgerådet 1933; Landsforeningen for Børneforsorg 1936; Landsforeningen for 
Børneforsorg 1941a.
2  Denne artikel er en omarbejdet version af kapitel 5 i min Ph.d.-afhandling (Larsen, 
2020).
3  Om indskrivninger under børneforsorg, se: Løkke 1990; Bryderup 2005; Bjerre 2019. 

Bolette Frydendahl Larsen

Grænser for opdragelse 
- Opfindelsen af uopdragelighed
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Jeg argumenterer i artiklen for, at børneforsorgens praksis med at opgive 
opdragelsen af børn og unge og udskrive dem af børneforsorgen med denne 
begrundelse banede vejen for opkomsten af den nye kategori ’uopdragelig’. 
Videre argumenterer jeg for, at såvel opgivelsen af opdragelsen af nogle 
børn og unge som disse børn og unges angivelige uopdragelighed må forstås 
som et resultat af gensidige sociale processer mellem anbragte og ansatte i 
børneforsorgen, og at disse processer konstitueredes af de overordnede diskurser 
og handlemuligheder i børneforsorgen.

Empiri og valget af Vejstrup Pigehjem som case

Artiklens hovedvægt er det praksisnære niveau i børneforsorgen, repræsenteret 
af Danmarks første statslige opdragelsesanstalt for unge piger, Vejstrup 
Pigehjem. Denne del af undersøgelsen baseres overordnet på en læsning af 
publicerede beretninger om 419 piger, der blev udskrevet fra Vejstrup Pigehjem 
i perioden fra 1908 og 1940, samt en læsning af stambogsoptegnelser om 143 
anbragte fra 1932-1940 og en dybdelæsning af 43 elevjournaler på hver mellem 
25 og 240 sider.4 Blandt disse kilder har jeg specif ikt ledt efter beskrivelser 
af anbragte unge piger, der udfordrede opdragelsen, og undersøgt, hvordan 
disse piger blev håndteret og repræsenteret. Mikroniveauet suppleres med 
et nationalt niveau repræsenteret af lovgivninger; parlamentariske debatter; 
debatter blandt børnesagsfolk i tidsskriftet Børnesagens Tidende samt 
nationale statistikker fra børneforsorgen. I disse kilder har jeg specif ikt ledt 
efter diskussioner om og repræsentationer af fænomenet uopdragelighed. 

Vejstrup Pigehjem er særlig oplagt som case til at undersøge grænserne for 
børneforsorgens opdragelse. Vejstrup Pigehjem var nemlig en undtagelse i 
børneforsorgen, da den var en ud af f ire statsinstitutioner, som blev oprettet 
med baggrund i Børneloven i 1905. Disse f ire institutioner havde til opgave 
at tage imod de børn og unge, der blev anset som de allervanskeligste under 
børneforsorgen. De øvrige institutioner under børneforsorgen blev drevet 
med statslig f inansiering af private aktører. Vejstrup var også en undtagelse 
i forhold til målgruppen: De fleste anbragte børn blev udskrevet fra 
børneforsorgens institutioner ved konfirmationsalderen og blev sendt ud 
for at tjene. Vejstrup Pigehjem tog derimod imod unge piger over 16 år, som 
børneforsorgen mente behøvede opdragelse til det 18. eller 21. år. Nogle af 
disse piger havde andre institutioner givet op overfor, mens andre først blev 
anbragt, efter de var fyldt 16 og blev anset som særligt vanskelige allerede ved 
anbringelsen, hvorfor de blev sendt direkte til Statsanstalten Vejstrup. 

Pigehjemmet er ikke blot særligt på grund af dets målgruppe, men også på 
grund af dets første forstanderinde Gerda Schneekloth (1867-1927), som 
ledede institutionen fra 1908-1927. Hun skabte en institutionskultur med 

4  For mere om kildesøgningsstrategien, se Larsen 2020: 60-65.
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stor vægt på i årsberetninger at beskrive institutionens arbejde og de unge 
piger, institutionen tog imod. Som en af de første børnesagsarbejdere – på 
dette tidspunkt, før børneforsorgen oprettede et efterværn – brugte hun 
desuden tid og kræfter på at undersøge og dokumentere, hvordan de anbragte 
pigers liv udvikledes, efter de blev udskrevet fra Vejstrup Pigehjem og fra 
børneforsorgen. Denne praksis videreførte hendes efterfølger Margrethe 
Sejerøe-Olsen fra 1927 og frem. Netop den særlige interesse for at skabe 
viden om de anbragte unge piger og den deraf følgende vidensproduktion 
i institutionens årsberetninger udgør centrale kilder for nærværende 
undersøgelse. 

I det følgende præsenterer jeg først artiklens teoretiske fundament for siden 
at undersøge, hvornår uopdragelighed som kategori begyndte at optræde i 
forskellige kilder. Dernæst undersøger jeg gennem Vejstrup Pigehjems arkiv, 
hvordan udskrivningsformen og kategorien blev brugt på denne specifikke 
institution. Herefter undersøger jeg, hvornår og hvordan kategorien uopdragelig 
opstod i lovgivningen, samt hvordan forholdet mellem institutionelle praksisser 
og lovgivning så ud. Til sidst undersøger jeg ved hjælp af to konkrete sager fra 
Vejstrup Pigehjem, hvad der gik forud for en udskrivning som uopdragelig; 
hvordan kategorien og håndteringen kan forstås, samt hvordan de anbragte selv 
forstod kategorien og deres muligheder.

Vejstrup pigehjem, brevkort. (Gudme Lokalhistoriske Arkiv)
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Teoretiske perspektiver om viden og magt

Artiklen undersøger på et overordnet niveau, hvordan kategorier skabes og gøres 
synlige, og hvordan kategorier både konstitueres af magtudøvelse og muliggør 
specifikke former for magtudøvelse over for de individer, der forstås ved hjælp 
af dem. Artiklen skriver sig dermed ind i en Foucault-inspireret tradition, der 
undersøger sammenvævninger mellem viden og magtudøvelse. 

En central form for magtudøvelse, som Foucaults mangeårige forfatterskab 
på forskellige måder har afdækket, er hvordan mennesker opdeles og formes 
gennem adskillelse. Foucault mener, at når mennesker adskilles fra andre 
gennem anbringelse i institutioner, som for eksempel fængslet, hospitalet og 
opdragelsesanstalten, så bliver mennesket noget andet, end det var. Denne 
proces kalder Foucault subjektivering.5 Ved at blive placeret i en institutionel 
kontekst som fængslet, hospitalet eller opdragelsesanstalten bliver mennesket 
for eksempel kriminel, patient eller opdragelsesobjekt. Selve adskillelsen knytter 
mennesket til en kategori, og mennesket tager derefter form gennem kategorien. 

Børneforsorgen kan helt grundlæggende siges at udgøre en institutionel 
adskillelsespraksis, da forsorgen adskilte nogle børn og unge fra andre ved at 
placere dem på anstalter. Gennem statistikker fra den nationale børneforsorg 
blev værgerådsbørn herefter synliggjort som en samlet gruppe, og de blev dermed 
også repræsenteret som et samlet problem. Efter børneforsorgens oprettelse i 
1905 opstod der inden for børneforsorgen derudover nye adskillelsespraksisser, 
hvormed de anbragte opdeltes i mere og mere detaljerede undergrupper. I 
statistikkerne opstod undergrupper, der udgjorde specifikke problemer, og som 
fik de anbragte til at fremstå som forskellige fra hinanden. 

Med inspiration fra Foucaults forfatterskab betragter jeg kilderne fra 
børneforsorgens praksis (som for eksempel nationale statistikker om 
værgerådsbørn og publicerede biografier om de udskrevne piger fra Vejstrup) 
som vidensteknologier, der dels var mulige på grund af børneforsorgens 
magtudøvelse, og som samtidig var afgørende for at skabe rammer for 
børneforsorgens videre magtudøvelse.6 Med dette perspektiv bliver det 
interessant at undersøge, hvordan kilderne var med til at skabe grænser mellem 
forskellige anbragte børn. En af de undergrupper, der efterhånden trådte frem 
i statistikker og andre dokumenter om værgerådsbørn, var de opgivne børn, 
der senere blev til de uopdragelige. Det er opkomsten af disse undergrupper 
og begreber (som med Foucaults teoretiske begreber også kan forstås som nye 
problematiseringer) i dokumenterne, samt forholdet mellem begreberne og de 
institutionelle udskrivningspraksisser, som jeg undersøger i denne artikel. 

5  Foucault 1982
6  For dette perspektiv, se for eksempel Foucault 2002: 42; Foucault 1980: 109.
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Fra håndtering til kategori: At skabe viden om de opgivne

Historien om de opgivne børn og unge kan med ovenstående perspektiver læses 
som en historie om, hvordan en ny kategori kan opstå i samspil med institutionelle 
adskillelsespraksisser. Første gang børneforsorgen udskrev et anbragt barn eller 
en anbragt ung som opgivet var i 1907, og på Vejstrup Pigehjem registreredes en 
sådan udskrivning første gang i årsberetningen for årene 1913-1914. Først efter 
at denne udskrivningsform var blevet en gentagen social praksis, opstod der et 
begreb, der skabte en samlet forståelse af børn og unge, der blev opgivet: De var 
og blev dermed uopdragelige.

Vejstrup Pigehjems årsberetninger kan illustrere, hvordan udskrivningsformen 
gradvist gav anledning til opkomsten af den nye kategori. I slutningen af hver 
årsberetning inkluderede hjemmets forstanderinder en lille biografi om hver 
enkelt udskreven, anbragt i kronologisk rækkefølge efter udskrivningen.

Alle de individuelle biografier om udskrevne fremstår frem til 1920 som 
unikke, idet biografierne indeholder forskellige formuleringer, og de anbragte 
blev præsenteret i kronologisk rækkefølge efter, hvornår de var blevet 
udskrevet. De anbragte, der frem til 1920 blev udskrevet fra Vejstrup Pigehjem 
som uimodtagelige for opdragelse, blev således ikke fremhævet i relation 
til de øvrige. Dog gik formuleringen ”uimodtagelig for opdragelse” igen i 
forskellige afskygninger, som for eksempel ”uimodtagelig for Opdragelse og 
god Paavirkning”; eventuelt med en forklaring af årsag til uimodtageligheden: 
”uimodtagelig for Opdragelse paa Grund af sin sjælelige Tilstand”.7

Antallet af individsager, som blev håndteret ved opgivelse på Vejstrup, steg i 
starten af 1920’erne, samtidig med at der på parlamentarisk niveau foregik 

7  Schneekloth 1909-1910; Schneekloth 1913-1914; Garmand-Maxen 1915-1916; Schneekloth 
1916-1917. 

Forstanderinde Schneekloth i sin stue på Vejstrup Pigehjem omkring 1920. (Gudme Lokalhistoriske Arkiv)
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et lovforberedende arbejde, der resulterede i indførelsen af en paragraf for 
at udskrive anbragte med henvisning til, at de ikke var mulige at opdrage. 
Parallelt med den øgede brug af denne udskrivningsform på Vejstrup ændrede 
hjemmets forstanderinde Schneekloth i 1920 strukturen for årsberetningen. 
Hun holdt op med at publicere en biografi om de anbragte, som hun udskrev 
som opgivne, og begyndte i stedet at samle deres elevnumre efter biografierne 
om de øvrige anbragte med formuleringen ”udskrevet som uopdragelige”. 
Gennem kategoriseringen begyndte de anbragte, der blev udskrevet på denne 
måde, at fremstå som en gruppe af anbragte, der havde noget tilfælles. Samtidig 
fremhævedes de på den ene side i forhold til de øvrige anbragte gennem den 
specifikke overskrift, men på den anden side blev de mindre synlige, da de ikke 
længere blev beskrevet som individer som i tidligere årsberetninger og som øvrige 
udskrevne.8 Fraværet af biografier om dem, viser, at forstanderinde Schneekloth 
i 1920 hverken anså det for relevant at skabe viden om dem som individer eller 
om uopdragelighed som fænomen. Både som kategori og som individer var 
’uopdragelighed’ og ’uopdragelige’ således uden for børneforsorgens opdragelses 
interesse, mål og målgruppe. 

Fra 1924 begyndte forstanderinde Schneekloth imidlertid igen at inkludere 
biografier om anbragte, der blev udskrevet som uopdragelige – og som siden 
1922 var blevet udskrevet med henvisning til Værgerådslovens §65. Disse 
biografier præsenteredes nu samlet under rubrikken ”Uopdragelige” efter 
de øvrige biografier. Årsberetningen bidrog således fra 1924 til, at der blev 
skabt viden om uopdragelighed som fænomen og om de individer, der blev 
kategoriseret som sådan. De, der blev udskrevet som sådan, udgjorde nu en 
gruppe, der i Schneekloths øjne krævede særlig opmærksomhed.

Forandringerne i årsberetningernes indhold kan læses som udtryk for, at 
håndteringen – at udskrive som uimodtagelig for opdragelse – i perioden 
frem til 1920 eksisterede som en håndtering, der ikke var et svar på en samlet 
problematisering eller kategori. I takt med at der blev udviklet viden om de 
anbragte, der blev opgivet, fremstod de opgivne i højere og højere grad som 
en del af en gruppe, der blev forstået ens gennem en samlet kategori: de var 
uopdragelige. Forandringerne fra handling til kategori kan illustreres med 
nedenstående model: 

8  Schneekloth 1919-1920. 
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Handlingen at udskrive de vanskeligste børn, udgjorde med Foucaults begreber 
en institutionel adskillelsespraksis, der med tiden blev konstituerende for den 
nye kategori. 

Forskel på begrebsbrug i lovgivningen på Vejstrup Pigehjem og i børneforsorgens 
nationale statistikker illustrerer, at omformningen fra handling til kategori ikke 
foregik samtidigt i alle kontekster. Fra starten af 1920’erne skete der en glidende 
diskursiv ændring fra, at alle aktører havde primært fokus på udskrivningsformen 
som en myndighedshåndtering (opgivet), til at udskrivningsformen sidenhen 
blev en klassifikation af de udskrevne børn og unge (uopdragelig). Hvor 
forstanderinde Schneekloth som nævnt kategoriserede de opgivne som 
uopdragelige allerede i årsberetningerne fra 1920, blev begrebet indført i 
loven med lovændringen i 1922. I børneforsorgens nationale statistikker over 
udskrevne værgerådsbørn repræsenteredes fænomenet imidlertid fortsat som 
en myndighedshåndtering via formuleringen ”Værgerådsforsorgen opgivet” i 
udgivelser fra 1920 og 1932. Først i statistikker, der blev udgivet i 1941, var denne 
formulering erstattet af begrebet ”uopdragelig”. Kategoriseringen og dermed den 
omformulerede problemdefinition var fra da af slået igennem på alle niveauer af 
børneforsorgen.9 

Videnskabsfilosof Ian Hacking mener, at kategorier påkalder sig behov for 
at skabe yderligere viden, og at de derfor sætter nye processer i gang.10 Dette 
var også tilfældet med kategorien uopdragelig. Forskellige eksperter bød 
ind med forklaringer på, hvad børnenes uopdragelighed skyldtes, herunder 
særligt åndssvagelæger og psykiatrisk specialiserede læger.11 Forstanderinde 
Schneekloths konstruktion af biografier om de anbragte, som hun udskrev som 
uopdragelige, kan ligeledes ses som et led i denne vidensproduktion.

Uopdragelighed som juridisk begreb

Som jeg allerede har beskrevet, opstod praksissen med at udskrive børn som 
opgivne fra børneforsorgen, før dette havde hjemmel i lovgivningen. I det 
følgende afsnit vil jeg uddybe forholdet mellem praksis og lovgivning og 
undersøge forholdet mellem praksissen med at opgive opdragelsen af børn og 
unge på den ene side og begrebet uopdragelighed på den anden side i debatterne 
op til lovændringen. Debatterne om børneforsorgens praksis med at udskrive 
børn og unge som opgivne kom nemlig til at kredse om, hvorvidt der fandtes 
uopdragelige børn og unge. 

9  Overværgerådet 1933; Landsforeningen for Børneforsorg 1936; Landsforeningen for 
Børneforsorg 1941b. 
10  Hacking 1996 [1995].
11  Larsen 2020: 205ff. 
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Allerede i 1907, kort efter at den første børnelov var trådt i kraft i 1905, begyndte 
forstandere og forstanderinder at anmode den centrale børnesagsmyndighed, 
Overværgerådet, om at få lov at opgive opdragelsen og udskrive nogle af de 
anbragte børn på trods af, at sådanne udskrivninger ikke havde hjemmel i loven. 
Børneloven gav egentlig ikke mulighed for at opgive opdragelsen af et barn eller 
en ung person. Ifølge loven kunne værgerådsforsorgen kun ophøre, ”saa snart 
Hensigten dermed er naaet, eller for saa vidt der indtræder Forhold, som gøre det 
muligt, at den kan naas ad anden Vej”.12 Alligevel blev 307 (ud af i alt 7559) børn 
og unge registreret hos Overværgerådet som udskrevet med begrundelsen at 
opdragelsen var opgivet i perioden 1905-1922.13 Med revisionen af Børneloven 
i 1922 blev praksissen med at udskrive børn som opgivne indført i den nye 
Værgerådslov:

12  Børneloven 1905: §37.
13  Overværgerådet 1933.

Hårdt fysisk arbejde og kropslig disciplin var en central del af opdragelsen i børneforsorgens institutioner. 
Fotos: Høstarbejde 1917 og gymnastik 1915 på Vejstrup Pigehjem. (Gudme Lokalhistoriske Arkiv) 
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Viser det sig, at Formaalet med Forsorgen ikke kan ventes 
opnaaet fordi Barnet, navnlig paa Grund af, at det gentagne 
Gange, medens det har været under Forsorg, har gjort sig skyldigt 
i alvorlige Lovovertrædelser, skønnes at være uimodtageligt for 
Opdragelse, kan Overværgeraadet beslutte, at Barnet skal udgaa 
af Værgeraadsinstitutionens Forsorg […]14

I forbindelse med det lovforberedende arbejde op til revisionen af Børneloven 
i 1922 gav begrebet uopdragelighed og praksissen med at opgive børn og 
unge anledning til debat blandt børnesagens folk. I 1921 skrev forstander for 
Flakkebjerg Opdragelseshjem for vanskelige drenge Ludvig Beck (1866-1948) en 
artikel om begrebet ”De uopdragelige” i Børnesagens Tidsskrift, og han pegede 
på, at det var anstalterne selv, der var problemet, hvis de ikke lykkedes med at 
opdrage alle: ”De uopdragelige – det er dem, som vi ikke evner at hjælpe. Det 
er os, det er galt med, ikke dem.”15 Han mente, at opdragelse altid var muligt. 
Derfor skulle disse børn og unge anbringes på lukkede anstalter som alternativ 
til at blive udskrevet af børneforsorgen. 

Også i de parlamentariske debatter om Værgerådsloven blev diskussionen om 
børneforsorgens opgivelser af børn og unge til en diskussion om, hvorvidt der 
fandtes uopdragelige børn og unge. Det, der før havde været en pragmatisk 
praksis i børneforsorgen til at løse institutionelle problemer, var nu ved at 
omforme sig til en kategori, der rejste fra børneforsorgen og ind i det politiske 
liv. Som landstingspolitiker Inger Gautier Schmit fra Venstre udtalte i debatten 
om loven: ”Vi er her kommet til at tale om de uopdragelige. Det er et nyt ord, jeg 
har i alt fald ikke hørt det før”.16 Schmit var en af de politikere, der var kritiske 
overfor begrebet, og hun havde selv erfaring fra et opdragelseshjem og mente, 
at de børn og unge, der vedblev at være vanskelige, netop gjorde det, fordi de 
vidste, at de kunne blive udskrevet fra værgerådsforsorgen, hvis de ikke lod sig 
opdrage.17

Politikernes og børneforsorgens aktørers positioner omkring sagen kan opdeles 
i tre. 1) Nogle mente, at ingen børn var uopdragelige, og derfor skulle loven 
sikre, at ingen børn og unge blev opgivet af forsorgen. 2) Andre var enige 
med tilhængere af den første position i, at ingen burde udskrives af forsorgen, 
fordi de blev opgivet, men ikke fordi der ikke fandtes uopdragelige, snarere 
fordi uopdragelighed netop var centralt at håndtere med institutionalisering. 
Tilhængere af disse første to positioner allierede sig i arbejdet for at loven skulle 
sikre, at intet barn blev udskrevet af børneforsorgen, fordi det blev opgivet. 3) 
Tilhængere af den tredje position mente, at børneforsorgens erfaringer viste, at 

14  Værgerådsloven 1922: §65; Forsorgsloven 1933: §170.
15  Beck 1921: 131.
16  Rigsdagstidende 1921: sp. 1741.
17  Ibid., sp. 1742.
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nogle børn var uimodtagelige for opdragelse, og at loven derfor måtte klargøre, 
hvornår et barn var uopdrageligt, og hvornår det derfor skulle udskrives fra 
forsorg.

Indførelsen af en paragraf for uopdragelighed i Værgerådsloven var ikke blot en 
juridisk stadfæstelse af en tidligere praksis, men samtidig et forsøg på, at, med 
den senere Overinspektør, der tiltrådte efter Værgerådsloven, Oluf Skjerbæks 
ord: ”[…] indskrænke Antallet af Tilfælde, hvor en Paabegyndt Forsorg standses 
paa Grund af ’Uopdragelighed’, saa meget som muligt […]”.18 Det var således 
ikke tanken, at den nye paragraf skulle benyttes ofte. Som §65 stk. 2 fastslog, 
skulle alternativerne nøje overvejes, inden et barn blev indstillet til at udgå af 
værgerådsforsorg før tid: ”Forinden Beslutning fattes, bør det overvejes, om der 
mulig kan forsøges at anbringe Barnet paa et andet Opdragelseshjem, jfr. herved 
§ 44, eller eventuelt paa en eller anden Helbredelsesanstalt.”19

Selvom det havde været politikernes intention, at der skulle oprettes nye 
typer af anstalter til særligt vanskelige børn, forblev formuleringen i loven en 
hensigtserklæring. Værgerådsloven kom heller ikke til at påvirke andelen af 
anbragte børn og unge, der blev opgivet på nationalt niveau. Derimod blev ca. 
4% af de anbragte børn i hele perioden 1905-1940 udskrevet som opgivne. Heller 
ikke på Vejstrup fik loven den tilsigtede virkning, derimod steg brugen af denne 
udskrivningsform samtidig med debatterne om uopdragelighed i forbindelse 
med forberedelserne af Værgerådsloven. Værgerådsloven havde dog alligevel en 
effekt i konkrete sager, da den administrative proces var blevet mere besværlig, 
når et barn eller en ung skulle udskrives af børneforsorgen som opgivet.20 

Kategorien uopdragelig, der allerede løbende havde taget form gennem praksis, 
cementeredes som kategori igennem debatterne om uopdragelighed som 
udskrivningsgrund op til værgerådslovens indførelse i 1922. Kilderne fra Vejstrup 
Pigehjem viser, at lovdebatterne op til indførelsen af uopdragelighed i værgerådsloven 
falder sammen med en øget vidensskabelse om de særligt vanskelige, som blev 
opfattet som uimodtagelige for opdragelse. Det er således sandsynligt, at debatterne 
op til indførelsen af uopdragelighed som udskrivningsgrund i Værgerådsloven 1922 
ikke begrænsede brugen af denne udskrivningsform på Vejstrup Pigehjem, men 
derimod indirekte var medvirkende til at legitimere brugen af den, da debatterne 
var med til at konstruere kategorien uopdragelig.

18  Skjerbæk 1922: 11.
19  Værgerådsloven 1922: §65.
20  Larsen 2020: 194-195. 
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Uopdragelighed, degeneration og samfundsbekymring

I 1933 blev Værgerådsloven erstattet af Forsorgsloven. Socialdemokraten K.K. 
Steincke, der tidligere havde været modstander af, at børn og unge kunne blive 
udskrevet af forsorgen som opgivne, var nu socialminister og hovedkraften bag 
lovrevisionen. Selvom Steincke havde været modstander af Værgerådslovens §65 
om at udskrive unge som uopdragelige, blev paragraffens ordlyd ført næsten 
uændret videre i den nye lovs §170. Kun sproget var ændret, for eksempel var 
”Forsorg” udskiftet med ”Anbringelse udenfor Hjemmet”.21 I modsætning til 
ved indførelsen af §65 i Værgerådsloven blev paragraffen denne gang vedtaget 
uden debat – dog med en kommentarer til loven om, at staten påtog sig at 
oprette flere særanstalter for ”svagt begavede”. 

21  Forsorgsloven 1933: §170.

På Vejstrup Pigehjem havde pigerne egne værelser, så de ikke talte sammen 
om aftenerne, og så de kunne øve sig i at indrette et hjem. Brevkort.  
(Gudme Lokalhistoriske Arkiv)  
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Steinckes modstand mod Værgerådslovens §65 bundede ikke i en modstand 
mod at forstå børn som uopdragelige. Derimod var han både i 1921 og 1925 
modstander af praksissen med at udskrive børn af forsorgen med henvisning 
til uopdragelighed. Årsagen til hans modstand skal f indes i hans forståelse 
af problemet som et degenerationsproblem. Han advarede i Børnesagens 
Tidende i 1925 mod en ”konservativ værgeraadsinstitution”, som ikke 
byggede på moderne arvelighedsforskning, og han fastholdt, at der fandtes 
”uopdragelige individer, hvis degenerative anlæg ingen virkelige muligheder 
frembød for opdragelsen”.22 

Forståelsen af uopdragelighed som en effekt af en biologisk afvigelse f ik 
støtte andre steder fra og vandt også frem i løbet af 1920’erne.23 Samtidig 
blev bekymringer for befolkningens generelle degeneration afgørende for, 
at man tillod vidtgående indgreb mod befolkningsgrupper, der blev anset 
som mindreværdige.24 Birgit Kirkebæk har vist, hvordan åndssvageforsorgens 
institutioner – ligesom børneforsorgens institutioner – på tværs af tid har 
forsøgt at komme af med de mest besværlige anbragte ved at udskrive anbragte 
og sende dem hjem. Men fra starten af 1920’erne konkluderer hun, at denne 
praksis ikke længere var mulig, fordi bekymringen for, hvad hjemsendelse ville 
have af konsekvenser for samfundet, var blevet vigtigere end institutionernes 
behov for at komme af med dem.25 

På denne baggrund kunne man forvente, at udskrivning af de vanskeligste fra 
børneforsorgen ikke længere var legitimt eller muligt fra 1920’erne og frem, men 
det er ikke tilfældet. Derimod var der ikke nogen forskel på omfanget af opgivne 
børn fra 1915 og frem til 1940. Mellemkrigstidens bekymring for samfundet 
betød ganske vist, at der blev opmærksomhed på praksissen med at udsende 
børn som uopdragelige, men bekymringen var ikke stor nok til, at der fulgte 
økonomiske midler med til at udbygge forsorgen med specialiserede anstalter. 
At det var muligt, på samme tid som andre forsorgsgrene blev udvidet, viser, 
at børneforsorgen på dette område fungerede relativt autonomt i relation til 
en bredere velfærds- og forsorgspolitik. Børneforsorgens udskrivningspraksisser 
var således i større grad formet af institutionernes behov end af overordnede 
politiske intentioner.

At forbryde sig fri

Efter at Værgerådsloven i 1922 lovliggjorde praksissen med at opgive og udskrive 
børn og unge fra børneforsorgen, opstod der uklarhed om, hvorvidt en anbragt, 
der havde begået kriminalitet og modtaget en dom, skulle håndteres ved, at han 
eller hun blev udskrevet af børneforsorgen. Nogle værgeråd fortolkede den nye 

22  Steincke 1925: 20, 207ff.
23  Se Larsen 2020: 205-291. 
24  Koch 2010; Koch 2000; Kragh 2007.
25  Kirkebæk 1987: 9, 214-222.
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lov således, at en dom og efterfølgende strafafsoning altid medførte fritagelse 
for værgerådsforsorg. Det ledte til uenigheder mellem værgeråd på den ene side 
og forstandere og forstanderinder på den anden side. De sidstnævnte ønskede 
ofte at få en bortløben anbragt tilbage for at undgå disciplinære problemer med 
de øvrige anbragte. Når en anbragt blev udskrevet som opgivet, blev de øvrige 
anbragte nemlig bevidste om denne mulighed. Magtens teknologi kunne nu 
bruges af de anbragte selv som modmagt: de kunne bryde loven for at komme 
fri af forsorgen. At børn og unge gjorde dette havde ligefrem ført til et fast 
udtryk i debatter: ”at forbryde sig fri”.

Allerede i 1921 havde forstander Ludvig Beck fremført synspunktet, at 
muligheden for at blive udskrevet som uopdragelig, ikke blot skabte ”en ny 
klasse abnorme” blandt de anbragte, men også fristede ”deres mere fredelige 
kammerater til at blive det samme”.26 Christian Brun (1854-1929), der fra 
1905-1923 var overinspektør for opdragelsesanstalterne og overværgerådets 
formand skrev i et svar til Beck i Børnesagens Tidsskrift, at Beck talte ud fra 
”fejlt grundlag” og afviste fuldstændig, at brugen af udskrivelser på grund af 
uopdragelighed skulle friste andre unge til at opføre sig dårligt.27 

I tråd med Becks bekymring i 1921 opstod der efter lovens vedtagelse debat 
blandt børnesagens folk om, hvorvidt en anbragt, der havde begået kriminalitet og 
modtaget en dom, skulle udskrives af forsorgen med henvisning til formuleringerne 
i Værgerådsloven. Debatterne kredsede om problemet med, at en sådan praksis 
øgede uopdrageligheden blandt de øvrige anbragte. I 1925 debatterede de 
børneværnsfolk, der var samlet på børnesagens årlige Nyborgmøde således, 
hvordan Værgerådslovens §65 om udskrivning som uopdragelig skulle håndteres. 
Et lokalt værgeråd fandt det urimeligt, at et værgerådsbarn, der havde modtaget 
dom og straf for kriminalitet, derefter skulle tilbage i forsorgen og således straffes 
dobbelt. Repræsentanter for opdragelsesanstalterne, herunder Christian Bruns 
efterfølger som overinspektør for opdragelseshjemmene Oluf J. Skjerbæk (1885-
1979) samt en række forstandere og forstanderinder, var derimod fortalere for 
at børn, der havde modtaget straf, forblev under værgerådsforsorgen og kom 
tilbage til et eventuelt opdragelseshjem. Argumentet var, at det var centralt for 
opdragelsen, fordi det ikke skulle være muligt at ”forbryde sig fri”.28 

Uklarheden om fortolkningen af loven ledte til, at såvel Justitsministeriet som 
Socialministeriet understregede, at værgerådsforsorgen ikke nødvendigvis ophørte, 
når en anbragt modtog straf. Ministerierne lod således beslutningen være op til 
forhandlingerne mellem forstanderne/forstanderinderne, værgerådene og i sidste 
instans Overinspektørens afgørende vurdering.

26  Beck 1921: 131.
27  Brun 1921: 140. 
28  Forhandlingsreferat 1925: 20. 
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Både forstanderinde Margrethe Sejerøe-Olsen, der efterfulgte Gerda 
Schneekloth som forstanderinde på Vejstrup Pigehjem i 1927, og Vejstrups første 
forstanderinde Gerda Schneekloth var pragmatiske i deres brug af muligheden 
for at udskrive unge piger med henvisning til værgerådslovens paragraf om 
uopdragelighed. I nogle sager anmodede de således om og fik tilladelse til at 
udskrive en ung som opgivet, men hvis de vurderede, at de anbragte bevidst 
forsøgte at blive udskrevet, anså de det for problematisk at gøre brug af 
paragraffen af hensyn til opdragelsen af de øvrige anbragte. I 1928 foreslog 
forstanderinde Sejerøe-Olsen således i en forhandling med Overinspektionen, 
at en anbragt fik straf for kriminalitet, men samtidig forblev under værgerådet 
i stedet for at blive udskrevet som opgivet. Argumentet var, at pigen bevidst 
forsøgte at blive udskrevet ved at ”forbryde sig fri”:

Pigen har imidlertid den opfattelse af man kan forbryde sig fri 
af Værgeraadet ved dårlig Opførsel, rømning og lignende, hvis 
hun derfor atter rømmer eller viser en alt for slet Opførsel var 
det ønskeligt, om hun også for eksemplets Skyld kunde faa den 
Straf hun er fritaget for fra det Vilkaar, at hun forblev under 
Værgerådsinstitutionens Forsorg.29 

Den anbragte pige endte dog alligevel med at blive udskrevet med henvisning 
til §65, det vil sige som såkaldt uopdragelig. Det viser, at selvom forstanderinde 
Sejerøe-Olsen helst ville undgå, at de anbragte piger bevidst kunne stile efter 
at blive udskrevet på denne måde, kunne hun godt finde på at udskrive dem 
alligevel, da det lettede problemerne i institutionens hverdag. 

Vejen til at blive udpeget som uopdragelig

Men hvad skulle der konkret til, for at en ung pige på Vejstrup blev udskrevet 
som opgivet og uopdragelig? I det følgende vil jeg forsøge at svare på dette ved 
hjælp af en overordnet analyse af kildematerialet fra Vejstrups arkiv og dernæst 
ved hjælp af to konkrete sager vise, hvordan forløbet op til en sådan udskrivning 
kunne gå til. 

Kildematerialet fra Vejstrup pigehjem viser, at baggrunden for at blive udskrevet 
med henvisning til uopdragelighed kunne variere meget. I årsberetningerne 
uddybes uopdragelighed i forskellige sager med alt lige fra urolighed, behov 
for opmærksomhed, trods, tyverier, seksuel interesse til dovenskab. Nogle af 
de unge piger, der blev udskrevet på denne måde forekommer endvidere slet 
ikke i straffeprotokollen, mens andre blev straffet mange gange - en enkelt 
hele 17 gange.30 En almindelig årsag til straffene var, at pigen var løbet væk fra 

29  VPA 1908-1962: elev 252.
30  VPA 1908-1923.
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institutionen; at hun nægtede at udføre det arbejde, som hun blev bedt om; 
eller at hun på anden måde havde modsat sig at følge institutionens normer 
og hierarkier, for eksempel ved at sætte sit hår eller tøj på forbudte måder, 
eller ved at skrive hemmelige breve til andre anbragte eller til pårørende uden 
for institutionen. Værgerådsloven af 1922 definerede som allerede nævnt 
uopdragelighed som ”navnlig” et fænomen, der handlede om gentagen 
kriminalitet, men arkivet fra Vejstrup Pigehjem viser, at det i hvert fald på denne 
anstalt ikke var nødvendigt, at en anbragt havde begået gentagen kriminalitet 
for at blive udskrevet af værgerådsforsorgen før tid. Og det gjaldt både før eller 
efter værgerådslovens vedtagelse. Efter kilderne at dømme er det eneste, som 
alle de unge såkaldt uopdragelige piger havde tilfælles, at forstanderinden ikke 
kunne finde andre løsninger på problemerne, som hun oplevede med dem, end 
at sende dem væk. 

Lydia og Viola ’forbryder sig fri’

I Vejstrups arkivs elevjournaler kan man finde små spor af, hvad der mere 
konkret gik forud for udskrivningerne af unge piger som uopdragelige samt 
spor af, hvordan de anbragte selv forstod deres muligheder for at blive opgivet 
og udskrevet som uopdragelige. I det følgende vil jeg følge arkivets spor efter to 
unge piger, Viola og Lydia, og deres vej ud af børneforsorgen. I 1922 løb Lydia 
og Viola for første gang væk fra Vejstrup Pigehjem sammen. De blev dog hurtigt 

Straffeprotokol fra Vejstrup pigehjem. Heri skulle forstanderinden registrere når en anbragt pige blev 
straffet med for eksempel isolation eller slag. (VPA 1908-1923, Rigsarkivet)
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fundet og bragt tilbage af politiet, og Viola skrev fortrydelsesfuldt i sin dagbog: 
”Jeg længes men jeg maa blive her. Jeg maa. […] Nu er der knap 1-1/2 år tilbage 
maatte jeg dog saa komme hjem eller i Plads.”31

Begge piger blev straffet med isolation, og forstanderinde Schneekloth noterede 
i straffeprotokollen, at Viola over for hende udtrykte, at hun ”Vilde nu sætte al 
sin Kraft ind paa at blive. Bad mig [Schneekloth] ikke være vred, fordi hun kun 
havde sunget og fløjtet. Fik Arb. Viste stor Flid og [ulæseligt] om den intet at 
udsætte.”32

Lydia lovede også at forsøge at blive på institutionen, men Schneekloth citerede 
hende i straffeprotokollen for at forklare, at ”det er ikke saa let, naar man har 
saadan en Flyvenatur”.33 Kilderne giver således ikke indtryk af, at pigerne på dette 
tidspunkt forholdt sig til muligheden for at blive udskrevet som uopdragelig. 

Tre måneder senere løb de to piger imidlertid sammen væk for anden gang, og 
for Viola var det hendes tredje rømningsforsøg. Denne gang kom de længere 
væk, og først 12 dage senere blev Lydia bragt tilbage til Vejstrup og sat 8 dage i 
internering. Viola blev dog ikke bragt tilbage til Vejstrup, men blev anholdt og 
sigtet for tyveri af 300 kroner fra en mand, som pigerne havde overnattet hos, og 
hun blev derfor sat i arresthuset på Nytorv i København.34 

Hvad der end havde igangsat deres bortløben, havde begge pigerne nu besluttet 
sig for at gøre hvad de kunne for at blive udskrevet af værgerådsforsorgen før tid. 
Deres handlinger på dette tidspunkt må ses i lyset af, at der overhovedet eksisterede 
en sådan mulighed. I interneringen på Vejstrup udtalte Lydia ifølge Schneekloth 
”Jeg bliver ved at gaa herfra, lige til jeg faar min Frihed”35, og forstanderinden 
gav da også op og besluttede sig for at udskrive Lydia som opgivet.36 Også Viola 
havde besluttet sig for, at hun ville udskrives af børneforsorgen, og i et brev 
skrevet i arresthuset på Nytorv til forstanderinde Schneekloth, skrev hun: 

Frk. Schneekloth, De kan give mig min Frihed, hvis De vil, naar 
jeg er færdig med dette her, jeg nu er kommet i. [...] Det kan 
jo ikke Nytte til noget, at koster alle de Penge paa mig, og det 
vil jeg sige Dem, at jeg bliver ikke hos Dem […] De ved Frøken 
Schneekloth, at jeg bliver der ikke.37

31  VPA 1908-1962: elev 155. 
32  VPA 1908-1923: 3.1.1923.
33  Ibid., 3.1.1923. 
34  VPA 1908-1923: 15.4.1923; VPA 1908-1962: elev 155. 
35  VPA 1908-1923: 1.3.1923.
36  VPA 1908-1962: elev 170. 
37  VPA 1908-1962: elev 155.
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Muligheden for at blive udskrevet før tid med henvisning til uopdragelighed 
påvirkede altså både Viola og Lydia, men på forskellig vis. Lydia tog positionen 
som uforbederlig på sig, blandt andet gennem udtryk om sin ”flyvenatur”, men 
Viola afviste at være uforbederlig. På forskellige måder gav hun i stedet udtryk 
for, at hendes oprørske handlinger var resultater af den magt, der blev udøvet 
mod hende i og med at hun var indskrevet under børneforsorgen:

[…] jeg kan ikke blive 
anderledes end jeg er, 
førend jeg faar lov til at 
komme hjem hos mine 
Forældre. […] lad mig 
vise, at jeg kan godt blive 
en ordentlig Pige i mit 
Hjem […] for hvis jeg maa 
blive hjemme, saa vil jeg 
spørge min Mor om Mor 
vil skaffe mig en Plads 
til jeg kommer ud herfra. 
Frøken Schneekloth, De 
maa sige ja, jeg ved ikke 
hvad jeg vil gøre, hvis De 
siger nej.38

Hvad Viola ikke vidste, da hun skrev sit brev, var at forstanderinde Schneekloth 
allerede havde ansøgt den centrale børneværnsmyndighed Overværgerådet om, 
at Viola ikke skulle tilbage til Vejstrup. Schneekloth henviste til, at Viola var 
sigtet for en lovovertrædelse. Det var således ikke Violas brev, der gjorde udslaget, 
men forløbet op til. Lydia blev udskrevet som opgivet uden henvisning til en 
sigtelse, og hendes sag er dermed et eksempel på, at Værgerådslovens §65 om 
uopdragelighed trods lovens formulering om ”alvorlige lovovertrædelser” blev 
brugt bredere i praksis, i hvert fald på Vejstrup Pigehjem.

Det faktum at der var anbragte unge piger, der, som Lydia og Viola, forsøgte 
at blive udskrevet før tid, viser, at institutionernes muligheder for at opgive en 
anbragt og de anbragtes opførsel som uopdragelige var gensidigt afhængige. I 
Viola og Lydias tilfælde var forstanderindens udskrivning af begge piger således 

38  VPA 1908-1962: elev 155

Violas brev fra arresthuset efter at hun 
var løbet væk fra Vejstrup Pigehjem. 
(VPA 1908-1962, Rigsarkivet)
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afhængige af pigernes handlinger – og omvendt var Lydia og Violas handlinger 
påvirket af, at forstanderinden overhovedet havde mulighed for at udskrive dem 
med henvisning til uopdragelighed. Muligheden for at udskrive børn og unge 
som opgivne med henvisning til uopdragelighed formede, som analysen her 
over viser, således ikke blot forstanderindens håndtering af de to unge piger, 
muligheden satte også rammerne for, hvordan de to piger kunne forstå sig selv, 
samt for hvem de kunne være og blive i den sociale kontekst, som pigehjemmet 
udgjorde. Såvel kategorien uopdragelighed som handlingen at udskrive med 
henvisning til at opdragelsen var opgivet var dermed resultat af processer, der var 
afhængige af allerede udførte myndighedshandlinger i andre elevsager samt af 
sociale processer mellem forstanderinden og de anbragte. 

Konklusion: Fra institutionel praksis til opkomsten af en 
kategori

I denne artikel har jeg vist, hvordan der i løbet af børneforsorgens første år 
udviklede sig en praksis, hvor opdragelsen af enkelte værgerådsbørn blev opgivet, 
og at denne praksis fortsatte frem til i hvert fald 1940. Artiklen viser dermed, at 
lovteksterne eller intentionerne med dem ikke var afgørende for praksisserne i 
børneforsorgen. Selvom Børnelovens tekst i 1905 signalerede, at alle børn og 
unge kunne opdrages, blev det praksis, at opdragelsen af nogle børn og unge 
blev opgivet, og at disse børn og unge blev udskrevet af både institutioner og 
værgerådsforsorg. Praksissen udfordrede således den viden om børn og unge, 
som Børneloven var baseret på. Muligheden for at udskrive unge fra forsorgen 
som uimodtagelige for opdragelse blev i 1922 indskrevet i Værgerådsloven 
og bevaret i Forsorgsloven i 1933, men praksissen var altså allerede begyndt i 
Børnelovens tid, før den havde hjemmel i lovgivning. 

Det stillesiddende arbejde på ’syskolen’ var forhadt af mange anbragte piger på Vejstrup Pigehjem. 
(Gudme Lokalhistoriske Arkiv)
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Børneforsorgens praksis med at opgive børn og unge vakte debat og kritik, og 
egentlig var formålet med at indføre uopdragelighed som udskrivningsmulighed 
i loven i 1922, at begrænse antallet af børn, der blev udskrevet som opgivne, men 
paragraffen fik ikke sin tilsigtede virkning. Derimod blev ca. 4% af de anbragte 
børn og unge i hele perioden fra 1905-1940 udskrevet med henvisning til, at 
deres opdragelse var opgivet. En vigtig grund til, at den nye paragraf ikke fik den 
tilsigtede virkning var, at børneforsorgen ikke fik tilført ressourcer i den grad 
det havde været tilsigtet i værgerådsloven, og at forstandere og forstanderinder 
derfor, for at løse hverdagens udfordringer, så sig nødsagede til at benytte 
muligheden for at udskrive de vanskeligste anbragte. I denne artikel har jeg 
imidlertid fokuseret på en anden side af historien, nemlig den vidensmæssige. 
En anden grund til at loven ikke medførte færre udskrivninger som opgivet 
er nemlig, at med indførslen af den nye paragraf blev den gamle viden om, 
at alle børn og unge kunne opdrages, også forkastet til fordel for en ny viden 
om, at nogle børn og unge var uopdragelige. Dét, der var startet som lokale 
handlinger: at opgive opdragelsen af specifikke anbragte, med formålet at på 
pragmatisk vis løse vanskeligheder i børneforsorgens institutioner, skabte i løbet 
af børneforsorgens første to årtier baggrunden for opkomsten af en ny kategori: 
den uopdragelige. Denne kategori legitimerede, at børneforsorgens aktører, 
trods lovens intentioner, fortsatte deres praksis med at opgive og udskrive børn 
og unge. 

Den glidende forandring, hvorigennem børneforsorgens handlinger gav ophav 
til en ny kategori, problematiserer en gængs forståelse af forholdet mellem 
viden og (social)pædagogisk praksis. Ofte forestiller vi os, at pædagogiske 
praksisser udvikles på baggrund af viden om børn og unge, men historien om 
uopdragelighedskategoriens opkomst viser, at pragmatiske håndteringer af 
hverdagens pædagogiske problemer også kan lede til, at nye videnskategorier 
opstår. Herefter bliver de nye videnskategorier grundlag for, at praksisser kan 
fortsætte samt udvikles i nye retninger i overensstemmelse med feltets nye viden. 
Dermed lukkes også andre døre for mulige forståelser af, hvor problemet er, og 
hvordan det i stedet kunne løses. I starten af 1920’erne hævdede modstandere 
af begrebet uopdragelighed, at børneforsorgens opdragelsesformer var årsag til 
børnenes modstand mod opdragelse. Denne position stemte overens med den 
forståelse af børn og unge, som børneloven fra 1905 var baseret på: at alle børn 
og unge kunne opdrages. Svaret på en sådan formulering af problemerne med 
vanskelige børn og unge i børneforsorgen var ikke at kategorisere og udskrive 
disse, men i stedet at udvikle andre pædagogiske praksisser og eventuelt at tilføre 
flere ressourcer til området. Disse veje blev imidlertid ikke fulgt – i stedet blev 
det forståelsen om, at nogle børn og unge var uimodtagelige for opdragelse, 
der blev indskrevet i loven. Det nye begreb om uopdragelige børn og unge blev 
afgørende for debatten; for den efterfølgende revision af Børneloven samt for 
børneforsorgens fortsatte håndtering af de børn og unge, som blev opfattet som 
særligt vanskelige. 
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Ved hjælp af arkivet fra Vejstrup Pigehjem har jeg undersøgt, hvad der gik 
forud for, at unge piger blev udskrevet fra dette hjem med henvisning til 
deres uopdragelighed. I artiklen viser jeg ved hjælp af to anbragtes historie, at 
børneforsorgens praksisser med at opgive og udskrive særligt vanskelige anbragte 
kunne få nogle anbragte børn og unge til at gå målrettet efter at blive opgivet og 
udskrevet. Dét, der med hjælp af kategorien om uopdragelighed kunne forstås 
som udtryk for de unges indre personligheder, kan således også forstås som et 
resultat af børneforsorgens praksisser. 

Med artiklen vil jeg foreslå, at vi forstår såvel praksisser, der sætter grænser 
for opdragelse (her eksemplificeret ved udskrivninger af børneforsorgen for 
omkring 100 år siden) som opførslen hos børn og unge, der er objekter for 
opdragelse eller andre pædagogiske indsatser (her eksemplificeret ved opførslen 
hos de, der kategoriseredes som uopdragelige), som resultater af gensidige 
processer mellem opdragere og opdragede, og endvidere at vi forstår disse 
processer i overordnet samspil med tilgængelige handlemuligheder og ressourcer 
i den givne pædagogiske kontekst. Jeg vil dermed invitere til, at vi også i nutiden 
forsøger at tænke med denne logik, når vi møder børn og unge, der udfordrer 
nutidens pædagogiske indsatser og ressourcer og dermed synliggør grænserne 
for nutidens pædagogik. Derved vil vi kunne løfte os over udpegningen af 
individer som problematiske og i stedet anlægge et helhedsorienteret blik på 
såvel problemer som mulige løsninger. 

Bolette Frydendahl Larsen, ph.d., lektorvikar ved 
Genusvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet

De anbragte børn og unges arbejdskraft var afgørende på børneforsorgens institutioner. Her ses et 
hold køkkenpiger på Vejstrup Pigehjem omkring 1910. (Gudme Lokalhistoriske Arkiv) 
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I 1905 blev den første børnelov indført i Danmark,1 hvormed staten påtog sig 
ansvaret for og retten til at (tvangs)fjerne børn fra hjemmet.2 Siden Børnelovens 
ikrafttræden har der fra statens side været forsøg på at regulere og standardisere 
det sociale arbejde udført i kommunerne. Dette har bl.a. været med henblik på at 
sikre en vis ensartethed i behandlingen af og retssikkerheden for de involverede 
parter. Det har ligeledes haft den funktion, at det skulle professionalisere 
arbejdet, som i de første 70 år primært blev udført af ikke-professionelle, 
nemlig børneværnsmedlemmer og dertil kommunalt ansatte tilsynsførende 
og ansatte ved de kommunale socialkontorer. Som socialforskeren Michael 
Lipsky pointerer, er det de såkaldte ’frontlinjebureaukrater’, der i praksis gør 
politikken, og det er derfor væsentligt at inddrage forvaltningspraksisserne i 
det sociale arbejde.3 Frontlinjebureaukrater er kendetegnet ved at besidde en 
stor selvstændighed i deres udførelse af arbejdet og have et stort råderum til 
at foretage skønsmæssige vurderinger.4 Forskellige mekanismer er indsat til at 

1  Jeg vil gerne takke tema-redaktionen og Stine Grønbæk Jensen for grundige kommentarer og 
gode forslag til forbedringer af artiklen.
2  Artiklen er en omarbejdet version af Del 3 i afhandlingen: Bjerre, Når staten er far og mor. 
Børneværnets anbringelser af børn i Danmark, 1905-1975.
3  Lipsky, Street-level bureaucracy, 84.
4  Lipsky, 14.

Standardskemaer har længe været en fast bestanddel af det sociale arbejde. 
I denne artikel undersøger jeg faste skemaer som en del af børneværnets 
praksis i perioden 1905-1975. Skemaerne afspejler nogle bestemte moralske 
holdepunkter, som børneværnet skulle aktivere og omforme til praksis. 
Skemaernes implicitte antagelser om problematiske forhold i familien lod 
sig dog ikke altid overføre til frontlinjebureaukraternes arbejde i felten. 
Artiklen viser, hvordan skemaerne var med til at strukturere den viden, der 
blev skabt, men også hvordan børneværnet skulle finde mening i skemaets 
kategoriseringer, førend de blev appliceret i den lokale praksis. Det er 
derfor afgørende ikke blot at se på lovgivningen, de formelle retningslinjer 
og instrukser, men også hvordan de anvendes i praksis, hvis man gerne vil 
forstå anbringelsesområdet, også i en historisk kontekst.

Emneord: Anbringelser, socialt arbejde, skemaer, velfærdshistorie, 
barndomshistorie.

Cecilie Bjerre

Anbragt i skemaet
- Børneværnets brug af faste skemaer, 1905-1975
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rammesætte frontlinjearbejdet lige fra lovteksten, cirkulærer, vejledninger til 
faste dokumenter til brug i anbringelsessagerne. 

Et væsentligt arbejdsredskab i børneværnsregi var det faste anbringelsesskema,5 
som det lokale børneværn skulle udfylde ved enhver anbringelse. De 
kategoriseringer og problematiseringer, som fremgik af disse skemaer, krævede, 
at børneværnsmedlemmerne skulle forholde sig til en række punkter angående 
forældrene og barnet i alle anbringelsessager, fx om forældres usædelighed 
og drikfældighed. De skulle altså i deres klarlæggelse af en anbringelsessag 
aktivt afdække forhold om forældrenes moral og barnets opførsel og karakter. 
Skemaernes faste spørgsmål giver et godt indblik i, hvilke parametre børneværnet 
skulle vurdere familierne efter. De standardiserede skemaer kan altså siges at være 
statens uddelegering af magt til at bedømme, ofte socialt og økonomisk udsatte, 
familier.6 Skemaerne giver på den måde både indblik i statens udpegning af 
’problemer’ i familien, og i, med det udfyldte skema, hvordan børneværnene 
tolkede disse ’problemer’.

Skemaernes spørgsmål indikerede på den vis et vist moralsk holdepunkt for 
sagen, som børneværnene kunne navigere efter. Historiker Robin Bernstein 
understreger, at faste skemaer med deres konventioner og kategorier ikke kan 
reduceres til en neutral dokumentation af den pågældende familie. Sådanne 
typer af dokumenter er med til at strukturere den viden, der bliver produceret 
og de efterfølgende handlinger.7 Et fast skema med dets konventioner har altså 
bestemte virkninger og effekter på det sociale arbejde.

Forholdet mellem skemaet og børneværnets praksisser er naturligvis ikke et 
1:1 forhold. Som sociologen Dorothy Smith påpeger, skal teksten ’aktiveres’ af 
læseren og bliver dermed afhængig af læserens fortolkende praksisser.8

The investigation of texts as constituents of social relations offers 
access to the ontological ground of institutional processes which 
organize, govern, and regulate the kind of society in which we live, 
for these are to a significant degree forms of social action mediated 
by texts. Bureaucracy, professional and scientific discourse […] are 
in various ways dependent upon textual communications.9

Børneværnsmedlemmerne skulle inkorporere skemaet og dets spørgsmål i det 
sociale arbejde og finde måder, hvorpå de kunne sikre, at spørgsmålene kunne 

5  Også kaldt Oplysningsskemaet.
6  Lindgren, En riktig familj, adoption, föräldraskap och barnets bästa 1917-1975, 21.
7  Bernstein, “Dances with Things”, 68.
8  Smith, Texts, facts, and femininity, 121.
9  Smith, 121–22.
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besvares. Aktiveringen af teksten omhandler altså, hvordan børneværnet 
fortolkede spørgsmålet, og hvilke afledte effekter der heraf kom. Det kunne dreje 
sig om implicitte antagelser om forældreskab, som bevirkede en optagethed af fx 
en mors usædelighed i en sag om en drengs voldtægt. Ved at sætte fokus på skemaets 
kategoriseringer samt børneværnenes aktivering af teksten tydeliggør jeg i denne 
artikel, at problematiseringer skulle genkendes af børneværnsmedlemmerne i 
felten, førend det blev appliceret som et meningsfuldt parameter i arbejdet.

Artiklen bygger på 225 indsamlede anbringelsessager fra tre kommuner, 
København, Odense og det, der i dag svarer til Silkeborg kommune, i 
perioden 1905-1975. Det vil sige, at der dermed er en del landbørneværn 
repræsenteret. Artiklen er opbygget således, at jeg først giver en kort oversigt 
over børneforsorgens, nærmere bestemt børneværnenes, historie. Herefter 
påpeger jeg den langsomme professionalisering af den kommunale forvaltning 
og socialrådgivernes relativt sene indtræden på dette velfærdsområde. Slutteligt 
undersøger jeg, hvordan skemaernes kategoriseringer og logikker blev omsat i 
praksis, og ikke mindst hvad det gjorde ved det sociale arbejde. Denne analyse af 
børneværnenes brug af faste skemaer viser, at der i visse tilfælde eksisterede en 
diskrepans mellem skemaernes logikker og frontlinjebureaukraternes tolkning 
af, hvad der blev opfattet som et problem.

Etableringen af en sti - værgerådstanken

I 1905 blev den første Børnelov implementeret i Danmark. Danmark fulgte 
med Børneloven sine nordiske naboer, idet Norge var frontløberen med 
en børnelov i 1896, og Sverige fulgte efter i 1902. Med disse love indtrådte 
landene på en sti, som også kaldes den ’Nordisk Model’10 sammenlignet med 
den angelsaksiske børnedomstolsmodel. Det var nemlig på lokalt plan via 
værgerådene, senere hen børneværnene,11 at kommunens præst, skolelærer/
inde, læge skulle have sæde.12 Fra Værgerådsloven i 1922 blev medlemmer dog 
ikke længere valgt med udgangspunkt i deres erhverv og kom senere primært fra 
kommunalbestyrelserne. 

Det var disse værgeråds- og børneværnsmedlemmer, som skulle føre tilsyn 
med bestemte familier, give advarsler, påbud og i sidste instans fjerne børn fra 
hjemmet. Modsat domstolsmodellen skulle børneværnene både undersøge og 
afgøre sagerne, og det var først efter indførelsen af den nye Grundlov i 1953, at 
sagerne kunne prøves for landsretten.13 Men modellen var fra begyndelsen anset 
som mere opbyggelig end en børnedomstol, idet børn ifølge den kommission, 

10  Andresen m.fl., Barnen och välfärdspolitiken, Nordiska barndomar 1900-2000, 24.
11  Når jeg taler generelt om perioden, bruger jeg betegnelsen børneværn.
12  Henriques, Skjerbæk, og Øllgaard, Børneloven, Lov Nr. 72 af 14. April 1905 om Behandling 
af forbryderske og forsømte Børn og unge Personer m.m., § 3.
13  Arbejds- og Socialministeriet, Betænkning vedrørende børneforsorgens administration m. 
v., 5.
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der førte til den første børnelov i 1905, ikke forstod strafelementerne knyttet til 
domstolshandlingen, og målet var i stedet at tilvejebringe børnene en passende 
moralsk opdragelse.14 En opdragelse de tilsyneladende manglede i hjemmet. 
Børneværnene skulle altså på den ene side redde børn fra forsømte familier og 
på den anden side straffe kriminelle børn.15 For begge deles vedkommende var 
svaret i mange tilfælde en anbringelse fra hjemmet.

Alle kommuner skulle altså oprette et såkaldt værgeråd med den nye børnelov i 
1905. Her er det relevant at påpege, at der på pågældende tidspunkt var flere end 
1.400 kommuner i Danmark,16 hvorved nogle af disse landkommuner i sagens 
natur har været særdeles små og tyndt befolket. Det har ganske givet ikke været 
en lige nem opgave i hele landet at oprette værgeråd. 

Frem til 1922 stod det centralt placerede Overværgeråd, fra 1933 Landsnævnet for 
Børne- og Ungdomsforsorgen, bestående af jurister for den endelige godkendelse 
af alle anbringelser.17 De skulle så at sige blåstemple lægmandsinstitutionens 
indgriben i familielivet, men dette skulle vise sig at være en arbejdsgang, der 
generede alle involverede parter. Værgerådene var utilfredse med, at de ikke 
havde den endelige afgørelse, når det nu trods alt var dem, der havde kendskabet 
til familien. Modsat var Overværgerådets jurister mildest talt ikke komfortable 
med at godkende de mange sager uden tilstrækkelig dokumentation.18

Denne vekslen mellem, hvilken slags viden eller kompetence der var mest 
eftertragtelsesværdig fortsatte perioden igennem, som vi også skal se senere i 
artiklen. Striden faldt foreløbigt til værgerådenes side med en ny lovgivning i 
1922, hvorefter den endelige beslutning om fjernelse alene tilfaldt det lokale 
værgeråd.19 Med Forsorgsloven i 1933 skiftede værgerådene navn til børneværn, 
og nu skulle flertallet af dets medlemmer komme fra kommunalbestyrelsen. 
Børneværnene virkede frem til Bistandslovens trådte i kraft i 1976, hvorefter 
ansvaret blev overført til de kommunale sundheds- og socialudvalg.20 
Børneværnet med dens lidt særprægede konstruktion havde altså en levetid 
på 70 år, og traditionen fortsatte i den forstand, at beslutningen om fjernelse 
fortsatte med at være et kommunalt område besluttet af demokratisk valgte.21

14  Betænkning fra Kommissionen angaaende Statstilsyn med Børneopdragelsen, 24.
15  Løkke, Vildfarende børn, om forsømte og kriminelle børn mellem filantropi og stat 1880-
1920, 101.
16  Bryderup, Børnelove og socialpædagogik gennem hundrede år, 46.
17  Øgendahl, Socialpædagogernes historie, 83.
18  Betænkning afgiven af Udvalget til Revision af Børneloven, 6.
19  Lov (Nr. 237-1922) om Værgeraadsforsorg m.m., Stadfæstet d. 12. Juni 1922, § 32.
20  Vaczy Krag m.fl., Anbragt i historien. Et socialhistorisk projekt om anbragte og indlagte i 
perioden 1945-1980., 368–69.
21  Ved lovrevisioner blev børneværnets demokratiske forankring, altså at medlemmer blev valgt 
via kommunalbestyrelsen, fremhævet som afgørende for befolkningens opbakning af institutionen, 
se fx: Ungdomskommissionen, Den tilpasningsvanskelige ungdom, 117.
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Den langsomme professionalisering af det sociale arbejde

Det sociale arbejde har en lang tradition, når man også medtænker dets 
filantropiske ophav. Dette gør sig i særlig grad gældende for børneforsorgen.22 
Som flere forskere fremhæver, har velgørenhedsarbejdet fungeret som fundament 
at bygge videre på for det såkaldt professionelle sociale arbejde, opbygningen 
af den tidlige velfærdsstat og til at give kvinder adgang til offentlige hverv.23 
Det var jo netop velgørenhedsorganisationer, der havde sat bestemte metoder 
i anvendelse for at hjælpe fx forsømte og fattige børn. Overgangen fra det 
filantropiske hjælpearbejde til socialt arbejde handlede om skiftet i rammerne 
for det udførte arbejde. Den kristne barmhjertighedsramme blev udskiftet til, at 
arbejdet skulle tage sit afsæt i myndighedernes og lovenes forskrifter,24 ligesom 
det sociale arbejde skulle ’videnskabeliggøres’, fx brugen af standardiserede 
skemaer som dokumentation for en sag.25

I Danmark fandt den formelle professionalisering af det sociale arbejde sted 
en smule senere end hos vores nordiske naboer.26 I 1937 modtog den Sociale 
Skole på Kommunehospitalet i København sit første kuld studerende, der 
halvandet år senere stod udklækkede som socialrådgivere.27 Initiativtagerne 
til skolens grundlæggelse var Manon Lüttichau og Vera Skalts. Lüttichau var 
den første ”social worker” i hospitalssektoren, der fandtes end ikke en dansk 
stillingsbetegnelse på ansættelsestidspunktet, mens Skalts var direktør for 
Mødrehjælpen. Ser man på, hvor de første færdiguddannede socialrådgivere 
havnede, var det netop særligt i Mødrehjælpen og i hospitalsverdenen.28 Det var 
først, da familievejledninger skulle etableres i kommunerne med ny lovgivning 
i 1964, at socialrådgiverne for alvor begyndte at blive ansat i de kommunale 
socialkontorer.29

I stort set alle såkaldte omsorgsfag gælder det, at der til professionen knytter 
sig en diskussion om, hvad der bør motivere og forme arbejdet. Kaldstanken 
kommer mere eksplicit i spil i fag som fx sygeplejerskefaget med det Florence 
Nightingalske kald som idealet.30 Kaldstanken handler i en kontekst med socialt 

22  de Coninck-Smith, For barnets skyld, byen, skolen og barndommen 1880-1914, 91.
23  Rimmen Nielsen, “Socialpolitiske karrierer. Kvindelige pionerer i socialt og kommunalpolitisk 
arbejde 1888-1933”, 96; Lützen, “Den borgerlige filantropi som forudsætning for velfærdsstaten”, 
47.
24  Meeuwisse og Swärd, “Vad är socialt arbete?”, 32.
25  Tice, Tales of wayward girls and immoral women, 3.
26  Sociale skoler blev oprettet i hhv. 1920 og 1921 i Norge og Sverige: Meeuwisse og Swärd, “Vad 
är socialt arbete?”, 44.
27  Severinsen, Jensen, og Johansen, Den sociale højskole København 1937-2007, 1.
28  Rosenbeck, “‘En fribåren social skole’ - da det sociale hjælpearbejde blev til en uddannelse.”, 
130–31; Mortensen, Indignation og vision, 38.
29  Egelund, Beskyttelse af barndommen, 56–57.
30  Jette Møller Madsen og Kirsten Frederiksen, “Kald Eller Profession — Forskellige Opfattelser 
Af Forholdet Mellem Kald Og Sygepleje”, Nordic Journal of Nursing Research 28, nr. 1 (marts 
2008): 36.
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arbejde om idealet om at afsøge den enkelte sag og foretage skønsmæssige 
beslutninger baseret på individuelle forhold. Samtidig er socialt arbejde formet 
af, hvad socialforsker Anne Worning benævner som professionaliseringen 
af velfærdsstaten.31 Med dette peger hun på velfærdsstatens stigende krav om 
faste retningslinjer og procedurer, altså en forventning om, at statens borgere 
kan forvente den samme behandling uanset, hvilken medarbejder de møder. 
Slutteligt er der spørgsmålet om klienternes retssikkerhed, fx partshøringer og 
spørgsmålet om at give samtykke til anbringelse. De faste standarder klinger 
ikke altid med, hvad der ude i felten blev anset som det væsentligste. Disse, nogle 
gange modstridende, logikker sameksisterede også i børneværnets levetid, men 
det var skønsprincipperne, der i praksis var i højsædet.

Den voksende velfærdsstat og professionaliseringen af det sociale arbejde havde 
altså også en betydning for børneværnets arbejde. Børneværnsmedlemmerne 
var lægfolk med stillingsbetegnelser lige fra doktor til husmor, men var ofte at 
finde blandt byens ’gode’ borgere.32 De kunne modtage administrativ støtte 
til at tilrettelægge arbejdet, hvis kommunen var tilstrækkelig stor og havde et 
socialkontor. Her havde det kontorfaglige personale i denne periode mange 
gange en kommunal kontoruddannelse.33 Professionaliseringen udviklede sig 
dermed langsomt i den kommunale forvaltning af børne- og ungeområdet. 
Når jeg i det følgende diskuterer modstridende logikker i det sociale arbejde, 
omhandler det altså mestendels socialt arbejde udført af lægfolk. 

Faste skemaers formative funktioner

I det gennemgåede materiale var der i alt fire forskellige skemaer, som dækker de 
fem tidslige nedslag, jeg har foretaget:34 et fra 1910, 1925, 193835 og det sidste 
fra 1960’erne.36 Skemaerne havde fire A4-siders spørgsmål, men børneværnenes 
udfyldning af skemaerne var oftest yderst kortfattet, hvad et sådant skema 
med små rubrikker måske også lægger op til, og mange af spørgsmålene blev 
slet ikke besvaret. Derudover manglede skemaet i 44 ud af 225 sager, de fleste i 
periodens slutning. Disse skemaer kan sagtens være udfyldt, men blot ikke gemt 
i børneværnsmappen.37 

31  Worning, “Dansk socialpolitik set fra socialrådgiversiden”, 134.
32  Bjerre, “Drevet af kærlighed. Kvinder i børneforsorgen i Danmark i starten af 1900-tallet.”, 
191.
33  Jensen, “Socialkontoret og dets instrumenter”, 175.
34  Tidslige nedslag: 1910, 1925, 1940, 1955 & 1970. I praksis blev nedslagene ikke så stabile 
pga. af manglende sager, særligt i slutningen af perioden.
35  Dækker nedslagene i 1940’erne og 1950’erne.
36  Uden præcist anført årstal, hvorfor jeg refererer til det som skemaet fra 1960’erne.
37  En børneværnssag kan være spredt ud over mange arkiver: Børneværnssager kan (muligvis) 
findes på lokalarkivet, Landsnævnet burde også have alle de faste indberetninger og skemaer i sagen 
på Rigsarkivet, ligesom børnehjem også kan have dele af børneværnssagen i børnehjemsjournalen: 
Bjerre, Når staten er far og mor. Børneværnets anbringelser af børn i Danmark, 1905-1975, 
27–29.



57Anbragt i skemaet

TEM
A

#4 - D
ECEM

B
ER

 - 2020 S. 51 - 68

Det første skema blev sammensat efter Børnelovens ikrafttræden af 1905, og i et 
cirkulære fra samme år fremstår det tydeligt, at skemaets funktion var at sikre de 
nødvendige oplysninger, som gjorde anbringelse legitim efter lovens paragraffer:

Da det har vist sig at volde forskellige Værgeraad vanskelighed 
at forelægge Overværgeraadet deres Indstillinger i en saadan 
Skikkelse, at de forskellige Oplysninger, Børneloven kræver, ere 
tilvejebragte, har Overværgeraadet for at lette Værgeraadene 
denne Opgave ladet udarbejde et Skema til en saadan 
Indstilling.38

I cirkulæret blev det dog understreget, at det var fuldt ud acceptabelt med en vis 
skønsomhed ved brugen af skemaet og udfylde de spørgsmål, der var passende 
til den pågældende sag. Det sidste må i al fald siges at være tilfældet. 

Skemaernes opbygning undergik ikke den store forandring, men havde fokus 
på forældres moral, samliv, drikfældighed, usædelighed, på barnets opførsel og 
karakter. Spørgsmålene til barnet blev i periodens løb dog tydeligvis påvirket 
af en stadig mere psykologiseret og videnskabelig diskurs, hvor ydre tegn på 
adfærdsvanskelighed skulle finde sin årsag i det indre. Vanskelighed blev i starten 
af 1900-tallet opfattet som et problem, der kunne afhjælpes eller afrettes ved at 
komme væk fra evt. lastefulde forældre og til en opdragelsesanstalt, og her var 
fokus primært på ’slet opførsel’: rapseri, vagabondering, skulkeri, usædelighed 
og løgnagtighed. Men med den stigende psykologisering efter 2. verdenskrig 
blev et barns problemer ikke længere anset som noget, der let lod sig afhjælpe,39 
og listen af ’problemer’ blev udvidet til også at omfatte neglebiden, stammen, 
ufrivillig vandladning, trods og voldshandlinger. Selvom listen blev udvidet, 
var det fortsat op til børneværnet at tolke disse kategoriseringer ift. konkrete 
tilfælde, og netop omformningen af uklare og brede kategorier til praksis er 
kendetegnet for frontlinjebureaukraters arbejde.40

Det intensiverede fokus på barnets ’indre’ forhold blev især manifesteret ved 
dette nye spørgsmål, som blev tilføjet til det sidste faste skema fra 1960’erne: 
”Der tænkes bl.a. på hjemmets tryghed, kærlighed, og den følelsesmæssige 
atmosfære, herunder forældrenes eller andre opdrageres indbyrdes forhold. 
Evt. forskelsbehandling af børnene. Er forældrene enige i opdragelsesmåden? 
Opdragelsens karakter og væsentlige ændringer i denne?” Listen af ’problemer’ 
blev også udvidet for forældrene. I begyndelsen af perioden var der først og 

38  Justitsministeriet, “Justitsmin. Cirk. ang. Gennemførelsen af Lov 14. April 1905 om 
Behandling af forbryderske og forsømte Børn.”
39  Dekker, “Children at Risk in History”, 32.
40  Harrits og Møller, “Categories and Categorization”, 232.
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fremmest et moralsk fokus på drikfældighed og usædelighed hos forældrene, 
men nu var en ’forkert’ følelsesmæssig atmosfære i familien eller uenighed i 
opdragelsesmåden nye opmærksomhedspunkter i det faste anbringelsesskema.
Det standardiserede skema var altså ikke fremstillet på de lokale værgeråds 
efterspørgsel, men det var et centralt ønske om at standardisere praksisser og 
kunne foretage statistik på baggrund af indberetningerne. Man kan dermed 
sige, at disse bureaukratiske foranstaltninger havde til hensigt at sikre en vis 
ensartethed, sammenlignelighed og transparens i sagerne.41 Dertil kom også, at 
skemaet skulle være med til at sikre, at børneværnet ikke bevægede sig ud over sine 
beføjelser.42 Skemaet kan dermed siges at have flere funktioner: lovmæssighed i 
sagerne, sammenlignelighed på tværs, faste parametre for udøverne af det sociale 
arbejde at navigere efter og en vis retssikkerhed for forældrene. Retssikkerhed 
forstået på den måde, at det sociale arbejde ikke hvilede på vilkårlighed, men fulgte 
fastsatte, legale og formelle retningslinjer.43 Ifølge socialforskerne Lina Ponnert 
og Kerstin Svensson kan standardiseret socialt arbejde være med til at sikre, at 
den enkelte klient eller familie ikke er fuldstændigt underlagt sagsbehandlerens 
moralske domme, præferencer og luner. Dog tilføjer de i samme åndedrag, at 
standardiseringer ikke nødvendigvis fører til systematik eller er fri for moralske 
domme.44 Som jeg viser, var de moralske domme netop allerede indbygget i de 
standardiserede skemaer.

”Grundene til Bortfjernelsen ere: Fra Hjemmets og 
Forældrenes Side”

Afstanden mellem skemaernes producenter og udøverne af det sociale arbejde 
kom op til overfladen på forskellige måder. Det kunne dreje sig om implicitte 
antagelser. Dette afspejler sig eksempelvis i det allerførste spørgsmål, som 
værgerådsmedlemmerne skulle forholde sig til i skemaet fra 1910, der lød 
således: ”Grundene til Bortfjernelse ere: Fra Hjemmets og Forældrenes Side:” 
Dernæst uddybes spørgsmålet: ”Har navnlig nogen af Forældrene vanrøgtet 
eller mishandlet Barnet eller paa anden Maade ladet Barnet lide Nød og da 
hvorledes? Hvis nogen af Forældrene har været straffet, maa dette ogsaa angives.” 
Spørgsmålet havde altså en grundforståelse af, at en vis skyld kunne pålægges 
forældrene. I en sag fra 1910 fra Odense blev ovenstående spørgsmål besvaret 
på følgende vis: ”Uden egentlig vanrøgt skønnes moren, der formenes at være 
letfærdig, at mangle evne og vilje til at opdrage barnet og føre det fornødne 
tilsyn.” Hvis man besværer sig med at arbejde videre med skemaet, vil man finde 
denne beskrivelse under barnets forhold: 

41  Martinell Barfoed, “From Stories to Standardised Interaction”, 38.
42  Ericsson, Barnevern som samfundspeil, 28.
43  Egelund, “Magtudøvelse i den sociale børneforsorg”, 131.
44  Ponnert og Svensson, “Standardisation—the End of Professional Discretion?”, 591–92.
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Drengen har under Løfte om Betaling kommanderet en 11 aarig 
Pige til at lægge sig ned i Stalden, hvor han arbejdede, og blotte sig, 
hvorefter han i Overværelse og Paasyn af en anden jævnaldrende 
Dreng bedrev Utugt med Pigen. Efter fuldendt Samleje skældte 
han Pigen ud og jog hende bort uden at give hende det lovede 
Pengebeløb.45

Drengen var blevet fjernet med såkaldt tiltalefrafald, hvilket vil sige, at tiltalen 
frafaldt under forudsætning af, at han blev fjernet fra hjemmet. Dette var altså 
en af de slags sager, der kom fra statsadvokaten, og hvor der egentlig ikke var så 
meget at forhandle om. I de fleste sager kan man med god ret sige, at ’skylden’ 
eller ’årsagen’ kunne være mange steder, men i tiltalefrafaldssager var sagen jo 
allerede afgjort. Men spørgsmålets form gjorde alligevel, at det blev nødvendigt 
at attribuere drengens voldtægt til morens manglende opsyn. Spørgsmålet 
moralske antagelse om forældres skyld i anbringelsessager, kunne dermed være 
med til at skævvride det egentlige fokus i sagen og aktivere en afsøgning af 
forældrenes skyld, også i en voldtægtssag. Det bliver tydeligt, at sådanne typer 
spørgsmål ikke er neutrale, men kunne være med til at forme sagens udlægning.

Det lidet neutrale spørgsmål om årsagen til anbringelse kunne dermed have 
den effekt, at sagens indhold forblev uklart. Hvis værgerådet ikke fandt skyld 
hos forældrene, kunne de finde på blot at besvare spørgsmålet med et ”nej”.  
I en sag om en drengs tyveri blev spørgsmålet om årsagen hos forældrene 
blot besvaret med et ’Nej’, selvom faren i et senere spørgsmål blev angivet 
som drikfældig.46 Farens drikfældighed blev altså ikke set som anledning til 
drengens tyveri, hvorfor spørgsmålet blev besvaret negativt, men modtageren 
af skemaet blev jo ikke meget klogere på ’grundene til bortfjernelsen’. Drengens 
tyveri blev ikke indført her. Det peger også på, at skemaet ikke bør forstås som 
determinerende for den måde, de blev udfyldt, men snarere at de kunne være 
med til at legitimere moralske vurderinger af den pågældende familie, og at det 
havde en stor betydning, når selvfølgelige antagelser om årsagen til anbringelsen 
fremkom i et fast standardskema.

Hjemmet som stridspunkt

Spørgsmål om hjemmet er et andet eksempel på en implicit antagelse 
om et problem og en årsag, som i den praktiske virkelighed aktiverede en 
modarbejdelse hos børneværnet. Som allerede nævnt var spørgsmålene til 
forældrene stort set enslydende med fokus på deres moralske habitus, men et 
spørgsmål fik fra periodens midte, ca. 1940’erne og frem, en anden modtagelse. 
Det drejer sig om vurderingen af hjemmets betydning. Som historiker Anne 

45  Sag 73/1910, Odense, 31/10-1910.
46  Sag 60/1910, København, anbringelsesskema, (uden dato, men i 1910).
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Løkke pointerer, var hjemmets ordentlighed anset som et godt parameter for 
forældrenes duelighed.47 I begyndelsen af perioden var spørgsmålet knyttet 
sammen med forældrene, som jeg viste ovenfor: fra Hjemmets side. Dette blev 
mere udførligt beskrevet i skemaet fra 1938, hvor spørgsmålet om hjemmet 
nu lød: ”Er Hjemmet fattigt, uordentligt, tilholdssted for uheldige personer?” 
I det sidste skema fra 1960’erne var der tilføjet flere detaljer: ”Hjemmets ydre 
præg: velholdthed, orden, fattigdom, hygiejne. Lejlighedens størrelse og kvalitet. 
Særlige bemærkninger om boligens beliggenhed (f.eks. i eller i nærheden af 
husvildebebyggelse).” Hertil bør der knyttes et par bemærkninger. For det første 
blev der spurgt ind til hjemmets ydre præg, som man må formode står i kontrast 
til det indre, altså de følelsesmæssige relationer mellem familiemedlemmerne. 
For det andet omtales hjemmet som ’lejligheden’, hvilket må siges at være 
lidt påfaldende. Det kan tyde på en ureflekterede fordom eller selvfølgelighed 
angående, hvilke familier der kunne optræde i disse skemaer, altså familier fra en 
bestemt social klasse, som tilsyneladende primært beboede lejlighedskomplekser 
(i byer). Men derudover var der fokus på fattigdom, hygiejne og uordentlighed, 
og der var altså fra centralt hold og i skemaernes udformning en forventning om, 
at forældrenes lastefuldhed ville materialisere sig ved en inspektion af hjemmet. 

Det var tydeligvis ikke forældrenes ansvar at holde hjemmet, selvom spørgsmålet 
om hjemmet blev stillet kønsneutralt. I tidsskriftet Barnets Blad, der advokererede 
for forældres retstilling og en forbedret retssikkerhed i anbringelsessager, indgød 
i en artikel fra 1940 alligevel moren en stor del af ansvaret for, hvordan man 
kunne sikre sig, at børneværnet slet ikke ville udvise interesse for familien. Det 
gjaldt først og fremmest om at holde børnene væk fra gaderne og ægtemanden 
væk fra værtshuset: “Og Far selv! Hans Liv er som oftest arbejdsomt og tungt; 
hans Hjem skal derfor være det Sted, hvor han faar Hvile og Vederkvægelse. 
Mister han Glæden over Hjemmet og Lysten til at være der, saa gaar han til 
Værtshuset.”48 Der herskede altså en idé om, at moren stod som det moralske 
kompas i hjemmet, og hvis dette var i udu, ville det afspejles i hjemmet.

Dette kommer også meget tydeligt til udtryk i de udfyldte skemaer, som 
illustreret i følgende eksempel: ”Hjemmet i høj Grad snavset og uordentligt. 
Moderen drikfældig; en Mandsperson, der hører til Kvarterets værste Bærme, har 
Tilhold hos hende, der drikker og slaas med ham. Barnet udsultet og forsømt.”49 
Andre opremsede mere nøgternt hjemmets indhold: ”Nævnte Hjem bestaar af 
2 Værelser og Køkken hvoraf det ene Værelse blev benyttet til Oplagsrum, der 
saa ved mit Besøg noget snavset ud uagtet der var gjort Forsøg paa at gøre rent.”50 
Ovenstående eksempler er fra undersøgelsesperiodens begyndelse, 1910, og i 

47  Løkke, Vildfarende børn, om forsømte og kriminelle børn mellem filantropi og stat 1880-
1920, 112.
48  Redaktionen, “Moderen i et Arbejderhjem”, Barnets Blad, (1940), 7.
49  Sag 93/1910, København, anbringelsesskema, 12/2-1910.
50  Sag 21/1910, København, værgerådsrapport, 19/11-1909.
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den forbindelse er statens rolle og bistand til familien væsentlig kort at redegøre 
for. På dette tidspunkt kunne værgerådet tilbyde følgende ’services’: give 
advarsler, føre tilsyn (herunder rådgive om at holde hus), henvise til hjælpekasse/
filantropiske organisationer og fjerne børn. Det var først med reformen i 1961, 
at børneværnet direkte fik hjemmel til at yde familier økonomisk bistand, hvis 
dette kunne hindre en anbringelse.51 I starten af perioden blev det flere gange 
udtrykkeligt understreget, at der ikke skulle fjernes børn alene med henvisning 
til fattigdom i hjemmet.52 I praksis havde skillelinjen mellem fattigdom og 
vanrøgt/forsømmelse langtfra vandtætte skotter.53 

Fra 1940’erne begyndte børneværnene at svare afvisende til spørgsmålet om 
hjemmets uordentlighed, fx: ”Hjemmet er pænt og velordnet.”,54 ”Nej, et i 
alle Maader godt Hjem.”55 eller: ” Hjemmet er rent og velholdt.”56 Skemaerne 
blev som nævnt tidligere ikke udfyldt til punkt og prikke, men det er alligevel 
påfaldende, at der i 1940’ernes 20 ud af 22 udfyldte besvarelser om hjemmet blev 
svaret positivt på indtrykket heraf. Den tidligere meget direkte kobling mellem 
forældrenes, primært morens, lastefuldhed og hjemmet blev altså mindre udtalt, 
fx: ”Moderen formentlig usædelig.”57 og under beskrivelsen af hjemmet: ”Alm. 
Arbejderhjem. Ret ordentligt. Ikke Tilholdssted for uheldige Personer.”58 I 
disse eksempler ser vi, hvordan børneværnsmedlemmerne aktivt måtte afvise 
skemaets logik om det dårlige hjem og fremskrive, at hjemmene faktisk var i 
en tilfredsstillende stand, men det var andre forhold, der nødvendiggjorde 
interventionen.

Der er flere grunde til, at beskrivelser af hjemmet og vægten herpå stort set 
forsvandt i børneværnenes besvarelser. En ting er den gradvise velfærdsudvikling, 
hvor børneværnets møde med hjemmet ikke nødvendigvis var et møde med 
udtalt fattigdom. En anden årsag består i børneværnets indoptagelse af 
psykologiseringen af familien, hvor fokus på det materielle måtte vige for en 
granskning af familiemedlemmernes indbyrdes følelsesmæssige relationer, 
fx i 1967: ”Hjemmet er noget rodet, men der er tryghed, følelsesmæssig god 
atmosfære i hjemmet.”59 En tredje væsentlig årsag til den manglende optagethed 

51  Dreyer og Socialministeriet, Betænkning vedrørende revision af loven om børne- og 
ungdomsforsorg : afgivet af revisionsudvalget af 1961, 7.
52  Henriques, Skjerbæk, og Øllgaard, Børneloven, Lov Nr. 72 af 14. April 1905 om Behandling 
af forbryderske og forsømte Børn og unge Personer m.m., 20–21.
53  Swift, Manufacturing “bad mothers”, 74–75.
54  Sag 4584/1940, anbringelsesskema, 6/2-1940. Præcis det samme skrives i: 13966/1940, 
Odense, anbringelsesskema, 30/1-1940, 4584/1940, Odense, anbringelsesskema, 6/2-1940, 
8155/1940, Odense, anbringelsesskema, 31/1-1940.
55  Sag 25692/1940, Odense, anbringelsesskema, 11/4-1940.
56  Sag 2091/1940, København, anbringelsesskema, 21/5-1940.
57  Sag 216/1943, Silkeborg, anbringelsesskema, 23/11-1943.
58  Ibid.
59  Sag 1011/1967, Silkeborg, anbringelsesskema, 17/3-1967. 



62 Anbragt i skemaet

TE
M

A
#4

 - 
D

EC
EM

B
ER

 - 
20

20
 S

. 5
1 

- 6
8

af hjemmet kunne være, at børneværnene i langt mindre grad rent faktisk 
foretog hjemmebesøg. I andre nationale kontekster er det blevet fremhævet, at 
man fra midten af det 20. århundrede oplevede en nedgang i hjemmebesøg i 
socialsager, fordi man fandt det mere ’professionelt’ at foretage samtale med 
klienter på et kontor.60 Telefonen som et nyt arbejdsredskab nedbragte ifølge 
historikerne Johanna Sköld og Ingrid Söderlind ligeledes antallet af uanmeldte 
hjemmebesøg.61 I en dansk sammenhæng kan samme tendens spores, dels ved 
at antallet af hjemmebesøgsrapporter falder drastisk fra 1960’erne og frem,62 og 
dels ved de vejledninger, der knyttede sig til børneværnets sociale arbejde.63

Børn i skemaerne

Børneloven kom til verden pga. en bekymring for et stigende antal af kriminelle 
børn og unge, og dette fokus på kriminalitet satte også sine spor i skemaet. 
Børneværnene benyttede sig af politiets bistand til at undersøge sager om 
mulige kriminelle forhold og talte med barnets lærer for at afdække eventuelle 
moralske brister i barnets karakter. På den vis kunne skemaets benævnelser om 
løgnagtighed, rapseri, vagabondering etc., blive benyttet som en slags tjekliste 
for børneværnet, fx i en sag fra 1910: ”… upaalidelig, tilbøjelig til at lyve… i de 
sidste Dage skulket… har taget Moderens Penge og brugt Pengene - 4 Kr - til 
Slik, har paa Skolen en Gang stjaalen en Kammerats Mad.”64 På dette tidspunkt 
handlede det først og fremmest om, som socialforsker Karen Swift påpeger, at: 
”… discover reality, not to evaluate it.”65 Det handlede altså om at kortlægge 
barnets ugerninger og slette handlinger uden at gøre sig store overvejelser om, 
hvorfor barnet opførte sig på den måde.

Over de 70 år undergår skemaerne som nævnt tidligere forbløffende få 
forandringer. For børnenes vedkommende sker der mere, hvad angår skemaet, 
listen af problemer blev udvidet, men også hvad angik børneværnenes tilgang. Som 
det er blevet understreget af flere forskere, blev der også på anbringelsesområdet 
anlagt en mere ’terapi-orienteret’ tilgang til børnene, særligt fra perioden efter 
2. verdenskrig.66 Det implicerede et nyt syn på børnene, som måske nok kunne 
blive hørt i sin egen sag, men hvis udsagn nu blev underlagt tolkning.
En 10-årig dreng blev fjernet i 1966. Drengens forældre var skilt, og han boede 
nu sammen med faren og dennes nye kone. Det var sidstnævnte, som pressede på 
for at få drengen anbragt med den begrundelse, at han var vanskelig. Beskrivelsen 
af drengen i anbringelsesskemaet viser et tydeligt skifte på afvigende adfærd 

60  Ledbetter Hancock og Pelton H., “Home Visits: History and Functions”, 24–25.
61  Sköld og Söderlind, Fosterbarn i tid och rum, 119.
62  Bjerre, Når staten er far og mor. Børneværnets anbringelser af børn i Danmark, 1905-
1975, 116–17.
63  Se fx i en vejledning fra 1966: Cirkulære om børne- og ungdomsværnenes virksomhed.
64  Sag 59/1910, København, anbringelsesskema, d. 10/1-1910.
65  Swift, Manufacturing “bad mothers”, 15.
66  Rymph, Raising government children, 73.
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(ufrivillig vandladning) og på hans følelsesmæssige tilstand (depressiv):

[Drengen] lider af ufrivillig vandladning om natten. Han 
synes hæmmet i den sociale modning, kan ikke blive accepteret af 
jævnaldrende eller komme i kontakt med andre. Lever i sin egen 
fantasiverden og afreagerer ofte ad denne vej, men viser også af 
og til voldsomme ydre aggressioner. Siden han i juni 1965 kom 
hjem fra England, synes han nærmest depressiv.67

Citatet vidner om en mere tolkende tilgangsmåde til barnet, hvor der blev 
gjort forsøg på at komme nærmere, hvorfor drengen, i børneværnets optik, 
havde en afvigende adfærd. Ovenstående viser både den tydelige indflydelse 
fra pædagogikkens verden på det socialfaglige område, og indflydelsen fra 
psykologiens og psykiatriens verden med termer som ’fantasiverden’ og 
’depressiv’. Der var altså et ønske om at forstå eller komme bag ved barnets 
uønskede adfærd, hvor det i periodens begyndelse var tilstrækkeligt at kortlægge 
den. Skemaets udvidet definition af adfærdsvanskelighed vækkede altså genklang 
i børneværnets tilgang til børnene.

Sammenfatning

Artiklen viser, at faste standarder og skemaer gjorde noget ved det sociale arbejde. 
Det var med til at legitimere visse moralske kategoriseringer og problematiseringer, 
og det afkrævede, at man forholdt sig til bestemte parametre i afdækningen af en 
sag. Et fast skema kan dermed på ingen måde kaldes for et neutralt dokument 
renset for værdidomme om det gode, eller måske snarere dårlige, familieliv. I den 
sammenhæng peger jeg på, at skemaets spørgsmål og kategoriseringer på ingen 
måde blev overført uden en aktivering, en fortolkningshandling. Det er ikke 
nemt at komme med en entydig forklaring på, hvorfor nogle af spørgsmålene 
var lettere for børneværnene at applicere i praksis end andre, men parametrene 
skulle være genkendelige problematikker for børneværnsmedlemmerne, førend 
de blev taget i anvendelse. Den manglende genkendelse af problemet kom 
blandt andet til udtryk angående hjemmets stand i sidste del af perioden, hvor 
børneværnet snarere modsagde skemaets logik. At børnenes indre liv blev 
tillagt betydning, som en udvidet forståelse af adfærdsforstyrrelse, var modsat 
et forhold, som både blev udtrykt i skemaets spørgsmål fra 1960’ernes og ved 
børneværnenes stigende brug af psykologsamtaler med barnet.

Faste standardskemaer havde bl.a. det formål, at de skulle fungere som et 
arbejdsredskab, og dette gjaldt allerede fra værgerådets etablering i 1905. Her 
var der især tænkt på næste række af modtagere, hvad end det kunne dreje sig 
om en forstander på et børnehjem eller en jurist i Landsnævnet. Skemaet skulle 

67  Sag 981/1966, Silkeborg, anbringelsesskema, 9/2-1966.
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altså dokumentere grundlaget for interventionen og give en kort oversigt over 
sagens indhold. Dette fungerede langt fra altid efter hensigten. Spørgsmålet 
om ’grundene til bortfjernelse’ i 1910 viser netop denne dobbelttydighed, hvor 
forældres skyld blev optegnet som årsag, også i sager, hvor det ikke handlede 
om forældrene. Eller også blev spørgsmålet ganske enkelt blot besvarede med et 
’nej’, hvorved læseren af skemaet stadig ikke blev meget klogere om grundene 
til anbringelsen. Forsøget på at gøre sagerne ensartede og i en letfordøjelig form 
havde altså med dette spørgsmål det modsatte resultat.

Skemaerne var moralsk ladede dokumenter med både implicitte og eksplicitte 
normative antagelser om det ’uønskede’ familieliv. Spørgsmålene var med 
til at sætte en retning på det sociale arbejde, men dette var ikke en en-til-en 
overførelse. Børneværnenes aktivering af skemaet krævede genkendelse i praksis, 
førend det blev operationaliserbart i det sociale arbejde. Skemaerne havde 
altså en regulerende og styrende funktion, men dette kun, hvis det fulgte den 
lokale praksis og logik i felten. Dette er formentlig også en relevant indikator og 
mekanisme for, hvorfor det sociale arbejde er svært at styre fra oven, og hvorfor 
anbringelsesområdet historisk set har været, og stadig er, svært at reformere fra 
Christiansborg alene.

Cecilie Bjerre, ph.d. & postdoc, Institut for Historie, Syddansk 
Universitet
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Selvom man føler sig velkommen [hos plejeforældrene], så ved man 
jo godt, at man jo ikke er deres barn. Man kan godt have den dér: 
Hvis nu jeg gør noget forkert, gider de mig så ikke, eller vil de have, 
jeg skal flytte? Selvom man føler sig som en del af familien, så føler 
man sig stadig ikke som en del af... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal 
forklare det, men man ved jo stadig godt, at man er plejebarn. 
Man er ikke deres rigtige barn. Så dén følelse har man stadig.   
 (Magnus, 25 år, tidligere anbragt)

Magnus’ fortælling, om følelserne omkring at være plejebarn, afspejler, hvor 
sammensat en oplevelse det er for børn at bo hos og være en del af en anden 
familie i dele af deres barndom. Formålet med denne artikel er at analysere de 
særlige vilkår og oplevelser, som familielivet udgør for børn og unge anbragt i 
plejefamilier. 

I denne artikel belyser vi betydningen af familierelationer for unge, der 
har været anbragt i familiepleje. Gennem en narrativ analyse af 14 unges 
fortællinger om deres opvækst og ungdomsliv finder vi, at familierelationer, 
selvom de ofte er skrøbelige og svære at fastholde, tillægges stor betydning 
af de unge. Trods betydelige forskelle, så viser de unges fortællinger, at 
forestillinger om biologi, anerkendelse og normalitet er vigtige referen-
cepunkter i deres relationer til både biologiske forældre og plejeforældre. 
Fortællinger om svigt, forbundethed og kærlighed skriver sig således ind i en 
fælles forståelsesramme af familien som bærende institution i livet, hvilket 
reflekteres i de unges narrativer. Særligt fremstår familierelationerne som 
udfordrende for tidligere anbragte unges trivsel og hverdagsliv, når disse 
relationer svigter eller er præget af ambivalens. I disse situationer søger de 
unge ofte efter nye relationer som erstatning for de tabte. Imidlertid viser 
de unges fortællinger, at forældrerelationerne for de unge har vedblivende 
betydning langt ind i deres voksenliv.

Familiepleje, familie, narrativ metode, omsorg, svigt

Tea Torbenfeldt Bengtsson, Ditte Lumby 
og Juliane Birkedal Poulsen 

Skrøbelige relationer 
– tidligere anbragtes fortællinger om familie
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I Danmark oplever ca. 1 pct. af alle 0-17-årige at blive anbragt uden for 
hjemmet, svarende til omtrent 12.000 børn og unge. Af disse børn og unge er 
to tredjedele anbragt i plejefamilie, og dermed er familiepleje den mest udbredte 
anbringelsesform (VIVE). En plejefamilie er en familie, der har et barn eller 
ung i døgnpleje, det vil sige, at barnet bor hos plejefamilien i hverdagen. Det er 
kommunen, som anbringer barnet eller den unge, der oftest fortsat har samvær 
med sin biologiske familie. Det er barnets eller den unges kommune, der afgør 
varigheden af anbringelsen. De fleste anbringelser ophører, når den unge fylder 
18 år, men anbringelser kan slutte inden, fx ved at barnet eller den unge flytter 
hjem til sine biologiske forældre eller ved, at barnet eller den unge anbringes et 
andet sted.

Over en længere årrække er familiepleje blevet stadig mere udbredt som 
anbringelsesform. I en revision af Forsorgsloven fra 1958 blev pleje i private 
hjem for første gang fremhævet som den mest ønskværdige anbringelsesform 
(Bengtsson & Jakobsen 2009). Siden er stadigt flere børn og unge blevet 
anbragt i privat pleje og i Barnets Reform fra 2011 er det eksempelvis angivet, 
at familiepleje skal undersøges som førsteprioritet, når et barn eller en ung skal 
anbringes (Servicestyrelsen 2011). Det er hermed familien som institution, der 
ses som afgørende i samfundets forpligtigelse til at sikre alle børn og unge den 
bedst mulige opvækst. Familiepleje betragtes således som den anbringelsesform, 
der på bedst mulig vis sikrer, at anbragte børn og unge vokser op i et omsorgsfuldt 
miljø med stabile voksenrelationer (Servicestyrelsen 2011). 

Myndighedernes fokus på at sikre anbragte børn og unge varig og stabil 
voksenkontakt må ses som årsagen til, at flere kommuner præsenterer det at 
være plejefamilie som en opgave for livet, ligesom KL understreger vigtigheden 
af, at plejefamilier indstiller sig på “at forpligte sig i et livslangt engagement” (KL 
2009:30), når et barn tages i pleje. Imidlertid viser forskningen, at relationen 
mellem anbragte og deres plejeforældre er kompleks og ikke altid afspejler 
de intenderede familiemæssige forventninger om stabilitet og engagement. 
Samtidig er der i selve anbringelsen indbygget en usikkerhed, da anbringelsen kan 
afsluttes med relativt kort varsel, og det kan være uafklaret, hvad der forventes 
af relationen, når en anbringelse ophører. Derudover oplever en del unge, at 
relationen til deres plejeforældre pludseligt eller gradvist ebber ud i tiden efter 
endt anbringelse (Biehal & Wade 1996; Cunningham & Diversi 2012; Wade 
2008; Höjer & Sjöblom 2010). 

Forskning viser, at usikkerhed ikke kun gør sig gældende i anbragte børn og 
unges relation til deres plejeforældre, men ofte også præger relationen til deres 
biologiske forældre, hvor både svigt og kærlighed er med til at skabe ambivalente 
relationer (Holland & Crowley 2013; Boddy 2018; Sulimani-Aidan 2019). 
Det biologiske slægtskab kan således ikke anses som det, der alene kan definere 
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familiære relationer, men det er med til at forme de relationer, som anbragte 
børn og unge har mulighed for at blive en del af (Hammen 2016).

I denne artikel præsenterer vi en analyse af 3 unges fortællinger om deres 
familierelationer. Analysen trækker dog på empiri fra interviews med flere – 
nemlig 14 tidligere anbragte unge. Vi fokuserer på tidligere anbragtes fortællinger 
om deres familiære relationer og fremhæver i analysen særligt tre tematikker, der 
fremstår betydningsbærende på tværs af det samlede empiriske materiale. Først 
belyser vi, hvordan forståelsen af biologi og kærlighed er afgørende for, hvordan 
familierelationer formes samt hvilken betydning slægtskab tillægges af tidligere 
anbragte. Dernæst analyserer vi, hvordan tidligere anbragte, trods svigt under 
anbringelsen, kan føle en afhængighed og et tilhørsforhold til deres plejeforældre, 
hvilket kan skabe dysfunktionelle familierelationer. Til sidst vender vi os mod 
den betydning, som tidligere anbragtes ofte usikre og ambivalente familiære 
relationer kan have for deres drømme og forestillinger om et fremtidigt 
familieliv. Artiklen afsluttes med en diskussion og konkluderer, at et ideal 
om at tilhøre en familie står stærkt i de unges narrativer. Dette ideal fremstår 
afgørende for, hvordan tidligere anbragte mindes deres barndom og hvilke 
drømme og forestillinger, de har om et fremtidigt familieliv. I det følgende afsnit 
foretager vi en rammesætning af analysen, hvor vi, foruden en præsentation af 
den eksisterende forskning på feltet, udfolder den familieteoretiske ramme, som 
analysen tager sit afsæt i.

Betydningen af familierelationer

Analysen tager sit teoretiske afsæt i nyere familiesociologisk teori, hvor ‘familien’ 
forstås som en dynamisk og foranderlig størrelse, der konstitueres gennem 
praksisser og forhandles over tid (Morgan 1996; Finch 2007). Familie er således 
en facet af det sociale liv og dermed noget, der gøres snarere end noget, der på 
forhånd er givet (Morgan 1996). Forskning på anbringelsesområdet har i denne 
sammenhæng fremhævet en række praksisser, der bidrager til, at anbragte opnår 
en følelse af at høre til i plejefamilien. Disse praksisser tæller bl.a. ligeværdig 
behandling med plejeforældrenes biologiske børn og inklusion i den udvidede 
del af familien, eksempelvis gennem fælles fejring af højtider (Christiansen et 
al. 2013; Griffin 2004; Biehal 2014). Fælles hverdagslige praksisser og rutiner, 
såsom madlavning, opvask, lektielæsning og ritualer omkring sengetid, har 
ifølge flere studier ligeledes en positiv indflydelse på anbragtes tilhørsforhold til 
deres plejeforældre (Griffin 2004; Helton et al. 2018), ligesom kropslig berøring, 
såsom knus og kram, har positiv indflydelse på relationen mellem plejeforældre 
og -børn (Pitthouse & Rees 2015; Luckow 2020).

Familie er dog ikke blot en praksis, altså noget der gøres, men er ligeledes noget, 
der skal fremføres for relevante andre (Finch 2007). For at noget udgør en 
familiepraksis må udenforstående individer altså også anse den aktivitet, der 
udspiller sig, som havende en familieagtig karakter.  Som følge af opkomsten 



72 – tidligere anbragtes fortællinger om familie

TE
M

A
#4

 - 
D

EC
EM

B
ER

 - 
20

20
 S

. 6
9 

- 8
7

af nye familiekonstellationer lever stadigt flere børn og unge med voksne, som 
de ikke er biologisk beslægtede med, men som de deler hjem med, og som de 
måske føler sig familiært forbundne til. Mange børn vokser altså op i forskellige 
familiekonstellationer, såsom skilsmissefamilier og familier med forældre af 
samme køn. Denne udvikling har ifølge Finch (2007) nødvendiggjort et øget 
element af såkaldt ‘family display’. ’Family display’ er defineret som en praksis 
hvor individer blandt andet gennem narrativer signalerer og demonstrerer 
deres familiære tilhørsforhold både over for sig selv og deres omverden. Ifølge 
Finch (2007) eksisterer der en lang række redskaber, ’tools for display’, som 
individer kan benytte til at signalere og demonstrere familietilhørsforhold. Et 
’tool for display’ kan være en bestemt fortælling (narrativ) om familien som for 
eksempel ’vi er en familie der er god til at hygge sig’. Sådanne fortællinger kan 
understøttes af andre betydningsfulde ’tools for display’ fx fysiske objekter, 
såsom familiefotografier eller udveksling af fødselsdagshilsner. For børn i pleje 
kan ’family displays’ siges at være af særlig vigtighed, netop fordi relationen til 
deres plejeforældre og –søskende ikke er underbygget af et biologisk slægtskab. 
En måde, hvorpå nuværende og tidligere anbragte gennem ’family display’ søger 
at etablere og opretholde et familietilhørsforhold til deres plejeforældre, er ved 
at benytte familiære benævnelser. For eksempel kan plejebørns brug af termerne 
‘mor’ og ‘far’ demonstrere medlemskab af plejefamilien og tilknytning til 
plejeforældrene (Biehal 2014; Christiansen et al. 2013). Sådanne benævnelser har 
en symbolsk værdi, og signalerer en grad af normalitet i den særlige familieform, 
som en plejefamilie udgør.

Forskning viser, at flertallet af tidligere anbragte enten pludseligt eller gradvist 
mister kontakt til deres plejeforældre efter endt anbringelse (Biehal & Wade 
1996; Cunningham & Diversi 2012; Wade 2008; Höjer & Sjöblom 2010). Dette 
kan skyldes, at relationen i udgangspunktet er professionel og økonomisk, og at 
det er uafklaret, hvad relation fremover skal indebære. Dette skaber usikkerhed 
om, hvem der er ansvarlig for at relationen og kontakten bevares (Mølholt 2017; 
Christiansen et al. 2013). Tidligere anbragte søger ofte at kompensere for ustabile 
eller ikkeeksisterende familierelationer til såvel deres biologiske forældre som 
deres plejeforældre ved at tillægge partnere, venner eller kortvarige bekendtskaber 
en særligt stor betydning (Holland & Crowley 2013; Mølholt 2017; Cashmore 
& Paxman 2006; Höjer & Sjöblom 2014; Rutman & Hubberstey 2016). Trods 
ønsket om at kompensere for de manglende familierelationer kan det imidlertid 
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være vanskeligt for tidligere anbragte at danne varige og tillidsfulde relationer 
såvel i deres ungdom som i deres voksenliv (Bengtsson & Mølholt 2018, Unrau 
et al. 2008; Hyde et al. 2017).

Narrativer om anbringelser i familiepleje

Artiklen tager udgangspunkt i 14 semistrukturerede, kvalitative interviews 
gennemført med unge voksne, der i deres opvækst har været anbragt i 
familiepleje. Interviewene er indsamlet af VIVE i 2015 som en del af et større 
forskningsprojekt om plejefamilier og har haft til formål at udforske nuværende 
og tidligere anbragtes familiære relationer. Informanterne blev rekrutteret 
gennem foreninger og netværksgrupper for tidligere anbragte samt gennem 
kommunale sagsbehandlere. 

I analysen af de unges fortællinger om familie benytter vi en narrativ tilgang for 
at vise, hvordan de skaber narrativer om det at være familie. Narrativer forstås 
her som sammenhængende fortællinger med et plot og en fortæller (den unge), 
som udvælger, organiserer og forbinder begivenheder og karakterer omkring et 
meningsfuldt plot. De unges fortællinger er ikke alene en privat familiehistorie, 
men er knyttet til, hvordan vi mennesker forstår os selv, hinanden, vores 
muligheder og plads i verden (Bengtsson og Andersen 2017). Selvom de 
unges narrativer ofte er komplekse og konfliktfyldte, udgør de alligevel et 
’tool for display’ og indgår således i de unges forsøg på at skabe meningsfulde 
familiefortællinger, som andre kan genkende og spejle sig i. De unges narrativer 
om familierelationer bliver således et vigtigt element i, hvordan de skaber deres 
’family display’ (Finch 2007).   

Selve analysen er lavet via en narrativ tematisk kodning af det samlede 
interviewmateriale ift. familie og familierelationer. I selve fremstillingen her har 
vi udvalgt tre informanters narrativer, som afspejler generelle tematikker i hele 
materialet, og som giver en dybdegående indsigt i de unges vilkår og oplevelser. 
Alle tre narrativer er anonymiseret ved at ændre navne og andre væsentlige 
kendetegn ved de unges fortællinger (Bengtsson og Mølholt 2020). 

1. Biologi og kærlighed

Forståelsen af familie er i den vestlige verden i høj grad bundet op på det biologiske 
slægtskab som værende objektivt og universelt. Selvom idéen om det biologisk 
funderede slægtskab er blevet udfordret og i dag i socialforskningsmæssige 
sammenhænge oftest anskues som en særlig, kulturel konstruktion, så spiller 
det biologiske slægtskab stadig en afgørende rolle i både den kulturelle, retslige 
og hverdagslige forståelse af familie i det danske samfund (Hammen 2016, 
Mogensen & Olwig, 2013). ‘Blodsbeslægtethed’ tilskrives stadig i høj grad at 
være en naturgiven relation båret af en unik kærlighed, hvilket særligt anbragte 
børn og unge oplever at blive konfronteret med. Som følge af anbringelsen væk 
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fra deres biologiske forældre forventes de at have en særlig grad af refleksion 
omkring deres familieforhold. Således at de over for andre børn, men også 
voksne, kan redegøre for, hvorfor de bor i en plejefamilie (Bengtsson & Luckow 
2020). 

Vi finder derfor også i alle de unges narrativer refleksioner over deres slægtskab 
og forbundethed med både deres biologiske forældre og plejeforældrene. 
Alle har de forholdt sig til deres egen position, eller mangel på samme, i 
slægtskabsrelationerne og betydningen af kærlighed, eller mangel på samme, i 
disse relationer. For nogle af de unge er det tydeligt, at relationerne til deres 
biologiske familie og/eller plejefamilie er af stor betydning. For nogle gør brud 
og svigt i disse relationer det vanskeligt at skabe sammenhængende narrativer 
om deres fortid, nutid og fremtid. Deres oplevelser og følelser i barndommen er 
svære at forbinde til deres nutidige fortælling om, hvem de er og hvor de er på 
vej hen. For andre unge bliver det netop betydningen af slægtskab, som skaber 
narrativ sammenhæng mellem fortiden, nutiden og fremtiden. Det ser vi hos 
Andreas, der er i starten af 20’erne, og for ham er netop forbindelserne mellem 
biologi og slægtskab narrativt betydningsfulde i hans fortælling om sin opvækst 
og sine familieforhold. Andreas blev anbragt i familiepleje som 4-årig, som 
følge af sin mors psykiske sygdom. Andreas boede hos den samme plejefamilie 
indtil, han startede på en erhvervsuddannelse og i den forbindelse flyttede på 
kollegie. Andreas fortæller om familierelationerne i plejefamilien:

De har taget mig til sig som deres eget barn. Så min storesøster 
kalder jeg selvfølgelig min storesøster, og min storebror kalder jeg 
min storebror. Fordi de behandlede mig som den dumme lillebror, 
dengang jeg var lille, og vi lavede ting sammen. […] I dag har jeg 
stadigvæk [et tæt forhold til dem]. Så altså, lige nu ringer jeg til 
min bror, han er rigtig god til at lave ansøgninger, så hvis jeg skal 
lave en ansøgning, der skal kigges igennem eller jeg har brug for 
nogle gode råd, jamen så er det jo ham, jeg ringer til. Det er det 
dér familiebånd. Altså, jeg er hjemme i gennemsnit hver anden 
weekend og i ferierne, og glæder mig til at komme hjem. Jeg tror, 
det er sådan et normalt forhold til sine forældre. Du ved altså, 
de er der for én, og hjælper én med de ting, man har brug for, 
og snakker med én. Og kalder dig en idiot, hvis du er dum, ikke 
også. Det er sådan, standardforhold, altså helt normalt.

For Andreas har tilstedeværelsen af og inddragelsen i plejefamiliens 
fællesskabende familiepraksisser bidraget til en følelse af at høre til (Morgan 
1996). Foruden tilstedeværelsen af fællesskabende familiepraksisser, såvel 
under som efter anbringelsen, har også en kærlig og omsorgsfuld atmosfære i 
plejefamilien bidraget til, at Andreas oplever et stærkt slægtskabsbånd til sine 
plejeforældre og –søskende. Det stærke familietilhørsforhold, som Andreas 
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oplever at have til sin plejefamilie, står i kontrast til den relation, som Andreas 
har haft til sin biologiske familie. Særligt har Andreas’ relation til sin biologiske 
mor været stærkt belastet. Andreas fortæller eksempelvis, at det samvær, som 
han under sin anbringelse havde med sin biologiske mor, resulterede i, at han 
oplevede såvel fysiske som psykiske belastningsreaktioner:

Jeg har haft en psykisk syg mor, min rigtige mor, som hele tiden har 
prøvet at bilde mig ind, at hun bare kunne komme og hente mig 
og tage mig hjem. Det vil sige, at jeg har haft mange problemer 
selv. Fordi, når man så tilknytter sig sin plejefamilie, så vil man 
jo ikke væk derfra igen. Og så har man lige pludselig en mor, der 
sidder og truer én med, at hun kommer og henter én, og så får 
man psykiske problemer som barn, og det er jo ikke en god ting. 
Og så lige pludselig så har man så en anbringelseskommune, som 
begynder at arbejde imod én ved at give min mor ret og lov til at 
gøre… altså. Så jeg gik fra at skulle hjem til min biologiske mor 
én gang om måneden til en periode, hvor jeg slet ikke var hjemme, 
fordi jeg ikke kunne holde til det. Jeg var ked af det. Jeg var sur, og 
jeg havde ikke nogen af lege med, fordi folk kunne ikke holde mig 
ud. Og så kom der jo så en kommune og sagde, efter jeg ikke havde 
været hjemme i et år, nu skulle jeg hjem igen og besøge hende… 
Og… Så røg man så hjem der én gang om måneden igen, og det 
gik jo, som sagt, heller ikke særlig godt.

Trods massive tegn på mistrivsel, som følge af samværet, beskriver Andreas, 
at han under sin anbringelse alligevel gentagne gange blev tvunget til samvær 
med sin biologiske mor, indtil han som 15-årig afbrød kontakten til hende. 
Mødet, hvor Andreas gjorde det klart for sin biologiske mor, at han ikke 
længere ønskede hende i sit liv, fremstår som en skelsættende begivenhed og 
et afgørende vendepunkt i Andreas' liv. Dette skyldes, at beslutningen ifølge 
Andreas skabte ro i hans tilværelse og at han, efter at have afbrudt kontakten 
til sin biologiske mor, har haft det markant bedre. Selvom Andreas oplevede, at 
hans plejeforældre støttede ham i beslutningen, opfordrede de ham til grundigt 
at overveje, hvorvidt det ville være den rette beslutning at afbryde kontakten til 
sin biologiske mor. Andreas giver således udtryk for at være blevet mødt med et 
argument om, at familiær forbundethed næsten uløseligt er knyttet til biologi og 
dermed ikke alene kan reduceres til et spørgsmål om familiepraksis, hvilket vil 
sige positivt socialt samvær, omsorg og fællesskabende interaktioner (Morgan 
1996). 

Andreas’ fortælling viser omverdenens vedblivende fastholdelse af, at hans 
biologiske mor indtog en plads i hans liv, som ikke ville kunne udfyldes af andre 
– selv ikke en god og hjertelig plejefamilie. Gennem Andreas’ fortælling bliver 
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det dog tydeligt, at han selv er og altid har været overbevist om, at hans slægtskab 
er til plejefamilien. Andreas’ tydelige demonstration af sit familietilhørsforhold, 
fremstår som et ‘tool for display’ (Finch 2007), hvorigennem han distancerer 
sig fra sin biologiske familie, og aktivt tilvælger sine plejeforældre som ‘mor’ og 
‘far’. Dette stærke tilhørsforhold fremhæver og styrker Andreas også igennem 
konkrete handlinger:

Jeg har sådan en sød lille historie, hvis man kan sige det. De 
[plejeforældrene] har et specielt efternavn, og så var det ligesom, 
at jeg ikke var så glad for mit efternavn, som jeg havde fra min 
egen familie, og så spurgte jeg dem, om jeg måtte skifte navn. Det 
gjorde jeg dengang, jeg var 8 år. De grinede bare af det: ”Ja, det 
måtte jeg selvfølgelig gerne. Det var noget, man kunne, når man 
blev ældre”. Da jeg så blev 18 år og sagde til dem: “Jamen, jeg kan 
huske, hvad I sagde til mig dengang, så nu vil jeg skifte navn”. 
Så fik jeg så lov. Man skal have tilladelse fra familien, fordi der 
er ikke så mange [med plejeforældrenes efternavn], og der fik jeg 
så lov af familien. Det måtte jeg selvfølgelig gerne. Jeg har boet 
der altid, jo. Så dér skiftede jeg efternavn, og slettede mit gamle 
efternavn, og fik det nye. Altså, jeg har altid følt mig mere som en 
del af dén familie end min egen familie. Og så tænkte jeg, det var 
nok det eneste rigtige i mit hoved. Hvorfor skulle jeg hedde noget 
andet? Jeg synes, det var et vigtigt skridt i mit liv, at ligesom sige, 
at nu lægger jeg det andet bag mig. Nu er jeg et nyt menneske. 
Det er dét her, jeg er. Det er dét her, jeg har været. Det er dét her, 
jeg går fra.

Ved at tage plejeforældrenes efternavn skaber Andreas et tydeligt slægtsskabsbånd 
mellem sig selv og plejefamilien. Andreas styrker hermed relationerne på et 
symbolsk plan, hvor han gennem navneskiftet forsøger at nedbryde dikotomien 
mellem biologisk slægtskab og andre relationer (Hammen 2016). Samtidig kan 
navneskiftet ses som et forsøg på aktivt at udslette selv den mindste tvivl, hos 
ham selv og andre, om, hvilken familie han tilhører. Hermed bliver navneskiftet 
en måde for Andreas at skabe en ny familiefortælling, som styrker det i forvejen 
meget tætte familiære bånd til plejefamilien. 

Andreas’ narrativ om hans familierelationer viser, at biologi og kærlighed 
er vigtige orienteringspunkter. Det kan være svært, eller nærmest umuligt, 
at afskrive det biologiske slægtskab, og samtidig bliver tilvalget af andre 
slægtskabsrelationer, som er båret af kærlighed, besværliggjort af det biologiske 
slægtskab. For andre af de interviewede unge fremtræder det biologiske slægtskab 
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som det vigtigste og dér, hvor familiekærligheden naturligt er forankret. Her er 
der unge som fortæller om en stærk tilknytning til deres biologiske forældre, også 
selvom relationen er skrøbelig og udfordret af de biologiske forældres personlige 
problemer. På tværs af de unges fortællinger fremstår slægtskabet til både den 
biologiske familie og plejefamilien som et vigtigt referencepunkt for de unges 
fortællinger om deres familierelationer. 

2. Svigt og afhængighed 

Desværre er det langt fra alle af de interviewede unge, der som Andreas oplever at 
have en kærlig og omsorgsfuld plejefamilie. Tværtimod giver flere af de tidligere 
anbragte udtryk for at have oplevet svigt i plejefamilien, hvilket i mange tilfælde 
er forbundet med, at plejefamilien ikke har ydet dem nævneværdig støtte og 
omsorg, særligt i tiden efter endt anbringelse. Flere af de unge fortæller således, 
at de efter at have forladt plejefamilien oplevede en meget begrænset kontakt 
og interesse fra plejeforældrenes side. Oplevelsen af manglende støtte fra 
plejeforældrenes side kommer for de unge til at spille sammen med manglende 
støtte fra deres biologiske forældres side, hvorved der opstår et dobbelt svigt (se 
også Mølholt 2017). 

Flere af de interviewede unge fortæller, hvordan det svigt, de oplevede fra 
plejeforældrenes side, var værre end svigtet fra deres biologiske forældre, da 
de unge havde en anden forventning til plejeforældrene. Dette skyldes, at de 
tidligere anbragte havde et realistisk billede af deres biologiske forældres ofte 
meget sårbare livsomstændigheder, og derfor ikke forventede at modtage 
nævneværdig støtte og omsorg fra deres side. Omvendt oplevede flere af de 
tidligere anbragte det svigt, som deres plejeforældre udsatte dem for, som et 
udtryk for mangel på interesse og lyst til at engagere sig i deres liv snarere end som 
et udtryk for manglende materielle og personlige ressourcer hos plejeforældrene. 
Når anbragtes forventninger til omsorg og støtte fra deres plejeforældres side 
hverken under eller efter anbringelsen er blevet indfriet, opleves det som et svigt. 
For nogle af de unge bliver det svigt, som de har været udsat for i plejefamilien, 
til en ubearbejdet sorg, som de bærer med sig og som sætter sig igennem på 
forskellig vis. For nogle af de tidligere anbragte har dette svigt betydning for, 
hvordan de forstår og erindrer deres barndom og anbringelse, ligesom nogle 
tidligere anbragte, trods de svigt de har oplevet i plejefamilien, giver udtryk for 
et nutidigt savn af deres plejeforældre. 

Trine, der er i midten af 20’erne og er i gang med en lang videregående 
uddannelse, fortæller om, hvordan hun er blevet svigtet af både sine biologiske 
forældre og af sine plejeforældre. Som 10-årig blev Trine, sammen med sin bror 
Jens, tvangsfjernet og anbragt på en institution, hvor de boede kortvarigt, inden 
de blev placeret hos en plejefamilie. Her boede Trine frem til, at hun flyttede 
som 18-årig. Trine fortæller i interviewet om sit forhold til plejeforældrene: 
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Trine: I dag er det jo ikkeeksisterende, fordi vi har ikke noget. 
Altså jeg snakker ikke med dem. 

Interviewer: Hvad med dengang du boede hos dem?

Trine: Ja... Det er lidt sjovt, ikke, for jeg får stadig lyst til at sige, 
at det var jo ikkeeksisterende, for vi havde jo ikke noget forhold. 

Altså, vi havde det forhold, at jeg boede der, men de gad os jo 
ikke rigtig. Det var sådan dén følelse, vi havde. Så jeg ved ikke, 
hvad forholdet... Det var i hvert fald ikke… det er sådan et, 
altså, dominerende forhold. De var meget dominerende, ikke. 
[…] Det var dem, der bestemte, og de sad øverst i hierarkiet, og 
så skulle vi andre bare gøre, hvad der blev sagt, og måtte ikke 
have en mening om, hvad vi kunne lide. [Vi skulle] tilpasse 
vores personligheder eller hvad hedder sådan noget. […] Så ja, 
ikke noget kærligt forhold og heller ikke sådan en følelse af [at 
de passer på mig], altså, jo, følelsen af, at de passer på mig, som 
i et tag over hovedet, og mad i køleskabet, men ikke sådan den 
psykiske omsorg. Overhovedet.

Trine oplevede under sin anbringelse et totalt fravær af omsorg og kærlighed 
fra sine plejeforældres side.  Trine fortæller videre, at hendes plejemor talte 
nedsættende til hende ved blandt andet at kalde hende ”tyk, klam og ulækker”. 
Plejebørnene skulle altid opholde sig udendørs efter skoletid og måtte ikke selv 
tage mad i køleskabet, ligesom der var meget strikse regler omkring måltiderne. 
Familiepraksisserne i plejefamilien understøttede således ikke familiefølelsen, 
men blev forbundet med anspændthed og en følelse af at være uønsket (Morgan 
1996). Disse negative familiepraksisser blev understøttet af plejeforældrenes 
indretning af huset, hvor plejebørnene havde deres egen ”afdeling” med 
værelser og tilhørende stue. Plejeforældrene havde også deres egen stue, hvor 
plejebørnene ikke måtte komme og stuen blev aflåst, når plejeforældrene ikke 
var hjemme. I Trines fortælling bliver de aflåste rum et symbol på de afstumpede 
familiepraksisser og den distance og mistillid, som hun oplevede fra sine 
plejeforældres side. Trines fortælling, om hvordan hun hverken følte sig knyttet 
til plejeforældrene eller deres hjem, er kendetegnet ved fraværet af tilhørsforhold 
og tilknytning - et fravær af ‘belonging-in-place’ (Bennet 2015; Bengtsson & 
Luckow 2020). 

De negative forhold og svigt betød, lidt overraskende, ikke, at Trine automatisk 
afbrød kontakten til sine plejeforældre, da hun flyttede som 18-årig. Tværtimod 
fortæller Trine, at hun har gjort meget for at bevare kontakten til sine 
plejeforældre efter anbringelsens ophør:
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Interviewer: Stoppede kontakten med det samme, da du flyttede?

Trine: Jeg glædede mig jo så meget til at komme væk fra dem, 
fordi det var et helvede at være der, og samtidigt sa ̊ holdt jeg jo 
fast i dem, fordi de var jo min familie. De havde været der i 10 
år eller sådan noget. Sa ̊ jeg ville gerne invitere dem ned at se… 
Jeg ville nok også gerne vise dem, at jeg kunne godt finde ud af 
noget, og at jeg havde fået hus, og jeg skulle bo sammen med ham 
[kæresten]. Så jeg inviterede dem derned, men de blev ved med at 
finde på alle de dér undskyldninger: “Ej, men vi kan ikke lige...”. 
Og: “Nå, men Thomas og Anne [plejeforældres biologiske børn] 
har ikke tid til at tage med”. Og så holder man jo nok stille og 
roligt op med at spørge. Og sa ̊ var det, at jeg til min fødselsdag, 
der fik jeg et fødselsdagskort fra dem. Altsa ̊, de gav det til Anne 
[plejeforældres biologiske datter], som gav det til Jens [Trines 
biologiske lillebror, red.], som gav det til mig. Jeg ved ikke helt, 
hvorfor de gjorde det. Måske var det fordi, det var sa ̊ tæt på [at 
jeg var flyttet], at de ikke følte, de kunne lade være. Så var det, at 
jeg sendte et julekort et halvt år efter. Det fik jeg aldrig svar på. 
Ja, og så [skrev jeg] tillykke til Marianne [plejemor]. Hun havde 
fødselsdag, sa ̊ det var i april, næsten et år efter, der sendte jeg et 
fødselsdagskort til Mogens [plejefar] og skrev tillykke og spurgte, 
om jeg måtte få billederne fra den dag, jeg var blevet student, 
og det har jeg heller aldrig fået svar på. Sa ̊ forstår man vel en 
hentydning”.

Trines relation til plejeforældrene er således præget af stærkt ambivalente 
følelser. På den ene side fremhæver Trine, at hun var lettet over at forlade 
plejefamilien, fordi “det var et helvede af være der”, mens hun på den anden side 
fortæller, at hun trods alt betragtede plejeforældrene som sin familie. Forsøget 
på at opretholde kontakten opstår netop, fordi Trine tilskriver relationen en 
familiær karakter, som gør, at den til trods for svigt er betydningsfuld og ikke til 
at ophæve. Trine har ikke kontakt til sine biologiske forældre og plejeforældrene 
var således de eneste forældre i hendes liv, og uden dem har hun frygtet at stå 
alene uden familiære tilhørsforhold. Trine oplevede hermed at være afhængig 
af plejeforældrene og søgte deres anerkendelse til trods for deres mange svigt 
– et mønster som fortsætter den første tid efter anbringelsens ophør. Denne 
afhængighed af plejeforældrenes anerkendelse bliver dog brutalt brudt af 
plejeforældrenes mange afvisninger af Trines forsøg på kontakt. 

Svigt, afhængighed og et ønske om anerkendelse er betydningsbærende 
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erfaringer ikke alene i Trines narrativ, men afspejles i flere af de unges narrativer 
om relationen til såvel deres biologiske forældre som til deres plejeforældre. 
Således forsøger flere unge, trods manglende interesse og gentagne svigt, at 
bevare en relation til de voksne, som de anser for at være deres (ofte eneste) 
familie. Ønsket om at bevare familierelationer, trods det forhold at de er 
dysfunktionelle, skal forstås i sammenhæng med at alternativet – at stå alene 
uden familiære tilhørsforhold – opleves som værre.    

3. Drømme og usikkerhed 

Trine giver udtryk for, at hun, efter at have opgivet den belastede relation til sine 
tidligere plejeforældre, har tillagt andre relationer en familiær betydning. Hun 
har bevaret en tæt relation til sin tidligere svigermor, ligesom hun er blevet en 
del af sin venindes familie, som hun tilbringer tid med ved højtider og i ferier. 
Derudover har Trine en tæt relation til sin biologiske lillebror. Trine anser i dag 
disse relationer som det, der udgør hendes familiære netværk. 

Selvom Trine i dag har skabt sine egne familierelationer og realiseret drømmen 
om at gennemføre en uddannelse og etablere eget hjem, har hun stadig svært 
ved at lægge tiden i anbringelse bag sig og gøre sig fri af tanker om sine tidligere 
plejeforældre og de svigt, de udsatte hende for. Dette ses bl.a. ved, at Trine på 
Facebook følger med i plejeforældrenes liv og observerer deres ”family displays” 
i form af billeder fra fester og lykkelige familiestunder. Selvom Trine gennem 
hele sin fortælling giver udtryk for, at de ting, der fandt sted i plejefamilien, 
var uacceptable, oplever hun stadig en usikkerhed ift. rigtigheden af sine 
erindringer. Hun tvivler altså i sin fortælling på, om det mon er hende, der 
husker forkert, ligesom hun også kan blive i tvivl om, hvorvidt hun under og 
efter sin anbringelse var for nærtagende og sensitiv.

Drømme og usikkerhed bliver for flere af de unge viklet ind i hinanden, når de 
fortæller om deres liv efter anbringelsen. Flere af de unge har oplevet at miste 
både plejeforældre og biologiske forældre. Tab, som ofte sætter markante spor 
hos unge, som i forvejen har et begrænset netværk af voksne omkring sig. En af 
disse unge er Amanda, der på interviewtidspunktet er i midten af 20’erne, og 
som i sin opvækst har været anbragt i to forskellige plejefamilier. Grundet sin 
biologiske mors misbrug og psykiske lidelse, blev Amanda som 9-årig anbragt 
hos sin første plejefamilie. Om tiden i den første plejefamilie fortæller Amanda, 
at hverdagen var kendetegnet af manglede kærlighed og fællesskab. Hun 
beskriver desuden sine daværende plejeforældre som ”strenge, fordømmende og 
følelseskolde”. Som 14-årig flyttede Amanda hjem til en enlig plejemor, hvor hun 
for første gang oplevede nærvær, omsorg og oprigtig interesse. Hun fremhæver, 
at plejemoren kaldte hende “skat” og drog omsorg for hende gennem knus og 
kram, ligesom hun følte sig hjemme i plejemorens hus. Med andre ord følte 
Amanda et naturligt ‘belonging-in-place’ (Bennet 2015; Bengtsson & Luckow 
2020).
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Amanda fortæller, at hendes nye plejemor led af en uhelbredelig kræftsygdom, 
hvilket plejemoren dog valgte at holde skjult for Amanda, som derfor først fik 
kendskab til sygdommen kort tid inden plejemorens død. I Amandas narrativ 
fremstår plejemorens død som en livsomvæltende begivenhed – Amanda 
mistede ikke blot sin eneste omsorgsperson og forældreskikkelse, men blev også 
som 18-årig meget brat kastet ud i voksentilværelsen. Om tiden efter plejemorens 
død fortæller Amanda: 

Amanda: Jeg fik en kæreste. Jeg mødte ham nogle måneder efter, 
Else [plejemoren] hun døde, og jeg var en skygge af mig selv. Jeg 
var så syg. Jeg havde en svær depression og panikangst samtidig. 
Jeg var helt væk. Drak fem til seks dage om ugen samtidig med, 
at jeg var på nogle ret stærke mavepiller, men så mødte jeg min 
daværende kæreste og syntes, at der var lige et øjeblik, der lige 
fangede min opmærksomhed midt i al min tåge og sorg. Han blev 
et meget vigtigt menneske i mit liv, og det er han stadig den dag 
i dag. Han er bare ikke min kæreste nu. Nej, det er ligesom en 
familie.

 Senere i interviewet, fortæller Amanda: 

Amanda: Min mor, min storesøster, på en eller anden passiv 
måde også min storebror, men altså, han har ikke været særligt 
meget i mit liv, men det har været rigtig, rigtig vigtigt. Øh, min 
lærer i folkeskolen, som jeg stadig har kontakt med, min psykolog 
i folkeskolen, som jeg stadig har kontakt med, min kontaktperson, 
som jeg stadig har kontakt med. Det er min nye familie og de 
kommer, når jeg har fødselsdag, og det er dejligt.

Selvom Amanda fremhæver sin biologiske familie, som nogle af de vigtigste 
personer i sit liv, giver hun i sit samlede narrativ udtryk for, at hverken hendes 
biologiske mor, far, søster eller bror er til stede i hendes hverdagsliv i dag. 
Amanda anser sin ekskæreste, sin tidligere lærer, sin tidligere psykolog samt 
sin kontaktperson, som betydningsfulde og som sin ”nye familie”. Hun skaber 
hermed et nyt narrativ om, hvem der er hendes familie og dermed ændrer hun 
også sit ”family display” (Finch 2007), hvor betydningen af det biologiske 
slægtskab nedtones.

Selvom Amanda har mestret at skabe og definere sin egen familie og har en stabil 
voksentilværelse, hvor hun bor i sin egen lejlighed og trives på sin uddannelse, 
er hendes drømme for fremtiden begrænsede. Det er som om, at hun ikke tør 
at håbe på for meget og hun begrænser sine forventninger, således at hendes 
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primære ønske for fremtiden er at “blive okay”. Amanda skaber hermed et 
forholdsvist fatalistisk narrativ om fremtiden (Järvinen & Ravn 2015), og 
hun fortæller, at hun regner med at have behov for terapi resten af sit liv. Dog 
drømmer hun om en dag at få det så godt, at hun bliver i stand til at få sine egne 
børn og give dem en tryg opvækst.

Oplevelser af svigt og tab har for Amanda således betydet, at hun er blevet 
tilbageholdende med at formulere drømme om eget familieliv. Denne usikkerhed, 
på evnen til at kunne etablere og indgå i ”en rigtig familie”, ses ligeledes afspejlet 
i flere af de øvrige unges narrativer, som således udtrykker tvivl om deres evne 
til at skabe bæredygtige familierelationer præget af nærvær, tillid og kærlighed. 
Omvendt ser vi dog også, at nogle af de interviewede unge idylliserer familielivet 
og meget tidligt forsøger sig med at etablere den lykkelige kernefamilie, som de 
aldrig selv oplevede at være en del af i deres opvækst. Mens nogle af de tidligere 
anbragte lykkes med indfri drømmen om kernefamilien, oplever andre, til stor 
frustration og smerte, at livet med kæreste og børn falder fra hinanden.

Diskussion: Betydningen af familie

For flere af de interviewede unge er det vigtigt at fremhæve relationen til 
plejefamilien som en normal familierelation, til trods for, eller måske særligt fordi, 
den ikke bygger på et biologisk slægtskab. For disse unge er oplevelsen af at være 
en del af ”en rigtig familie” via deres narrative ”family displays” afgørende for og 
en bærende del af deres fortælling. Dette eksemplificeres via mange henvisninger 
til, at de både under og efter deres anbringelse har været en accepteret og naturlig 
del af ”normale” familiepraksisser i plejefamilien, herunder ”family displays” 
som fx familiefester og udflugter. Denne praksisrelaterede dimension er med til 
at underbygge de unges tilhørsforhold til deres plejefamilie, men trækker også 
tydeligt på kulturelle og samfundsmæssigt forankrede idéer om, hvad det vil sige 
at være en del af ”en rigtig familie” (Dalgas 2013; Pedersen & Tjørnhøj-Thomsen 
2013). 

De unges familiefortællinger vækker således generel genkendelighed, fordi de 
trækker på bredere samfundsmæssige fortællinger om, hvad en familie er. De 
kendetegn og referencer, som de unge inddrager i deres fortællinger, fremhæver i 
høj grad det normale i relationen til plejeforældrene. Imidlertid indeholder selve 
denne fremhævelse af det normale også en dobbelthed, idet familierelationers 
normalitet netop almindeligvis ikke fremhæves, men derimod tages for givet 
– både af børn, forældre og omgivelser. Hermed bliver fortællingerne om 
den normale plejefamilie også til en påvisning af de særlige vilkår, der er for 
relationerne i plejefamiliekonstellationen, hvilket er med til at understrege at 
disse relationer netop ikke er normale og på forhånd givne familierelationer. I 
stedet for at tale om ”rigtige” eller ”normale” familierelationer giver det måske 
bedre mening at tale om velfungerende familierelationer i plejefamilien – det 
vil sige, relationer som bygger på gensidighed og i den optimale situation på 
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kærlighed mellem plejebarn og plejefamilie.  

At flere af de unge enten fremhæver relationen til deres tidligere plejeforældre 
som en normal forældre/barn-relation eller har fundet andre relationer, som de 
både over for sig selv og deres omverden kan definere som familiære, vidner om, 
at det at tilhøre en familie er et naturliggjort og på mange måder ufravigeligt 
ideal i det nutidige samfund. At dette er tilfældet, må ses i sammenhæng 
med, at familielivet åbner mulighed for at indgå i sociale fællesskaber, der 
rækker ud over den enkelte familie og bidrager til anerkendelse i andre sociale 
arenaer. Eksempelvis er deltagelse i fejring af højtider, fødselsdage og andre 
begivenheder ikke blot praksisformer, der konstituerer og underbygger 
familietilhørsforholdet internt i familien, men også aktiviteter der forbinder 
de enkelte familiemedlemmer til et større socialt og nationalt fællesskab. 
At indgå i en familie, hvad enten den er selvvalgt eller bygger på et biologisk 
slægtskab, kan således betragtes som væsentligt for, at individer kan etablere en 
normalitetsfølelse (Pedersen & Tjørnhøj-Thomsen 2013).

Måske netop fordi det at tilhøre en familie er meget væsentligt for at etablere 
en normalitetsfølelse, vidner de unges narrativer om, at de både under og 
efter deres anbringelse har arbejdet hårdt for at skabe og definere et familiært 
tilhørsforhold. I de tilfælde, hvor de unge oplever skuffelser og nederlag, lader 
det til, at de i et vist omfang tillægger sig selv skylden for de manglende eller 
skrøbelige familierelationer. Man kan altså sige, at sårbarheden individualiseres 
og bliver gjort til den enkelte unges eget problem. Der er måske et fravær af 
kollektivt ansvar og forståelse for, at selve anbringelsen er med til at skabe sårbare 
familierelationer. Dette kan være årsagen til, at det er den enkelte anbragte, 
der alene står tilbage med oplevelsen af ikke at have ’ordentlige’ og ’rigtige’ 
familierelationer, samt af ikke at have adgang til samme kærlighed og støtte som 
flertallet af andre unge.

Konklusion: Familierelationer præget af skrøbelighed

Gennem en analyse af tidligere anbragte unges fortællinger om deres familieliv, 
peger artiklen på familiens betydning som bærende samfundsinstitution i 
hverdagslivet. Vi ser, at en opvækst i plejefamilie hos anbragte skaber øget 
refleksivitet om familierelationer og at de tidligere anbragte på forskellig vis 
formår at skabe sammenhængende og genkendelig fortællinger om deres 
relation til både biologiske forældre og plejeforældre. Disse familiehistorier 
bygger på aktive tilvalg og fravalg, men også ofte på tvivl, svigt og usikkerhed om 
relationernes betydning for deres opvækst, dem de ser sig selv som i dag og dem, 
de gerne vil være i fremtiden. For de fleste unge fremstår familierelationerne 
både til deres biologiske familie og til plejefamilien som præget af skrøbelighed, 
da de unge ofte har erfaring med, at relationerne ikke varer ved, når de bliver 
voksne.
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At anerkende denne skrøbelighed er vigtig for at forstå, hvorfor familierelationer 
for mange anbragte børn og tidligere anbragte unge er vanskelige relationer. 
Selv i de få situationer, hvor de unge anser både deres biologiske forældre og 
plejeforældrene for tætte familierelationer, er fortællingerne præget af store 
overvejelser om, hvad familier er. Oplevelser af svigt og usikkerhed forstærker 
ofte de unges overvejelser om, hvad familiære tilhørsforhold har betydet for deres 
opvækst og deres liv og familierelationer i dag.  På tværs af de unges fortællinger 
rejses der således store spørgsmål om, hvad man som anbragt barn og ung kan 
forvente af de familierelationer, som samfundet tildeler en. Ovenstående analyse 
er et bidrag til den eksisterende forskning, da den tydeligt viser, at anbragte børn 
og unge har forhåbninger om at have gode og stabile familierelationer, men at 
de ofte oplever mange svigt. Derfor affinder de sig med tiden ofte med at have 
andre og lavere forventninger til deres familierelationer end flertallet af danske 
børn. Det er således centralt, at fremtidige indsatser indarbejder, hvordan 
stabile og positive familierelationer til både plejeforældre og biologiske forældre 
skabes, vedligeholdes og forandres således, at anbragte ikke fortsat skal opleve, at 
velfungerende familierelationer primært er deres eget ansvar. 
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Ditte Lumby er cand. scient. soc., fuldmægtig i 
Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune.

Juliane Birkedal Poulsen er cand.scient.soc., videnskabelig 
assistent i VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter 
for Velfærd.



– tidligere anbragtes fortæ
llinger om

 fam
ilie

TEMA#4 - DECEMBER - 2020 S. 69 - 87

Litteratur

Bengtsson, Tea Torbenfeldt & Ditte Andersen 2017: ”Narrativ analyse: tematisk, 
strukturel og performativ”, i Järvinen, Margaretha & Nanna Mik-Meyer (red.): 
Kvalitativ analyse – syv traditioner. København: Hans Reitzels Forlag: 273-294.

Bengtsson, Tea Torbenfeldt & Anne-Kirstine Mølholt 2018: “Creation of 
belonging and nonbelonging in the temporal narratives of young people 
transitioning out of care in Denmark”, Nordic Social Work Research, 8, no. 
S1: 54-64.

Bengtsson, Tea Torbenfeldt & Anne-Kirstine Mølholt 2020: ”Anonymisering 
i kvalitative undersøgelser”, i Petersen, Kirsten Elisa & Lars Ladefoged (red.): 
Forskning med børn og unge: Etik og etiske dilemmaer. København: Hans 
Reitzels Forlag: 193-210.

Bengtsson, Tea Torbenfeldt & Stine Tankred Luckow 2020: “Senses of 
belonging when living in foster care families: Insights from children’s video 
diaries”. Childhood, 27, no. 1: 106-119.

Bengtsson, Tea Torbenfeldt & Turf Böcker Jakobsen 2009: Institutionsanbringelse 
af unge i Norden – En komparativ undersøgelse af lovgrundlag, institutionsformer 
og udviklingstendenser. København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd. 

Bennet, Julia 2015: “’Snowed in!’: Offbeat Rhythms and Belonging as Everyday 
Practice”, Sociology, 49, no. 5:955-969. 

Biehal, Nina & Jim Wade 1996: “Looking Back, Looking Forward: Care 
Leavers, Families, and Change”. Children and Youth Services Review, 18, no. 
4/5: 425-445.

Biehal, Nina 2014: “A Sense of Belonging: Meanings of Family and Home in 
Long-Term Foster Care”. British Journal of Social Work, 44:955-971.

Boddy, Janet 2018: “Troubling Meanings of “Family” for Young People Who 
Have Been in Care: From Policy to Lived Experience”. Journal of Family Issues, 
00, no. 0:1-25.

Cashmore, Judy & Marina Paxman 2006: “Predicting after-care outcomes: the 
importance of ‘felt security’”. Child and Family Social Work: 11: 232-241.

Christiansen, Øivin, Karen J. S. Havnen, Toril Havik & Norman Andersen 
2013: “Cautious Belonging: Relationships in Long-Term Foster-Care”. British 
Journal of Social Work, 43:720-738.

Cunningham, Miranda J. & Marcelo Diversi 2012: “Aging out: Youths’ 



– tidligere anbragtes fortæ
llinger om

 fam
ilie

TEMA#4 - DECEMBER - 2020 S. 69 - 87

perspectives on foster care and the transition to independence”. Qualitative 
Social Work, 12, no. 5:587-602. 

Dalgas, Karina 2013: ”Måltidets bindinger: Om filippinske au pairers 
deltagelse i danske værtsfamilier”, i Mortensen, Hanne Overgaard og Karen 
Fog Olwig (red.): Familie og slægtskab – Antropologiske perspektiver. Gylling: 
Samfundslitteratur: 151-170. 

Finch, Janet 2007: “Displaying Families”. Sociology, 41, no. 1: 65-81.

Griffin, Julie Denise 2004: Growing up in Foster Care: A Qualitative Study of the 
Relational Worlds of Foster Youth. Austin: The University of Texas. 

Hammen, Ida Cecilie Norn 2016: Slægtskabelser – En undersøgelse af relationer 
mellem familieplejeanbragte børn, deres forældre og plejeforældre. Roskilde: 
Roskilde Universitet.

Helton, Jesse J., Jill C. Schreiber, Janet Wiley & Rachel Schweitzer 2018: 
“Finding a routine the works: A mixed methods study of foster parents”. Child 
& Family Social Work, 23:248-255.

Holland, Sally & Anne Crowley 2013: “Looked-after children and their birth 
families: using sociology to explore changing relationships, hidden histories and 
nomadic childhood”. Child and Family Social Work, 18:57-66. 

Hyde, Abbey, Deirdre Fullerton, Maria Lohan, Laura Dunne & Geraldine 
Macdonald 2017: ”Young people’s views on the impact of care expectations in 
their ability to form positive intimate relationships”. Adoption & Fostering, 41, 
no. 3: 242-253. 

Höjer, Ingrid & Yvonne Sjöblom 2010: “Young people leaving care in Sweden”. 
Child and Family Social Work, 15:118-127. 

Höjer, Ingrid & Yvonne Sjöblom 2014:”Voices of 65 Young People Leaving 
Care in Sweden: “There Is So Much I Need to Know!”. Australian Social Work, 
67, no. 1: 71-87. 

KL 2019: Udsatte børn - Nøgletal 2019. København. 

Järvinen, Margaretha & Signe Ravn 2015: “Explanations and expectations: 
drug narratives among young cannabis users in treatment”. Sociology of Health 
& Illness, 0, no. 0:1-18. 

Luckow, Stine Tankred 2020: “Intimacy among relative strangers: Practices of 
touch and bodily care in new foster care relationships”. The Sociological Review, 
68, no. 1: 177-191.



– tidligere anbragtes fortæ
llinger om

 fam
ilie

TEMA#4 - DECEMBER - 2020 S. 69 - 87

Morgan, David H. J. 1996: Family Connections – An Introduction to Family 
Studies. Cambridge: Policy Press. 

Mølholt, Anne-Kirstine 2017: Når man har været anbragt - En sociologisk 
undersøgelse af fortællinger om fortid, nutid og fremtid hos unge, der har været 
anbragt uden for hjemmet. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Pedersen, Pia Vivian & Tine Tjørnhøj-Thomsen 2013: ”Barnløse og socialt 
udsattes perspektiver på forældreskab, familie og fællesskab”, i Mortensen, Hanne 
Overgaard og Karen Fog Olwig (red.): Familie og slægtskab – Antropologiske 
perspektiver. Gylling: Samfundslitteratur: 37-54. 

Pitthouse, Andy & Alyson Rees 2015: Creating Stable Foster Placements 
– Learning from Foster Children and the Families Who Care For Them. 
Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 

Rutman, Deborah & Carol Hubberstey 2016: ”Is anybody there? Informal 
support accessed and sought by youth from foster care”. Children and Youth 
Services Review, 63: 21-27. 

Servicestyrelsen 2011: Håndbog om Barnets Reform. Odense: Servicestyrelsen.

Sulimani-Aidan, Yafit 2019: “Qualitative exploration of supporting figures in 
the lives of emerging adults who left care compared with their noncare-leaving 
peers”. Child & Family Social Work, 24: 247-255. 

Unrau, Yvonne A., John R. Seita & Kristin S. Putney 2008: “Former foster 
youth remember multiple placement moves: A journey of loss and hope”. 
International Journal of Social Welfare, 14:265-276.  

Vinnerljung, Bo & Marie Sallnäs 2008: “Into adulthood: a follow-up study of 
718 young people who were placed in out-of-home care during their teens”. 
Child and Family Social Work, 13:144- 155. 

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd: “Tema: 
Anbragte børn i Danmark”, Temaer: https://www.vive.dk/da/temaer/anbragte-
boern-i-danmark/.

Wade, Jim 2008: “The Ties that Bind: Support from Birth Families and 
Substitute Families for Young People Leaving Care”. The British Journal of 
Social Work, 38, no. 1: 39-54. 

https://www.vive.dk/da/temaer/anbragte-boern-i-danmark/
https://www.vive.dk/da/temaer/anbragte-boern-i-danmark/


TEMA#4 - DECEMBER - 2020 s. 88 - 106

Artiklen omhandler måden, hvorpå anbragte børns følelsesmæssige adfærd 
problematiseres og kobles til diagnoser. Analysen af to empiriske nedslag 
om humørsvingninger og om tilknytningsforstyrrede børn viser, hvordan 
fortællinger om anbragte børn præges af et fokus på følelsesregulering og 
diagnoser, der risikerer at fastholde en ofte individualiseret forståelse af 
børnene som afvigende fra normal og ønskelig adfærd. Men analyserne 
viser også, hvordan dette kan udfordres gennem et nysgerrigt blik for 
historier, der peger i andre retninger. Historier, der sætter børnene i et nyt 
lys og giver plads til andre forståelser og handlemuligheder. 
 
Emneord: anbragte, diagnoser, små historier, positionering, emergent 
listening

KATJA1 fortæller, at der faktisk ikke har været de store ture… 
Der var kun lige i søndags, hvor de skulle fejre Sigrids fødselsdag, 
og hvor hun havde en så dårlig attitude hele dagen, at hun ikke 
fik is om eftermiddagen som aftalt… KATJA fortæller videre, at 
hun og MORTEN har siddet og kigget hendes papirer igennem, 
og selvom Sigrid ikke er udredt, så er der et eller andet galt, noget 
borderline eller lignende, også fordi hendes forældre har nogle 
afvigerdiagnoser, og det er arveligt… (Observationsnoter, Runde 
2, Dag 3)

Denne artikel omhandler måden, hvorpå anbragte børns følelsesmæssige adfærd 
vækker bekymring eller problematiseres. Baseret på mit ph.d.-projekt (Lavaud, 
2018) viser jeg, hvordan fortællinger om anbragte børn præges af et fokus på 
følelsesregulering og diagnoser, der positionerer dem som afvigende fra normal 
og ønskelig adfærd. Men jeg viser også, hvordan dette kan udfordres gennem et 
nysgerrigt blik for historier, der peger i andre retninger. 

Når anbragte børn og unge omtales i medier, beskrives i forskning eller i det 
pædagogiske og socialfaglige arbejde er det ofte med fokus på udfordringer. 

1  For at skelne mellem medarbejdere og børn, bruges versaler til medarbejderes navne. 

Manon Alice Lavaud

Provokerende og tilknytningsforstyrret?
At udfordre problemfortællinger  

ved at lytte efter de andre historier
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Forskningsoversigter og kvantitative studier skildrer, hvordan anbragte børn og 
unge i Danmark klarer sig dårligere end deres jævnaldrende i forhold til både 
trivsel, helbred, skolegang og en række risikofaktorer (Lausten m.fl., 2013; 
Lausten & Jørgensen, 2017). Også i medierne har der været fokus på, at markant 
færre anbragte børn består deres afgangseksamen og får en ungdomsuddannelse 
(se f.eks. Egmont Fonden, 2017). Flere udgivelser peger desuden på, at anbragte 
børn og unge selv oplever udfordringer og kan føle sig anderledes, at de ikke 
passer ind, ikke oplever at få den rette hjælp, eller føler sig overset af et offentligt 
system, der ikke lytter til dem (Nielsen, 2015; Børnerådets ekspertgruppe, 
2012). Selvom mange anbragte børn og unge oplever – eller er særligt udsatte 
for at opleve – problemer som de beskrevne, er der også børn og unge, der dels 
ikke kan genkende sig selv i disse beskrivelser, dels mærker de stigmatiserende 
konsekvenser af et entydigt fokus på udfordringer (Warming, 2005; Jansen, 
2010; Egmont Fonden, 2017). Formålet med dette studie var derfor at undersøge 
muligheden for at nuancere det problemorienterede blik med afsæt i det, som 
børn, unge og de professionelle omkring dem fortæller.

Inden analyserne af de empiriske nedslag vil jeg præsentere studiets baggrund 
og empiriske materiale. Dernæst skitserer jeg den teoretiske ramme samt den 
analysestrategi, som har muliggjort et nuancerende blik på historier om børn og 
unge i udsatte positioner. 

Baggrund, empiri og metode

Ph.d.-projektet var en del af det større forsknings- og udviklingsprojekt Det 
’særlige’ som potentiel ressource (2012-2017)2, hvilket kom til udtryk på flere 
måder. Der var et fælles teoretisk afsæt i den sociologiske barndomsforskning 
og et konstruktivistisk blik på forståelsen af den gode barndom og sociale  
problemer (James, Jenks & Prout, 1999; Becker 2005). Desuden havde 
jeg en dobbeltrolle som facilitator i udviklingsprojektet og som forsker. 
Udviklingsprojektet bestod af et samarbejde med to institutioner og familieplejen 
i to kommuner, samt et kursusforløb for plejeforældre. Gennem workshops og 
kreative øvelser blev familieplejekonsulenter, sagsbehandlere, plejeforældre samt 
pædagoger og øvrige medarbejdere på institutionerne inviteret til at reflektere 
over de handlemåder, de anså som problematiske eller bekymrende. Gennem 
et dobbeltblik skulle de forsøge at identificere og arbejde med de potentielle 
ressourcer heri for børnenes og de unges aktuelle og fremtidige liv (Warming, 
Fjordside & Lavaud 2017). Hvor udviklingsprojektet handlede om aktivt at 
skabe nye forståelser af børnene og de unge sammen med deltagerne, gik jeg 
i ph.d.-projektet mere eksplorativt til værks. Her var ambitionen at udvikle et 
analytisk blik, der kunne udforske mangfoldigheden af fortællinger om børn og 
unge. 

2  Det femårige projekt var finansieret af Det Obelske Familiefond og Roskilde Universitet, og 
var forankret på Roskilde Universitet (http://saerlig.ruc.dk/). 

http://saerlig.ruc.dk/
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Derudover rekrutterede jeg informanter til ph.d.-projektet igennem de 
institutioner, kommuner og plejeforældre, som deltog i udviklingsprojektet. 
Fra foråret 2015 til sommeren 2016 foretog jeg to til tre runder interviews 
og observationer med 14 børn og unge samt 33 professionelle og pårørende 
omkring dem. Børnene og de unge boede forskellige steder i Danmark. Fire 
børn og unge var anbragt/i efterværn i familiepleje, seks børn og unge var 
anbragt på tre forskellige opholdssteder, mens fire unge ikke var anbragt, men 
boede på en institution for unge over 18 med psykiske sårbarheder. Der var tale 
om seks piger/unge kvinder og otte drenge/unge mænd. Ved det første møde 
var fem i alderen 10-12 år, fire var 13-17 år og fem var over 18. I interviewene 
med professionelle og pårørende indgik fire familieplejekonsulenter, seks 
sagsbehandlere, syv plejeforældre, tre forældre samt tretten medarbejdere og 
ledere fra institutionerne. Hovedparten af medarbejderne var uddannede 
pædagoger, men der var også lærere og pædagogmedhjælpere.

I interviewene med børn og unge spurgte jeg bredt ind til deres selvfortællinger 
og mere specifikt omkring oplevede styrker og udfordringer. I samme stil 
interviewede jeg de professionelle og pårørende om deres beskrivelser og 
fortællinger om et givent barn eller ung. Under observationerne var jeg 
særligt opmærksom på samtaler og kropssprog i situationer, hvor de 14 børn 
og unge indgik eller blev omtalt. Mine observationsnoter omhandlede både 
interviewsituationerne, besøg og korte ophold på de to institutioner fra 
udviklingsprojektet med deltagelse i hverdagsaktiviteter og personalemøder, 
samt overværelse af tre statusmøder i plejefamilier. 

Etiske overvejelser udgjorde et særligt opmærksomhedspunkt både under 
empiriproduktionen og i formidlingen af analyserne. Der blev indhentet 
skriftligt samtykke fra forældre og unge over 15 år, ligesom jeg var opmærksom 
på hvorvidt børnene og de unge løbende ønskede at deltage og tale med mig. 
Hensynet til deltagernes interne og eksterne fortrolighed (Kaiser, 2012) betød, 
at jeg i formidlingen af afhandlingens analyser, som nærværende artikel er 
baseret på, har anvendt forskellige pseudonymer. Enkelte steder har jeg også 
ændret på køn, fritidsaktiviteter eller anbringelsesform, når dette ikke havde 
relevans for den pågældende analyse. Ligeledes har jeg udvalgt eksempler, 
der kunne illustrere de analytiske pointer uden at kompromittere relationen 
mellem børn, unge, professionelle og pårørende. Disse valg er resultatet af 
situerede afvejninger mellem hensyn til anonymisering, intern fortrolighed og 
fremstillingen af detaljerede og gennemsigtige analyser (Lavaud 2018: 106). 

Små historier, fortællespor og positionering

Analyserne er formet af et konstruktivistisk-interaktionistisk perspektiv på 
narrativer og tilblivelsesprocesser. Jeg anskuer således fortællinger som socialt 
situerede handlinger, der både former og formes af den narrative virkelighed 
(Gubrium & Holstein, 2009). Hvor narrativer ofte sidestilles med livshistorier 
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og et fokus på sammenhængende beretninger, præsenterer Bamberg og 
Georgakopoulou et fokus på de "små historier". De små historier skal ses som 
en alternativ tilgang til et fokus på store fortællinger som f.eks. diskurser eller 
livshistorier. De små historier udgør et samlende begreb, der omfatter en række 
narrative handlinger, såsom fortællinger om igangværende begivenheder, om 
fremtidige, forestillede hændelser eller indforståede hentydninger til delte 
oplevelser (Bamberg & Georgakopoulou, 2008: 381). Begrebet om små historier 
er relevant, fordi det kan rette opmærksomheden mod korte eller tilsyneladende 
usammenhængende historier.

Identitet forstået som tilblivelsesprocesser handler om, at der ikke er et 
endegyldigt eller entydigt svar på, hvem eller hvad man er. Hvert møde giver 
anledning til forandringer af, hvad eller hvem vi er, og af vores omgivelser 
(Davies, 2014, s. 9–10). Analyserne af de små historier, som børnene og de 
unge fortæller om sig selv, og som andre fortæller om dem, handler således om, 
hvordan børnene og de unge bliver til på forskellige måder. 

Til at omsætte det abstrakte poststrukturalistiske begreb om tilblivelses-
processer til konkrete analyser, anvender jeg begreber om positionering, 
positioner og fortællespor (Davies & Harré 1990). I interaktioner og samtaler 
kommer forskellige positioner i spil, ved at mennesker positionerer sig 
selv og andre i forhold til disse positioner. En position knyttes til bestemte 
karaktertræk, handlemuligheder og sociale kategorier, men dets specifikke 
betydning forhandles i selve interaktionen. Samtidig associeres positioner og 
positioneringer til fortællespor (fra det engelske: storyline). Det vil sige det 
spor eller den røde tråd, som en fortælling forventes at følge eller trækker på. 
I en samtale kan der godt være forskellige og konkurrerende fortællespor og 
positioner i spil samtidig, både implicit og eksplicit.

Analysestrategi: At lytte efter det, der peger i andre retninger 

Det empiriske materiale blev analyseret gennem en abduktiv proces med fokus 
på, hvordan forståelser af normalitet og afvigelse blev konstrueret i historierne. 
Jeg anvendte primært en personcentreret læsning af materialet med fokus 
på de mange små historier omkring hvert af de 14 børn og unge, men denne 
proces viste sig at være for ustruktureret og omfattende. Derfor identificerede 
jeg nogle gennemgående temaer, som hovedsageligt omhandlede forskellige 
problematiseringer og bekymringer, som børnene og de unge blev positioneret 
i forhold til. 

For ikke blot at identificere dominerende mønstre, men også indfange nuancer 
og kompleksitet, udviklede jeg en analysestrategi med inspiration fra Davies’ 
begreber om forskellige måder at “lytte” på (Davies, 2014). Emergent listening 
(og alternativet: listening-as-usual) præsenteres som en særlig måde at møde 
børn på, der kan udfordre det, der tages for givet. Med emergent listening 
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og listening-as-usual refererer Davies bl.a. til Bergsons begreber om lines of 
descent og lines of ascent. Lines of descent betegner tendensen til at tænke i 
genkendelige kategorier, hvori man forsøger at placere det, man ser og møder 
(Davies, 2014, s. 7). Denne tendens kan dog modarbejdes ved at forsøge at være 
åben for det endnu ukendte (not-yet-known) ligesom Bergsons lines of ascent 
(Davies, 2014, s. 8). Det er to forskellige bevægelser, hvor den ene handler om 
at reducere kompleksitet (listening-as-usual), og den anden handler om at åbne 
for potentielle betydninger (emergent listening) (Davies, 2014, s. 21–22). De to 
modsatrettede bevægelser udelukker ikke hinanden, men indgår i en dynamisk 
sammenvævning. Det er netop i kontrast til genkendelige mønstre og kategorier, 
at man kan få øje på det, der forstyrrer etablerede forståelser. Emergent listening 
handler om at skabe dialog og åbne for nye forståelser i stedet for at “lukke ned” 
(Davies, 2014, s. 9). 

Den dobbelte bevægelse mellem listening-as-usual og emergent listening 
omsatte jeg til forskellige læsninger af det empiriske materiale. Som tidligere 
nævnt, identificerede jeg dominerende fortællespor og temaer på tværs af de 
mange små historier. Derefter rettede jeg min opmærksomhed mod steder i 
materialet, som så ud til at pege i andre retninger, på andre mulige fortællespor 
og positioneringer. I sidste del af analyseprocessen vendte jeg således tilbage til 
de steder, hvor temaerne fremstod tydeligt i dominerende fortællespor om det 
enkelte barn eller ung. Derefter læste jeg efter, hvilke andre små historier og 
mulige fortællespor jeg kunne få øje på omkring samme barn, situation og type 
adfærd. 

Diagnoser og følelseshåndtering som tema

Et af de tværgående temaer var psykiatriske diagnoser, ofte koblet til håndteringen 
af egne og andres følelser – herunder særligt humørsvingninger og empatiske 
evner. Vurderinger af manglende indlevelsesevne eller empati blev ofte knyttet 
til positioneringen som omsorgssvigtet barn med en tilknytningsforstyrrelse. 
Situationer med ukontrollerbar vrede eller impulsivitet blev forklaret med 
henvisning til ADHD eller andre diagnoser. 

Diagnoser indgik både i beskrivelser af anbragte som gruppe, men også i 
historierne om de 14 børn og unge, jeg havde fokus på. Ti af dem havde en 
psykiatrisk diagnose såsom ADHD, autismespektrumforstyrrelser, borderline 
eller tilknytningsforstyrrelse – også omtalt som tidligt skadet. Derudover 
havde én person “en lidelse med autisme-lignende symptomer”. Omkring 
en anden person var der forskellige udlægninger af, hvorvidt der var tale om 
tilknytningsforstyrrelse og manglende empati eller ej. Ved de to sidste personer 
blev det eksplicit fremhævet, at udredninger havde påvist, at de ikke havde 
nogen diagnose. Den ene havde tidligere haft en tilknytningsforstyrrelse, og 
den anden havde oplevet svigt, men havde ikke nogen diagnose. Derudover blev 
mistanken om mulig – men ikke påvist – Asperger, tilknytningsforstyrrelse, 
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manglende empati eller borderline nævnt vedrørende ni af børnene og de unge. 
Der kunne således være tale om egentlige diagnosticeringer, men også blot være 
formodninger om en diagnose. Ligesom diagnoserne kunne ændres, opstå eller 
forsvinde over tid – i forhold til hvor meget det fyldte i historierne og ifølge 
vurderinger fra psykiatere og psykologer. 

I de følgende analyser vil jeg fokusere på historier om 12-årige Sigrid samt 
de 10-årige Malthe og Elias, der alle var anbragt på institution, omgivet af 
pædagogisk personale.3 Disse nedslag er udvalgt, fordi der i særlig grad var 
et fokus på diagnoser og følelseshåndtering. Historierne om Sigrid viser, 
hvordan den blotte formodning om en diagnose kom til at fylde, mens 
eksemplerne om Malthe og Elias kendetegnes ved måden, hvorpå diagnosen 
som tilknytningsforstyrret nærmest blev overskriften på historierne om dem. 
Desuden udgjorde tilknytningsforstyrrelser og tidlig skade et gennemgående 
tema om de anbragte børn og unge. 

Er det helt klart borderline?

Denne første analyse tager fat i en række historier om Sigrid, der er anbragt på 
et socialpædagogisk opholdssted og er 12 år, første gang jeg møder hende. Jeg vil 
fremhæve forskellige historier om Sigrid, som så ud til at kredse om samme type 
adfærd, navnlig humørsvingninger.

I artiklens indledning gengav jeg et uddrag fra en samtale med medarbejderen 
KATJA, der fortæller om en episode, hvor Sigrid havde en dårlig attitude og 
derfor ikke fik is. Det leder til en anden lille historie om, at KATJA efter at have 
læst Sigrids papirer har mistanke om, “selvom Sigrid ikke er udredt, så er der et 
eller andet galt, noget borderline eller lignende”. Dagen efter er jeg på besøg igen 
og har en uformel samtale med medarbejderen MORTEN:

Jeg finder MORTEN i køkkenet, og hjælper ham med at begynde 
madlavningen, mens vi taler om løst og fast. […] Vi taler også om 
diagnoser, […] og han fortæller om Sigrid… at hun ringede her i 
eftermiddag fra skolen og sagde at hun havde ondt i maven, så 
han havde sendt en kollega afsted efter hende. Men da kollegaen 
nåede frem i bil, havde Sigrid andre planer med nogle veninder 
og havde sagt til kollegaen: “Du kan bare køre hjem igen”… 
MORTENs vurdering er, at hun har borderline. Ligesom 
KATJA i går, forklarer han, at de havde siddet og kigget hendes 
papirer igennem, og hans indtryk er, at det altså er mere end 
almindelige teenager-humørsvingninger... Hun er ikke udredt, 
men det minder om Borderline… Hun kan ikke se sit eget ansvar 

3  Analyserne her er en forkortet og redigeret version af analyser i ph.d.-afhandlingen 
(Lavaud, 2018: 145-176).
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og hun projicerer sine følelser hen på andre… hvis hun selv har 
det skidt, skal hun nok få andre til at have det skidt også… men 
det overrasker nu heller ikke MORTEN, for Mor har måske også 
borderline. (Observationsnoter, Runde 2, Dag 4)

En lille historie om, hvad der skete tidligere på dagen, efterfølges af historien 
om, at de to medarbejdere har gennemlæst papirer om Sigrid og formoder, 
at hun kunne få en borderlinediagnose. Fortællesporet om den formodede 
diagnose retfærdiggøres blandt andet i beskrivelserne af Sigrids forældre og 
bygger således på antagelsen om, at deres afvigende adfærd og mulige diagnoser 
kan være en væsentlig årsag hertil. Der tegner sig her et fortællespor, hvor 
diagnosen konstitueres som et forklarende element, der skaber en rød tråd fra 
beskrivelserne af Sigrids fortid i papirer skrevet om hende og medarbejdernes 
oplevelser af hende. 

Betegnelsen borderline henviser til den psykiatriske diagnose ”emotionelt 
ustabil (borderline) personlighedsforstyrrelse” i ICD-10 diagnosesystemet. 
Ligesom andre diagnoser er borderline mange steder blevet en del af det 
socialpædagogiske sprog (se f.eks. Henriksen, 2013, s. 240) og kobles ofte til 
beskrivelser af splittende adfærd, manipulation samt individer, man som 
professionel og pårørende skal beskytte sig imod, fordi de skaber splid og 
konflikter (Lægehåndbogen, 2020). Blandt formodede årsager til udviklingen 
af borderline nævnes traumer i barndommen som omsorgssvigt og usikker 
tilknytning til omsorgspersonerne (SIND, 2020). Elementer, der minder om 
det, som MORTEN og KATJA fortalte. 

Sigrid har ikke været igennem et psykiatrisk udredningsforløb, men  
fortællesporet om en pige med borderline får en fremtrædende plads i 
MORTENs og KATJAs positioneringer af hende, som en pige med “dårlig 
attitude” og “humørskift”, der “projicerer sine følelser over på andre”. Det 
bemærkelsesværdige er, hvordan historierne om Sigrids adfærd i specifikke 
situationer, sættes ind i et mere generelt fortællespor om en pige med borderline 
med betydning for måden, hvorpå de positionerer Sigrid og hendes adfærd.

De problematiserende historier om Sigrids adfærd, attitude og humør-
svingninger, genkender jeg fra interviews og observationer året forinden samt fra 
andre medarbejdere. I de historier, jeg hører medarbejderne dele med hinanden 
eller fortælle mig, problematiseres Sigrids adfærd på forskellig vis, og hun 
positioneres som en pige, der kan skabe konflikter, være provokerende, og ikke 
erkender egne begrænsninger. Dengang bemærker jeg dog på intet tidspunkt, 
at diagnoser nævnes i historierne om Sigrid, selvom hendes adfærd ofte 
problematiseres som uhensigtsmæssig og som et individualiseret karaktertræk.
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Jeg kan se det i øjnene på hende

Nogle lidt andre historier om Sigrid finder jeg hos medarbejderen HEIDI, som 
jeg interviewer knap tre uger efter samtalerne med KATJA og MORTEN:

HEIDI: Nå men, Sigrid er jo lige blevet 13 år, og hun er også 
teenager. […]. Hun vil så gerne være som alle andre. Men har 
svært ved de der sociale spilleregler. Har svært ved at byde ind 
med noget. Står tit ude i kanten og observerer. Men har rigtig 
svært ved at være i det og får lavet nogle konflikter, men øver sig. 
Man kan se, hun øver sig i “okay. Jeg skal måske tale pænere”, 
”jeg skal måske lige”. Altså hun kommer med nogle spydigheder, 
som ikke er så heldige, så bliver man jo afvist, det er der ikke så 
mange, der gider. […] Hun er ikke sådan en pige, der siger ”jeg er 
ked af det, fordi […]”. Man skal selv gå ind i det, hvis man kan 
se, hun begynder at være urolig, og så lader hun det gå ud over de 
andre børn. […]. 

Jamen hun kan komme hjem, og hvis du ikke når at fange hende, 
for jeg kan se det i øjnene på hende. Så kan hun flyve lige i hovedet 
på [et andet barn], skubbe til ham og svine ham til verbalt. Så 
finder hun bare på et eller andet, så har han smidt en sok over på 
hjørnet eller et eller andet, og så går hun helt bananas, og er ikke 
særlig rar at være sammen med. Men hvis man så lige kan fange 
hende og sådan lige gætte rigtigt eller et eller andet, så… Så kan 
man trække hende ind, og så bliver hun ked af det, og så kan hun 
lige komme af med det… […].

Og det værste, man kan, er egentlig at gå ind og skælde hende 
ud. Selvfølgelig skal hun ikke gøre de der ting, men hvis man lige 
tager den anden del med også og lige indfanger hende. For det 
er sjældent, hun gør det, uden der ligger noget bag. Men nogle 
gange vælger hun, hvis der er medarbejdere her, som hun absolut 
ikke gider at have noget med den dag, så kan man nøjes med at 
adfærdsregulere hende, for så får man ikke noget ud af det. Det 
ønsker hun ikke. Hun hader, at vi alle sammen kender hendes 
historie. Og det kan man jo egentlig godt følge. 

HEIDI præsenterer bl.a. Sigrid som en pige, der oplever at blive afvist af sine 
jævnaldrende og som er frustreret over at bo på et opholdssted. Hun beskriver 
hende også som en pige med et lunefuldt humør, der kæmper med følelserne 
og kan udvise problematisk adfærd. Men historierne følger ikke eksplicit et 
fortællespor om en psykiatrisk diagnose. Selvom HEIDIs historier kunne passe 
ind i en almen forståelse af borderline, peger humørsvingningerne i HEIDIs 
historier primært på 1) fortællesporet om en teenager, 2) fortællesporet om en 
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pige, der kæmper og reagerer på nogle svære situationer. Sigrid positioneres her 
som en, der skal støttes i at håndtere sine følelser mere hensigtsmæssigt, hvilket 
også udgør en problematisering af hendes adfærd. Med emergent listening som 
en opmærksomhed på det, der kan forstyrre de dominerende fortællespor om 
Sigrid, identificerer jeg dog også en problematisering af de rammer, som Sigrid 
skal navigere i. I kontrast til et individualiserende og sygeliggørende fortællespor 
om en borderliner, kan HEIDIs positioneringer af Sigrid således også læses som 
fortællesporet om en pige, der (re)agerer i specifikke situationer og afhængigt af 
relationen til forskellige mennesker. 

En glad pige, der får ødelagt sit humør

Historierne om en pige, hvis humør afhænger af konkrete situationer, minder 
om de måder, hvorpå Sigrid positionerer sig selv. Under det første interview med 
hende (året inden jeg hører om en formodet borderlinediagnose) præsenterer 
Sigrid sig selv således:

Sigrid: Jeg er en meget glad pige, der gerne vil være venner med 
alle og have det hyggeligt med alle. Men nogle gange kan jeg også 
bare være skidesur. Ja. Sådan da. 

Sigrid fortæller, at det mest er hjemme på institutionen, at hun bliver sur. Jeg 
spørger kort efter, hvornår hun er gladest:

Sigrid: Jeg er sådan tit, ofte glad, faktisk. Undtagen når der er 
noget, der sådan generer mig agtigt, så bliver jeg lidt sur og lidt 
ked af det.

Manon: Ja. Hvad kan det være for eksempel? 

Sigrid: Hvis der er noget, jeg ikke må herhjemme, som rigtig 
mange må, eller hvis de siger noget forkert.

Sigrid fortæller, at andre børn generelt bare har lidt mere frihed, mens de på 
institutionen altid skal følge bestemte regler, hvilket er meget irriterende. 
Det kan eksempelvis være reglen om, at madpakker skal smøres om aftenen. 
Derudover nævner Sigrid, at hendes humør afhænger af hvilke medarbejdere, 
der er på arbejde. Hun føler, at de ødelægger hendes liv, når hun bliver nødt til at 
acceptere de medarbejdere, hun ikke kan lide, og følge deres regler. Der er også 
nogle hun godt kan lide, men to af dem har nu skiftet arbejde, hvilket hun blev 
ked af, fordi hun havde knyttet et tæt bånd til dem. Alt i alt præsenterer Sigrid 
her selv et fortællespor om en glad pige, hvis humør og temperament afhænger 
af de livsvilkår og situationer, som hun oplever i sit hverdagsliv. Senere under 
samme interview beskriver Sigrid også sig selv som værende god til at diskutere. 
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Da jeg møder Sigrid igen et år senere, giver hun ligeledes udtryk for en kritik af 
de rammer og vilkår, som hun oplever på institutionen. Både under interviews 
og i mine observationer af samspillet med andre, positionerer hun sig som en 
pige, som giver udtryk for sine følelser og reagerer på frustrerende situationer, 
samt ytrer en kritik af rammerne. Følger vi dette fortællespor, fremstår Sigrids 
håndtering af følelser samt de diskussioner, hun indgår i, ikke som afvigende, men 
som forståelige følelsesmæssige reaktioner. Her er Sigrids humørsvingninger og 
skarpe bemærkninger ikke et tegn på afvigende og problematisk følelsesmæssig 
adfærd.

På baggrund af ovenstående uddrag har jeg fremanalyseret fire fortællespor, 
hvorigennem Sigrid positioneres og bliver til på forskellige måder. Som 
“Formodet Borderliner” med afvigende følelsesregulering; som “Teenager 
med provokerende attitude”; som “En pige, der kæmper trods svære følelser og 
vilkår”; som “En, der tør ytre kritik”. De forskellige positioneringer af Sigrid 
observerer jeg også under personalemøder, hvor medarbejderne deler historier 
med hinanden og herigennem drøfter og diskuterer, hvordan de kan forstå og 
arbejde med børnene. I forhold til episoder omhandlende Sigrid og et andet 
barn bliver det nævnt, at medarbejderne skal være opmærksomme på, at de 
har “antennerne ude”, “laver splitting” og “samler brudstykker sammen til 
historier”. Samtidig tales der om, at Sigrid kan have meget attitude og “knipse 
med fingrene”, hvilket nogle medarbejdere synes er sjovt, mens andre bliver 
voldsomt provokerede af det. 

De små historier om ikke at få is til sin fødselsdagsfejring på grund af dårlig 
attitude, og om at afvise den medarbejder, der var kørt ud for at hente 
Sigrid, da hun klagede over maveonde, blev knyttet til et fortællespor om en 
mulig borderlinediagnose. Sat på spidsen positionerer medarbejderne sig 
her som nogle, der ikke skal lade sig rive med, og som skal sige fra over for 
Sigrids humørsvingninger og provokationer. Fortællesporet om en pige, hvis 
uhensigtsmæssige adfærd skyldes svære følelser og frustrationer over konkrete 
situationer, giver derimod anledning til at møde Sigrid med en anden form for 
omsorg og forståelse. Her rettes blikket også på rammerne omkring Sigrid, hvilket 
giver et andet handlerum i forhold til at hjælpe hende og mindske årsagerne til 
de følelser og den adfærd, der ellers problematiseres. Fortællesporet om legitim 
ytring af kritik retter i endnu højere grad fokus på rammerne omkring Sigrids 
liv: på medarbejdernes ageren og organisering, samt på hvad det indebærer at bo 
på et opholdssted og være anbragt. De forskellige positioneringer kalder således 
på forskellige forståelser af, hvad udfordringerne er, hvor de ligger, og om der 
overhovedet er tale om et problem. De kalder hermed også på ret forskellige 
handlerum for både Sigrid og pædagogerne omkring hende. 

Med listening-as-usual kunne jeg læse mange af de små historier om Sigrid ind 
i et fortællespor om afvigende følelsesmæssig adfærd og mulig borderline. Med 
emergent listening forfulgte jeg andre positioneringer af Sigrid og identificerer 
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andre mulige fortællespor. Der er tale om en løbende vekselvirkning mellem at 
åbne for andre forståelser og lukke ned ved at kategorisere på ny.

Som at læse i en bog om tilknytningsforstyrrede børn

At kunne håndtere egne følelser og besidde empati er et andet gennemgående 
tema. Omsorgssvigt og mere eller mindre “skadede børn” træder frem som 
et udbredt fortællespor om anbragte børn og unge. Dette trækker tråde 
til tilknytningsteorien med begreber om tilknytningsmønstre og til den  
psykiatriske diagnose “tilknytningsforstyrrelse”, som af mange i praksis 
også omtales som tidlig skade. Betegnelser, der inden for den psykologiske 
tilknytningsteori og dens videreudvikling inden for hjerneforskning knyttes til 
manglende affektregulering, relationsdannelse, mentalisering og empati (Hart & 
Schwartz, 2008; Lagoni m.fl., 2014, s. 81–86). Inden for forskningslitteraturen 
varierer det, hvorvidt tilknytningsmønstre anskues som statiske (og man kan 
tale om en skade), eller som noget, der kan påvirkes og udvikles livet igennem 
(Hart & Schwartz, 2008; Hertz, 2008; Rygaard, 2009). Der er således også 
forskel på, hvordan positionen som tidlig skadet eller tilknytningsforstyrret 
kommer til udtryk i historier om børnenes følelsesregulering og empatiske 
evner. Eksempelvis diskuterer nogle medarbejdere under et personalemøde, 
hvorvidt et barns undskyldning til et andet barn efter en voldsom hændelse var 
oprigtig og dybfølt. I disse diskussioner indgik spørgsmålet om, hvorvidt barnet 
var diagnosticeret med en tilknytningsforstyrrelse eller besad empatiske evner, 
som to modsætninger. 

10-årige Malthe fremstår ofte med gråd og vrede i mine observationsnoter fra 
det opholdssted, hvor han bor. Det gælder også i medarbejdernes omtale af ham, 
når de på personalemøder drøfter, hvordan de skal forstå og møde Malthe. Da 
jeg interviewer pædagogen PIA, er hendes første beskrivelse af Malthe, at “han 
er en dreng, som har en meget tidlig skade”. Selvom Malthe ifølge PIA også har 
meget energi, gåpåmod og en “fantastisk humoristisk sans”, er fortællesporet 
om et tilknytningsforstyrret barn meget dominerende. Jeg beder PIA uddybe, 
hvad hun mener med tidlig skade:

PIA: Det er, at det omsorgssvigt, han har været udsat for, har 
været, mens han var spæd. […] – den del af hans følelsesliv og 
hans affektregulering er slet ikke modnet på den måde. […] Det 
har han aldrig lært, og det er et kendetegn for mange af de her 
børn, at affektregulering, følelsesregulering kan de ikke, fordi 
spædbørn skal man jo regulere udefra. De kan ikke styre deres 
følelser, og de skal have en omsorgsperson, som styrer det for dem, 
ikke? […]. Altså, sådan en som Malthe har ikke oplevet det, så 
når han kommer op i det røde felt, kan han ikke selv komme ned 
igen. Det skal han have hjælp til […]. Så når Malthe bliver rigtig 
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vred over noget, så er det ikke bare en lille smule vred, så er han 
rasende. Og hvis han er glad, så er han virkelig glad. Altså, det 
er meget store humørsvingninger, han har, ligesom et lille barn, 
ikke? 

I slutningen af interviewet tilføjer PIA: “Hvis du tager en bog om 
tilknytningsforstyrrede børn, og hvad der kendetegner dem, står Malthe 
fuldstændig beskrevet sort på hvidt.” Der tegner sig et fortællespor, hvor Malthe 
tilskrives en problematisk position med en atypisk opvækst, der i dag forårsager 
kravafvisende adfærd og manglende affektregulering. Fortidige svigt beskrives 
som en aktuel skade. 

Med emergent listening oversat til en opmærksomhed på det, der forstyrrer 
billedet, er der imidlertid steder i interviewet, hvor Malthes adfærd og følelser 
afhænger af, hvordan samværet med familien forløber: 

PIA: Men de havde jo haft et rigtig godt samvær, […] og det 
havde bare været fantastisk, og så var han glad, og så har han 
kæmpe overskud, og så kan han være – Han kan faktisk være 
meget omsorgsfuld over for de andre børn, når han har det sådan. 
Når han har det skidt, så er han jaloux, og alle er dumme, og “jeg 
gider ikke bo på et lortebørnehjem”, og alt er noget lort. Men når 
han har det godt, så er han bare med på det hele og siger, “hvad 
skal jeg – skal jeg ikke lave salaten?”. “Jamen, det må du godt”, og 
så laver han det, og så dækker han bord, og så har han et kæmpe 
overskud. 

Manon: Ja. Hvad kan det være, det med at være omsorgsfuld 
over for de andre? 

PIA: Det at man – for eksempel at han kan hente en voksen, 
hvis han synes, at de har behov for en voksen. Han kan låne sine 
ting ud, fordi han synes, at “ej, det er jo synd”, […] og sådan 
nogle ting. At give dem en krammer, hvis de er kede af det og 
sådan nogle ting. Det kan han godt, når han har overskud. Alfa 
og omega er, hvordan hans grundfølelse – altså, jeg kalder det 
hans grundfølelse, fordi enten er han ked af det indeni, og så er 
han svær, ellers er han glad indeni, så har han – så er han et 
fantastisk, glad livstykke at have i huset. Men han svinger rigtig 
meget. 

I ovenstående bliver de voldsomme følelsesudtryk ikke direkte associeret til en 
diagnose som tilknytningsforstyrret. Derimod forklares det svingende humør 
med konkrete hændelser. Dertil positioneres Malthe som omsorgsfuld og 
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som et barn, der kan være hjælpsom og opmærksom på andres følelser. Denne 
positionering er ifølge PIA betinget af Malthes overskud og kunne godt 
læses ind i fortællesporet om et tilknytningsforstyrret barn med manglende 
affektregulering. Men det kan også læses som et andet fortællespor, hvor 
Malthes adfærd og følelser afhænger af rammerne og relationerne omkring 
ham – som f.eks. samværet med familien – der i sig selv kan variere meget. 
Humørsvingninger bliver her knyttet til udsving i relationerne omkring Malthe. 
Derudover er det bemærkelsesværdigt, at Malthe positioneres som omsorgsfuld, 
når tilknytningsforstyrrelser ofte associeres til manglende empatiske evner og 
forståelse for andres følelser. 

Er det, fordi du ikke føler dig tryg? 

Med emergent listening kigger jeg efter steder i det empiriske materiale, der peger 
i andre retninger end de identificerede temaer og dominerende fortællespor om 
Malthe og tilknytningsforstyrrelser. I mine observationsnoter finder jeg bl.a. 
følgende situation:

Der er aftensmad, og jeg sidder til bords med PIA, Malthe, den jævnaldrende 
Elias, medarbejderen LARS samt tre andre børn. Her skal det indføjes, at 
positioneringen som tidligt skadet også præger historierne om Elias. I et 
interview beskriver en medarbejder Elias som “det mest skadede barn, vi har her 
på institutionen” og som et barn, der ikke har “så meget empati og indlevelse, 
desværre”. Til aftensmaden foregår samtaler på kryds og tværs. På et tidspunkt 
fortæller Malthe, at han næste weekend skal hjem til sin faster og derfor ikke kan 
lave nogen legeaftaler:

Et af de andre børn spørger ham, om han ikke nogensinde skal 
hjem til sin mor. Malthe svarer nej, fordi hans mor bor helt ovre 
i [en by langt væk] og det har Malthe ikke lyst til. “Hvorfor ikke 
det?” bliver han spurgt. “Fordi det er for langt væk”. Hans faster 
bor [også langt væk], fortæller han. “Men nogle gange kommer 
Mor hertil, ikke?” siger PIA. Det er rigtig nok, giver Malthe 
udtryk for. Men kun når hans far også er der, “Så er jeg mere 
tryg” siger Malthe. Frida spørger, “Jamen er det fordi, hun er for 
langt væk?” Malthe skifter hurtigt emne, da han svarer Frida: 
“Ja, men i dag scorede jeg to mål til fodbold!”. Der grines lidt 
over, at Malthe skifter emne på den måde. […] På et tidspunkt 
spørger Elias: “Er det, fordi du ikke føler dig tryg, når du er så 
langt væk? Er du bange for, at hun ikke kan passe ordentligt på 
dig, og sørge for dig?” Malthe nikker og krammer sig lidt ind til 
PIA. Elias spørger Malthe: “Vil du hellere have, at din mor kom 
her?” Malthe: ”Ja, for så kunne de voksne også passe på mig, og 
på min mor”. Han krammer sig ind til PIA igen. Frida siger, 
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at hun bor på stedet, fordi hendes mor og far ikke kan passe på 
hende. Malthe siger, at det samme gælder ham, og at hans mor 
drak. “Nå, drak hun?” spørger de andre. “Ja, men det var, fordi 
at hun var bange for at de ville blive taget fra hende – ham og 
hans bror”. LARS siger, at det er da noget af det dummeste man 
kan gøre, for så kan man i hvert fald ikke tage sig af sine børn. 
(Observationsnoter, Runde 1, Dag 4)

Det, jeg observerede, men som ikke fremgår eksplicit af ovenstående noter, var 
en fornemmelse af, at der i situationer som denne opstod en særlig stemning. 
Her fik jeg indtrykket af, at børnene (og de unge), der ellers agerede mere 
drillende og rivaliserende, rettede deres opmærksomhed mod emnet, lyttede 
til hinanden og ligesom i ovenstående uddrag stillede nysgerrige spørgsmål, 
der kan tolkes som forståelse for de andres situation og følelser. Reaktionen fra 
LARS står i kontrast hertil, og han indtager i min læsning af situationen en 
langt mere fordømmende position – med en hårdere stemmeføring, der også 
bryder med det toneleje, som samtalen ellers foregår i, idet han positionerer 
Malthes mor som en dårlig forælder, der vælger forkerte strategier. I uddraget 
positionerer Elias sig som særligt forstående, da han spørger Malthe, om han 
sjældent besøger sin mor, fordi Malthe ikke føler sig tryg og bliver bange for, 
at moren ikke kan passe på ham. Desuden ser vi, hvordan Malthe, der ofte 
positioneres af medarbejderne som et barn, der ikke vil eller kan tale om følelser, 
her giver udtryk for følelser, der er forbundet med relationen til sin mor, og 
svarer på de andres spørgsmål både verbalt og med sit kropssprog i form af nik 
og kram – til trods for den afledende lille historie om sine fodboldpræstationer. 
Interaktionen mellem Elias og Malthe læser jeg som positioneringer, der 
forstyrrer fortællesporet om skadede børn med manglende empatiske evner, og 
som præsenterer andre positioneringsmuligheder for de to drenge kendetegnet 
ved medfølelse, indlevelsesevne og udtryk af sårbare følelser.

Magtfulde fortællespor

Min søgen efter tendenser og gennemgående fortællespor fremhævede (mulige) 
diagnoser og problematiseringer af de anbragte børn og unges følelsesmæssige 
adfærd. Diagnoserne fremstod ofte som en del af den forståelsesramme, som 
børnenes adfærd anskues igennem fra de professionelles side. Det var ikke 
nogen overraskelse at finde disse tendenser i det empiriske materiale. Idealet om 
det socialt kompetente individ udgør et magtfuldt og udbredt fortællespor om 
sociale kompetencer og følelseshåndtering. Børn såvel som voksne forventes – i 
endnu højere grad end tidligere – at kunne udtrykke og kontrollere deres følelser 
på helt bestemte måder (Prieur m.fl., 2016). Humørsvingninger og manglende 
empatiske evner fremstår således som problematiske, når de ikke passer ind i 
dette ideal. Samtidig gøres det til individualiserede problemer, som den enkelte 
skal øve sig i at blive bedre til at håndtere. 
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At diagnoser optræder som centralt element i historierne om børnene og de unge, 
vækker ligeledes genklang fra andre studier, der viser, at diagnoser udgør nogle 
magtfulde fortællespor og kategorier i det socialpædagogiske arbejde (Espersen, 
2010; Bryderup, 2011). Endvidere har Svend Brinkmann i dansk sammenhæng 
påpeget den øgede forekomst af diagnoser som en samfundsmæssig tendens til 
at sygeliggøre variationer af menneskelig adfærd og følelser (Brinkmann, 2010). 
Som Inge Bryderup påpeger i en antologi om diagnoser i det socialpædagogiske 
arbejde, betyder denne tendens til sygeliggørelse, at “noget, der tidligere blev 
opfattet som et almindeligt menneskeligt problem, en særlig livsstil eller en 
afvigelse fra en norm, nu bliver betegnet som en sygdom” (Bryderup, 2011, s. 
10).

Analyserne viser, at diagnoser kan udgøre et fortællespor, som det pædagogiske 
personale kan placere børnene og deres adfærd i. På personalemøder observerede 
jeg ligeledes, hvordan tilknytningsforstyrrelsen indgik som begrundelse for, 
at Malthe havde behov for at blive mødt med faste rammer og tydelige regler. 
Fortællespor om diagnoser kan være med til at forklare adfærd, der opleves som 
usædvanlig og bekymrer. Diagnoserne kan således skabe en forståelsesramme og 
give handleanvisninger om den rette behandling og pædagogik, personalet kan 
møde barnet med. Hvordan skal de forstå barnets adfærd? Hvordan hjælper de 
bedst dette barn?

Det kan imidlertid være problematisk, hvis diagnoser udgør den primære 
forklaring og bliver et dominerende fortællespor, særligt når der blot er tale 
om formodningen om en diagnose. Til trods for diagnosers samfundsmæssige 
udbredelse er diagnosemanualerne ICD-10 og DSM-V meget omdiskuterede 
(Brinkmann, 2010, s. 23-24). Psykiatriske diagnoser gives på baggrund af en 
beskrivelse af symptomer, hvor der ikke er noget klart facit for, hvornår der 
skelnes mellem normal variation og afvigende adfærd. Som psykiateren Søren 
Hertz påpeger, stilles diagnoser som et “øjebliksbillede”, og han advarer derfor 
mod det snæversyn, som kan opstå, hvis diagnoser behandles som statiske 
mærkater på et barns adfærd (Hertz, 2017).

De alternative fortællespor, der kunne skrives frem i analyserne, har nogle 
fællestræk. De peger væk fra en individualiserende positionering af børnene, 
hvor en diagnose eller tidligere svigt bliver centrale dele af forklaringen på den 
adfærd, de nu udviser. Hvor der er fokus på, at de skal blive bedre til at håndtere 
følelser med hjælp fra professionelle og pårørende omkring dem. I stedet peger 
de i retning af et mere kontekstafhængigt blik, hvor deres ageren læses forskelligt 
ud fra konkrete situationer og relationer, og hvor der kan være fokus på, at der 
er rammer og vilkår omkring børnene, som bør forandres. 
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At insistere på en nysgerrighed efter andre historier 

Jeg fremhæver den samfundsmæssige udbredelse af diagnoser og idealet om 
individers følelsesregulering, fordi det har betydning for de mulige fortællespor, 
der kan tales frem. Ifølge Gubrium og Holstein vurderes historier på deres 
troværdighed. Denne troværdighed afhænger netop af hvilke større fortællinger 
og vidensformer, der er dominerende i en given kontekst – det kan være på den 
enkelte institution og på samfundsniveau. Troværdigheden afhænger også, af 
hvordan fortælleren positioneres (Gubrium & Holstein, 2009, s. 199ff). Her 
vil et 12-årigt anbragt barn som udgangspunkt fremstå mindre troværdig end 
en pædagog, der er voksen og kan referere til teoretisk viden og sin faglighed. 
Med andre ord handler forhandlingen af positioneringsmuligheder om 
definitionsmagt – magten til at definere, hvilke fortællespor og positioner, 
der gælder (Davies, 2000, s. 106). Derfor kan de historier, der trækker på et 
diagnosefortællespor, nemt trumfe andre mulige positioneringer af barnet 
eller den unge, som f.eks. omsorgsfulde børn eller Sigrids positionering som 
en person, der ytrer en legitim kritik af rammer og forhold som anbragt på et 
opholdssted. 

Med brug af Davies’ terminologi bliver diagnoserne de genkendelige kategorier, 
som barnets eller den unges adfærd kan læses ind i: listening-as-usual (Davies, 
2014). Men herved opnår vi en bekræftelse af de dominerende problem-
forståelser og risikerer at overse de mange historier, hvor barnets adfærd sættes i 
andet lys. Emergent listening handler om at udfolde og give plads til de historier, 
der viser andre mulige forståelser af børnene og de unge. Emergent listening 
handler i min optik således om at turde sætte vurderinger af troværdighed i 
parentes og gøre op med en søgen efter én eventuel "sandhed". Der er tale om 
komplekse liv og komplekse situationer, og de anbragte børn og unge kan – 
ligesom alle andre – være mange forskellige ting afhængig af konteksten og 
øjnene, der ser. 

Det er ikke nødvendigvis nogen nem øvelse at veksle mellem listening-as-usual 
og emergent listening. Det handler ikke blot om at fremhæve børnenes og de 
unges historier over for de professionelles. Som analyserne viser, kan både de 
problematiserende og alternative fortællespor præsenteres af samme person.  
Det handler heller ikke om at erstatte ét fortællespor med et nyt. Emergent 
listening handler om at insistere på en nysgerrighed efter andre historier. 
At turde forfølge flere og nye fortællespor. Ved at insistere på flertydigheden 
og mangfoldigheden af historier, kan der skabes rum for refleksion og åbnes 
for et større repertoire af forståelser og handlemuligheder, som børn, unge, 
professionelle og pårørende kan agere ud fra. 

Manon Alice Lavaud, cand.soc. & ph.d. i samfundsvidenskab
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Her fortsætter serien Pædagogikkens glemmebog – Reaktualisering af 
pædagogisk tankegods, hvor vi bringer tekster, som har sat spor i pædagogikkens 
landskab, men siden er gået – eller er på vej til at gå – i glemmebogen. Det kan 
være tekster, der fremstår som korrektiver til aktuelt dominerende pædagogiske 
praksisformers dominans, eller tekster, som på mere stilfærdige måder minder 
om forgangne tiders tiltro til “det pædagogiske” i arbejdet med at forandre og 
forbedre samfundet.

Denne gang har vi valgt en tekst, som komplementerer, kommenterer og 
kontekstualiserer de fem artikler fra temaet om Anbragte, nemlig Benny 
Lihmes kronik ”Afvig som identitet”, som Information bragte i 1974. Benny 
Lihme var siden starten af 1970erne og frem til sin død 22 februar 2020 en 
skarpsindig socialpædagogisk og socialpolitisk kritiker. I et temanummer 
dedikeret til Benny forekommer det os derfor naturligt at genfinde en af hans 
tidlige tekster, som samtidig slår en tone an, som ikke bare er gennemgående 
for hans forfatterskab, men tillige fremsætter to pointer, som kan være vigtige 
at genkalde sig. For det første, at socialpædagogiske problemstillinger er 
samfundsmæssige problemstillinger, at anbragte børn og unge er et produkt 
af det kapitalistiske samfunds fremmedgørelse og institutioner (hvad enten 
der er tale om døgninstitutioner eller plejeforældreinstitutioner) med dertil 
hørende identitetsproduktion, kategoriseringspraksis, magtrelationer osv. 
”blot” er de manifeste svar på social ulighed og uretfærdighed. For det andet, 
at socialpædagogisk praksis normativt må være menneskelig praksis og i 
hele sit virke må tilstræbe menneskelighed snarere end institutionsbestemt 
bureaukratisme; at børn og unge og alle andre mennesker bør møde virkelige 
mennesker snarere end pædagoger med metodebøger under armen; og at de 
socialpædagogiske aktører også må arbejde på at påvirke samfundet som helhed. 

Pædagogikkens glemmebog

- Reaktualisering af pædagogisk tankegods
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Med udgangspunkt i krisen omkring statsungdomshjemmet 
Bøgholt ved Århus omtalt i Information d. 13., 15. og 16. marts 
opstiller Benny Lihme nogle mere generelle betragtninger omkring 
samfundets udstødning og institutionsanbringelse af dele af sin 
ungdom. 

Af Benny Lihme

DEN DANSKE børne- og ungdomsforsorg har gennem tiderne været en flittig 
bruger af døgninstitutionsanbringelser af børn og unge, som på én eller anden 
måde stødt an i samfundet. Sammenligner man med Sverige var belægningen 
her 1,21 pr. 10.000 af befolkningen for ungdomshjems vedkommende mod 
2,65 i Danmark. Tilsvarende tal for børnehjemmenes vedkommende var 5,24 i 
Sverige mod 11,02 i Danmark. *)

Mens danskerne således hidtil har satset på døgninstitutioner, har svenskerne i 
større udstrækning arbejdet med anbringelser i familiepleje og nu i de seneste år 
med ”hemma-hos-arbete” svarende til det danske begreb ”pædagoger i miljøet”. 
Børne- og ungdomsforsorgens flittige brug af døgninstitutionerne skal ikke ses 
isoleret, men sammenholdes med traditionen inden for fængselsvæsenet, hvor 
Danmark sammenlignet med lande som Holland og Norge har en relativt høj 
fængslingsgrad. 

Indledningsvist må det således konkluderes, at det danske samfund generelt 
har reageret over for besværlige personer ved at fjerne dem fra samfundets 
overflade og anbringe dem på forskellige døgninstitutioner. Disse institutioner 
er for børne- og ungdomsforsorgens vedkommende beliggende bekvemt af 
vejen i landlige omgivelser og som oftest fjernt fra de anbragtes hjemmemiljø. 
Omkring ét af disse ”skjulte samfund” udspandt der sig for nyligt en åben krise 
afstedkommet af en psykologs kritiske afskedshilsen til institutionen.

Foruden det opsigtsvækkende i at en psykolog trådte offentligt frem med kritik 
af kolleger, var kritikken bemærkelsesværdig ved ikke at blive imødegået noget 
steds fra og ved tilsyneladende at føre til en midlertidig lukning af institutionen 
(Information d. 15/3 og Ekstra Bladet d. 21/3). 

Afvig som identitet

 Oprindelig bragt i Information tirsdag den 16. april 1974
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I PRESSEN har sagen desværre fået en fremstilling, som giver læserne det 
indtryk, at der er tale om et isoleret institutionsproblem. Tilfældet er imidlertid 
kun isoleret ved, at en psykolog har haft mod og evner til at fremkomme med 
kritikken med chance for at gøre sig selv og kolleger brødløse. Helt brødløse 
bliver psykologerne dog næppe, idet den ellers så kritiske rapport om Bøgholt 
rent faktisk foreslår institutionen videreført. Institutionen skal blot have en 
anden behandlingsfilosofi at arbejde efter, mens der ikke er noget i vejen med 
selve institutionsprincippet. 

I rapportens tages afstand fra dels tanken om institutionen som et asyl, hvor 
de unge kan falde til ro under personalets, tålmodige, forstående og venlige 
omsorg, dels fra tanken om institutionen som et fællesskab, hvor de unge får 
et nyt livsindhold gennem et arbejdsfællesskab med personalet. I stedet gås der 
i rapporten ind for, at institutionen skal være et intensivt behandlingscenter, 
hvor de unge gøres ansvarlige for deres liv, og hvor pædagogerne har til opgave at 
få de unge at møde følgerne af deres handlinger, og at hjælpe den unge og hans 
familie til en afklaring af deres forhold (den såkaldte realitetsterapi). 

Jeg skal i det følgende komme med nogle generelle betragtninger omkring 
det relevante i at anbringe unge mennesker på døgninstitution samt forsøge 
at redegøre for grunden til, at jeg ikke synes, at det er aktuelt overhovedet 
at opretholde døgninstitutioner for unge (uanset indholdet i deres 
behandlingsideologi). 

DET AT FJERNE en unge normoverstræder med behandling for øje har den 
samme sociale funktion som at fjerne ham med straf for øje: det stadfæster 
diagnosen af at være uønsket i samfundet og fritager basis-institutionerne for 
ansvar (familie, skole, arbejdsplads m.v.). 

De unge institutionsanbragte er stort set retsløse og uden personlig beskyttelse 
m.h.t. afgørelserne omkring institutionsanbringelsen (opholdssted, 
opholdslængde, ind- og udskrivning m.v.). Der er endvidere tale om et ”sælgers 
marked”, hvor forskellige behandlingsideologier knyttet til psykiatrisk og 
psykologisk ekspertiser er ved at udvikle sig til et gigantisk kontrolapparat af 
samfundets udstødte. I den ”videnskabeligt” begrundede behandlingsekspertise 
antager den sociale kontrol mere og mere subtile former, og det psykologiske 
sprog giver institutionen, hvis egentlige formål er social kontrol, en verbal 
overbygning, der som oftest ikke vil have nogen forbindelse med de daglige 
realiteter i institutionen.

De mange samtalegrupper som f.eks. realitetsterapien indebærer bliver let 
et forum, hvor kværulancen kan komme til frit udtryk, hvilket mindsker 
spændingen uden for gruppesituationen med mere rolige institutionsforhold 
til følge (pacificering). 
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Begrundelsen for behandlingsteknologernes tilstedeværelse er bl.a. at det betyder 
mindre besvær for samfundet i forholdet til disse unge, idet behandlingen 
antagelig virker dæmpende på de unges fortvivlelse, således at behovet for 
afreagering i og mod samfundets institutioner formindskes. Institutionerne kan 
på den måde siges at undertrykke konflikter i samfundet ved at fjerne grupper 
af besværlige medborgere fra overfladen. Dette samtidig med at institutionernes 
blotte tilstedeværelse udgør et symptom på et konfliktfyldt samfund. 

På et andet plan igen har institutionerne til formål at give det kapitalistiske 
samfund et menneskeligt ansigt ved at kompensere for de værste følger af en 
forceret produktionsmåde og samfundsudvikling. Institutionerne ser det som 
deres soleklare og fuldt legitime opgave at tilfredsstille andre befolkningsgruppers 
krav til dem ”om at gøre noget”. Man kan spørge, hvor langt de skal strække sig 
i deres støtte af forældres, skolers og arbejdspladsers kontrol over rebelske eller 
fremmedgjorte unge, dvs., hvor blindt man skal lappe på basisinstitutionernes 
opdragelsesproblemer under dække af, at det man gør er at behandle den unges 
tilpasningsproblemer. 

NÅR MAN FORETAGER døgninstitutionsanbringelse af unge mod deres 
vilje formaliseres adfærden hos de unge og samfundets repræsentanter på en 
sådan måde, at handlemulighederne reduceres radikalt. Det er derfor af stor 
betydning, at man så længe som muligt holder de unge normbrydere uden 
for sanktionssystemets mere omfattende indgreb, idet det paradoks synes at 
foreligge, at chancerne for resocialisering formindskes når behandlingsindsatsen 
forøges. 

En behandlingsideologi som formuleret i realitetsterapien har endvidere stor 
sandsynlighed for at få samme sociale konsekvenser for de anbragte som en 
mere udpræget sygdomsmodel. Først og fremmest fordi den bekræfter, at det 
er den unge som er klienten. Isolering af den unge på døgninstitution kan 
eventuelt retfærdiggøres ud fra årsager til afviget som er indre-psykiske, men så 
snart der i årsagsforholdet indgår urimeligheder i personens livsbetingelser, er 
det kun symptombærer man fjerner. Strengt taget er der meget der taler for, at 
problemerne med unge afvigere er af en sådan karakter, at de ikke kan løses på 
en døgninstitution. 

I stedet kan der blive tale om et bredere socialpædagogisk og politisk miljøarbejde 
på steder som Christiania og de store provinsbyers lignende tabuområder, 
hvor man ikke blot påvirker i samfundet, men også påvirker samfundet. 
Tyngdepunktet flyttes således over til at gælde menneskenes levevilkår, ikke 
menneskene selv. I modsætning til Sverige og Holland har socialt arbejde i miljøet 
ikke mødt særlig stor velvilje herhjemme. Senest så man dette eksemplificeret 
i en strid omkring arbejdet med Københavns narkomaner, hvor en gruppe 
på 7 socialarbejdere ville arbejde i små enheder på gadeplanet blev fyret af en 
behandlingsteknisk ledelse på Ungdomsklinikken. 
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VED IKKE AT overreagere og at forsøge at beholde de unge i samfundet undgår 
man at tilbyde dem den institutionaliserede identitet som afviger. Unge som 
befinder sig i socialpsykologiske kriser har ofte en følelse af ikke at være nogen i 
det hele taget. Dette medfører angst og en måde at komme over denne angst på 
er at overtage samfundets tilbud som afviget identitet. Institutionsanbringelse 
er derfor en uhensigtsmæssig reaktionsmåde fra samfundets side over unge, som 
falder uden for de normalt accepterede rammer. 

Det uhensigtsmæssige ligger dels i de processer som fører ind i en identitet som 
afviger, dels i de sociale konsekvenser selve institutionsanbringelsen har i form 
af individets brændemærkning. Gennem institutionsopholdet har den unge 
fået en proaktiv status og hans situation bliver aldrig den samme igen som før 
institutionsopholdet. Det er let nok at få de unge ind på institutionen, mens det 
er uligt vanskeligere at bane vejen tilbage til samfundet igen og en identitet som 
ikke-afviger. Der findes utallige eksempler på, at samfundets evne til at modtage 
og re-integrere tidligere institutionsanbragte er begrænset. 

I tilfælde hvor en fjernelse fra miljøet er absolut nødvendig eller hvor den 
unge selv ønsker det, bør man satse på et stærkt decentraliseret system af 
små fællesskaber, hvor et meningsfyldt arbejdsfællesskab med personalet er 
hovedindholdet (produktionskollektiver). Traditionelt er en af de værste følger 
af et institutionsophold, at de unges arbejdsmotivation svækkes. I de fleste 
undersøgelser som er foretaget over effekten af unges døgninstitutionsophold 
ses en nær sammenhæng mellem generel succes og succes i arbejdet. Dem som 
klarer sig godt generelt i samfundet, er dem, som kan holde et job. 

Døgninstitutionernes negligering af betydningen af et meningsfyldt 
arbejde er uheldig. I planerne for Bøgholts videreførsel som et intensivt 
behandlingscenter har arbejdet, (drengene på værksteder og pigerne på systue) 
fået en sekundær og ren instrumentel betydning, idet arbejdet betragtes som et 
middel i resocialiseringen, men ikke er noget mål i sig selv. Denne sekundære 
betydning af arbejdslivet giver således ikke mulighed for udvikling af personens 
selvstændighed, selvrespekt og sociale betydning.

Hvis staten i stedet for driften af dyre døgninstitutioner støttede oprettelsen af 
produktionskollektiver, ville det være et grundlag hvor arbejdet kunne blive et 
mål i sig selv. Produktionen kunne bestå i almennyttige ting som tøj, fødevarer 
o.lign., og driften skulle have mulighed for at blive rentabel, således at lønnen, 
som er et af de væsentligste kendetegn ved arbejdet, kunne tilfredsstilles (jvfr. 
eksempelvis fangernes strejke p å Vridsløselille). 

De små produktionskollektiver skulle ikke betjene sig af avancerede 
gruppeteknikker og psykologiske ”spil”, men være totalt fri for de byrdefulde 
forventninger til psykologisk og psykiatrisk ekspertise.
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DET AFGØRENDE element i en reformstrategi er altså ikke indførelsen af 
sæsonens variant af psykoterapi, men at gøre den kollektive (gen)opdragelse til et 
mere acceptabelt element i den ”normale” opdragelse. I den forbindelse må man 
konstatere, at den danske børne- og ungdomsforsorg har været usædvanlig blind 
over for ideer i kollektivopdragelsen som beskrevet af f.eks. Anton Makarenko i 
bogen ”Vejen til livet”, og som den endvidere findes beskrevet i dele af Kibbutz-
litteraturen. Børne- og ungdomsforsorgen har i for høj grad været præget af 
psykiatere og psykologer, hvis behandlingsteknologiske og individualistiske 
indstilling ikke på nogen måde har været i stand til at medføre en bevægelse i 
retning af en kollektiv social frigørelse.

Ethvert alternativt forslag fortjener alvorlig overvejelse i forhold til 
døgninstitutionerne, som har defineret sig selv og er blevet defineret af 
samfundet som en endestation i samfundets periferi.

*) Tallene for Sveriges vedkommende hidrører fra Statistisk Årsbok för Sverige 
og vedrører forholdene pr. 31/12 1966. De danske tal vedrører stort set samme 
periode og hidrører fra Statistisk Årbog 1970. 
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Artiklen undersøger skolelederes designs af fleksible skoleskemaer for 
at se på, hvordan varianter af fleksible skoleskemaer tilbyder forskellige 
organisatoriske subjektpositioner for pædagogers faglighed i skolen. 
Positioner, som pædagoger kan indtage for at gøre sig genkendelige som 
fagligt relevante og kompetente i skolen. Artiklen sætter således fokus på 
relationerne mellem skolens organiseringsformer og de dertil knyttede 
mulighedsbetingelser for pædagogers arbejde i skolen. Artiklen argumen-
terer indledningsvis for, at folkeskolereformen markerede en uddannelse-
spolitisk ambition for en ’fleksibilisering’ af skoleskemaet. Det fleksible 
skoleskema udfoldes dernæst som forskningsobjekt, og artiklens bidrag 
placeres i denne sammenhæng. Herudfra analyseres to skolelederes design 
af fleksible skoleskemaer, og to begreber udvikles: ’tilknytningsfleksibi-
litet’ og ’professionsfleksibilitet’. Artiklen argumenterer afslutningsvis for, 
at analyser af skoleskema-designs gør det muligt at diskutere og kritisere, 
hvordan skoleskemaers etableringer af organisatoriske subjektpositioner 
skaber mulighedsbetingelser, der gør det muligt at genkende og udfolde 
forskellige måder at være pædagog i skolen på.

Emneord: Pædagoger, skoleskema, fleksibilitet

I denne artikel undersøger jeg designs af fleksible skoleskemaer for at se på, 
hvordan varianter af fleksible skoleskemaer etablerer forskellige organisatoriske 
positioner for pædagoger i skolen1. Positioner, som pædagoger kan indtage 
for at gøre sig genkendelige som fagligt relevante og kompetente i skolen. 
Ved at interessere sig for design af fleksible skoleskemaer sætter artiklen fokus 
på relationerne mellem skolens organiseringsformer og de dertil knyttede 
mulighedsbetingelser for at blive genkendt som en ’passende’ pædagog i skolen. 

Formålet med artiklen er at udvikle en analyseramme med tilknyttede 
fleksibilitetsbegreber, som kan bruges til at diskutere og kritisere, hvilke 
mulighedsbetingelser for genkendelse og udfoldelse af pædagogers faglighed i 

1  Artiklen er en fortsættelse af en anden artikel, hvor jeg ser på skolelederes designs af fleksible 
skoleskemaer som ledelsesgreb til at fleksibilisere skolen (Sauzet, 2019). 

Sofie Sauzet

’Passende’ pædagoger i det fleksible 
skoleskema 
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skolen forskellige designs af fleksible skoleskemaer konfigurerer. Artiklen sætter 
således fokus på det fleksible skoleskema som en organisatorisk oversættelse af 
politiske ambitioner med den fleksible skole for at undersøge og belyse, hvordan 
organisatoriske mulighedsbetingelser er medproducerende for det, der ofte 
diskuteres som pædagogers faglighed i skolen. Således tager artiklen afstand fra 
forståelser af pædagogers faglighed, som noget der ’bor i’ pædagoger, og udfolder 
i stedet en analyse, der stiller skarpt på, hvordan faglighed kan blive til, og ikke 
kan blive til, igennem forskellige organiseringer af pædagogers praksis. 

Folkeskolereformens betydning for skoleskemaer og 
pædagoger

Folkeskolereformen, der trådte i kraft ved skoleårets start i august 2014, 
introducerede flere undervisningstimer, en længere skoledag, elementer 
som understøttende undervisning (UUV), 45 minutters daglig bevægelse, 
ambitioner om en mere varieret skoledag og varieret undervisning, åben skole, 
faglig fordybelse, lektiehjælp og muligheden for, at pædagoger i begrænset 
omfang kan varetage faglig undervisning i indskolingen (UVM, 2012).

Før reformen var der pædagoger svarende til 2.112 årsværk i skolen, men i 
skoleåret 2018/2019 var dette antal lidt over firedoblet til 8.984 (Styrelsen for 
It og Læring, 2020). En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 
peger på, at det mest udbredte er, at pædagoger med arbejde i skolen deltager 
mellem 11 og 20 lektioner om ugen, primært i dansk, matematik og idræt (EVA, 
2017). 

Dele af litteraturen, der fulgte folkeskolereformen, argumenterer for, at ’den 
gamle folkeskole’, som reformen skulle styre skolen væk fra, var organiseret 
omkring 1-tallenes tyranni eller logik (Rambøll, 2014). Det vil sige: én lærer 
til én klasse i én lektion i ét fag på ét bestemt tidspunkt i ét lokale (KL, 2016). 
’Den gamle skole’ beskrives at kræve skoleparate børn, og denne analyse bliver 
til udgangspunktet for et argument om, at noget nyt må ske med skolen, så den 
bliver børneparat (EVA, 2013, 16). En børneparat skole, lyder det, fordrer, at 
skolen gør op med sine 1-tals-logikker, bliver fleksibel og arbejder på at motivere 
elevernes lyst til læring gennem variation (Ebsen, 2017, 190; EVA, 2013, 
2014; Holm, 2016; KL, 2016; KL m.fl., 2016; Rambøll, 2012A). Litteraturen 
evaluerer og beskriver hertil eksperimenter med skoledagens form og længde 
gennem åben skole, undervisning i blokstrukturer, heldagsskoler m.v. (Pryds & 
Heinel, 2016; Rambøll, 2012A, 2012B; EVA, 2014). For at skabe en børneparat 
og fleksibel skole argumenteres der for, at man må se kritisk på de logikker 
og begrænsninger, der ligger i skoleskemaet, og som strukturerer elevernes 
skoledag (EVA, 2013; Højholdt, 2015, Pryds & Heinel, 2016, Juhl, 2018). I 
litteraturen forbindes det fleksible skoleskema således med forhåbninger om, 
hvad organisatoriske mulighedsbetingelser for det pædagogiske arbejde kan 
indfri af potentialer for eleverne i skolen (Sauzet, 2019). 
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Ambitionerne tilknyttet det fleksible skoleskemas potentialer for eleverne er 
tydelige, men det er endnu underbelyst, hvilke organisatoriske positioner for 
pædagogers faglighed i skolen fleksible skoleskemaer forventes at muliggøre. I 
artiklen vil jeg derfor se på, hvordan skoleledere designer fleksible skoleskemaer 
med tilknyttede organisatoriske positioner for udfoldelsen og genkendelsen af 
pædagogers faglighed i skolen. Spørgsmålet, der driver denne artikel, er derfor 
det følgende: 

Hvordan etablerer varianter af det fleksible skoleskema organisatoriske 
subjektpositioner for ’passende’ pædagoger i skolen? 

Skoleskemaforskning

Skoleskemaet spiller, i både centraliserede og decentraliserede skolesystemer, 
en vigtig rolle for organiseringen af undervisningens indhold og placering 
(Zepeda & Mayers, 2006). Et traditionelt skema, hvor fag opdeles i lektioner 
af 45-60 minutter, anskues i flere tekster som en hæmsko for pædagogisk 
innovation (Arnold, 2002; Lawrence & McPherson, 2000). Et argument 
lyder, at jo mere decentralt styret undervisningssystemer er, jo mere diversitet i 
undervisningsindholdet kommer der (Hansén et al., 1998; Stevenson & Baker, 
1991). Det, der synes at samle forskningen i skoleskemaer, er en optagethed 
af, hvilke muligheder for skolens praksis forskellige skoleskemaer giver. Man 
kan groft opridse tre forskellige tilgange inden for forskning, der er optaget 
af skoleskemaer. Det er henholdsvis datalogien, evidensforskningen og den 
empiriske forskning.

Datalogien er optaget af at udvikle en skoleskemaalgoritme, der kan producere 
automatiserede skoleskemaer, og som kan løse ’skoleskemaproblemet’. 
’Skoleskemaproblemet’ angiver, at skoleskemaet både skal kunne tage hensyn 
til praktiske omstændigheder som lokaler, medarbejdertilstedeværelse 
og pædagogiske ambitioner (Sørensen, 2013). Algoritmer, der løser 
’skoleskemaproblemet’, skal således kunne modstå både ”hard requirements” 
og ”desired” (Birbas, Daskalaki & Housos, 2009, 177). 

Der er samtidig et forskningsfelt, som er optaget af at skabe evidens for 
korrelationer mellem specifikke skemamønstre og deres effekter på elevers adfærd 
som fravær, disciplin, karakterer mv. (Arnold, 2002). Eksempelvis spørges der, 
hvilket skoleskema der producerer et: “learning boom or bust” (Arnold, 2002, 
52; Lawrence & McPherson, 2000), eller hvilket skema der skaber det bedste 
ressourceforbrug (Geoff, 1986). 

Et tredje forskningsfelt er optaget af at lave empiriske (kvalitative og 
kvantitative) undersøgelser af skolehverdage og klasserumspraksisser for elever 
og medarbejdere under forskellige slags skoleskemaer. I Sverige gennemførte 
man fra skoleåret 2000/2001 et femårigt forsøg på 900 skoler i 79 kommuner, 
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hvor skolerne skulle gå fra tidsstyring til målstyring ved at arbejde med målstyret 
undervisning og læreplaner frem for med den nationale timeplan, der opdelte 
skolernes arbejde i tid per fag (Westlund, 2003). Forskningen, der fulgte 
forsøgene, viste, at skolerne udviklede nye kategorier i skoleskemaerne, som 
opdelte tiden mellem fagundervisning og andre lokale formater som tematisk 
og tværfaglig undervisning, flextid, individuel studietid m.v. (Alm, 2010; 
Johansson et al., 2005; Eriksson et al., 2004). 

Forskningen beskrev også, at skolerne lagde vægt på frie arbejdsmetoder for 
eleverne og samtidig satte krav til elevernes individuelle dokumentation, der 
både skulle vise, hvordan eleverne planlagde og vurderede deres aktiviteter. 
Johansson et al. (2005) beskriver dog, hvordan ikke alle elever kunne klare 
kravene, og forskningen peger på, at de ”selvstændige og ansvarstagende 
elever” fik mere valgfrihed, og de elever, der ikke mestrerede selvstændigheden, 
fik indskrænket valgfrihed (Alm, 2010, 38). De skemaløse skoler udviklede 
derfor individualiserede læringsstrategier i forlængelse af den øgede frihed i 
arbejdsmetoder (Eriksson et al., 2004; Nyroos, 2006).

I forsøgene fra Sverige er der forskel på, i hvor høj grad skolelederne er med 
til at bestemme indhold eller blot planlægge tid, sted og tildelte medarbejdere, 
som derefter selv definerer indholdet (Johansson et al., 2005; Westlund, 2003). 
I et studie interviewede man skoleledere og konkluderede blandt andet, at 
de timeplanløse skoler – på linje med litteraturen efter folkeskolereformen i 
Danmark – bliver til kritikken af ’den traditionelle skole’ (Kristiansson, 2005). 
Et andet studie viser også, at teams fortæller, at arbejdet uden skema styrker 
deres muligheder for et mere individualiseret arbejde med de enkelte elever 
(Eriksson et al., 2004). 

Med artiklen læner jeg mig op ad den kvalitative empiriske forskningstradition, 
idet jeg er optaget af, hvordan skoleledere designer det skoleskema, de finder mest 
virksomt for den skoleform, de har intentioner om at understøtte. Forskningen 
i skoleskemaer analyserer både generelle og specifikke erfaringer med fleksible 
skemaer, men viser og skaber ikke begreber for, hvordan forskellige designs af 
fleksible skoleskemaer etablerer forskellige mulighedsbetingelser for genkendelse 
og udvikling af skolens medarbejderes faglighed. Herunder er der endnu ingen 
projekter, der har set på relationen mellem pædagoger og skoleskemaer. Artiklens 
bidrag er dermed at gå tæt på forskellige designs af fleksible skoleskemaer for at 
kunne se, hvilke organisatoriske positioner for at være en passende pædagog i 
skolen forskellige skoleskemaer konfigurerer. 

Skoleskema-empiri

Baggrunden for artiklen er et feltarbejde på fem forskellige folkeskoler i tre 
forskellige kommuner, hvor jeg har fulgt varianter af fleksible skoleskemaer i seks 
skoleklassers skolehverdage og i otte pædagogers arbejdsliv. Klasserne, jeg fulgte, 
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havde alle pædagoger tilknyttet. Først fulgte jeg hverdagen i skoleklasserne, 
som deres skoleskema organiserede den. Dernæst fulgte jeg pædagogernes 
arbejdsskema. Ideen var at se på, hvordan børnenes skoleskema og pædagogernes 
arbejdsliv flettede sig ind og ud af hinanden. Jeg forstår feltarbejdet igennem 
en post-kvalitativ forskningstradition, hvor det udforskede og den udforskende 
anskues som samtidig konstituerende for forskningsobjektet, og hvor både 
human og non-human agens gøres iagttagelig (Bodén & Gunnarsson, 2020). 
Det betyder, at jeg ikke på forhånd besluttede mig for, hvordan jeg skulle 
iagttage pædagogers faglige tilblivelse igennem skoleskemaet, men at jeg fulgte 
med feltets måder at gøre skoleskemaerne relevante for mig, og derigennem selv 
blev medskaber af de måder, jeg kunne genkende skoleskemaerne på. 

De fem skoler arbejder med varianter af fleksible skoleskemaer og har tænkt 
pædagogerne ind i skoleskemaerne på forskellige måder, hvorigennem 
pædagogerne ansvarliggøres for forskellige typer af opgaver. I artiklen bruger jeg 
den samlede empiri som baggrundstæppe, men fokuserer på interviews med to 
skolelederne, hvor de fortæller om skolernes design af fleksible skoleskemaer. De 
to designs er udvalgt som analyseobjekter, fordi de i det analytiske arbejde med 
materialet fra de fem skoler blev til som mest forskellige. Ved at se på designenes 
etableringer af passende positioner for pædagoger i skolen vil jeg udvikle 
begreber, der kan beskrive de fleksibilitetsformer, som forskellige fleksible 
skemaer fordrer af pædagoger i skolen. 

En analyse af skoleskemaer som styringsteknologier

I artiklen anskuer jeg skoleskemaer som styringsteknologier. Her trækker jeg på 
forskningstraditioner i kølvandet på Foucaults magtanalytik, hvor magt ikke ses 
som noget, nogen har, men som en relationel kraft (Foucault, 1977). Inspireret 
heraf anskues styringsteknologier at styre ved at tilbyde særlige subjektpositioner 
med tilknyttede rettigheder, kompetencer, handlemuligheder og selvforståelser 
(Olesen, 2011; Rose, 1999). Når skoleskemaer anskues at tilbyde (og ikke 
diktere) særlige subjektpositioner, er det ikke sikkert, at intentionerne med 
skoleskemadesigns reflekterer den måde, som pædagoger faktisk arbejder på. Men 
analysen af designenes intenderede effekter giver et indblik i de organisatoriske 
mulighedsbetingelser for praksis, som pædagoger i skolen tilbydes. Her er det 
artiklens tese, at de intenderede subjektpositioner, som pædagoger i skolen 
tilbydes gennem skoleskemaer, udgør pædagogers mulighedsbetingelser for at 
blive genkendt som ’passende’ pædagoger i skolen2. 

Den analytiske udpegning af, hvordan man er en ’passende’ pædagog i skolen, 
handler således om at undersøge, hvilke organisatoriske subjektpositioner, 

2  Her er jeg inspireret af forskere, der har undersøgt, hvordan adfærd for forskellige 
subjektkategorier forhandles og genkendes som ’passende’. Se f.eks.: Haraway, D. (1992) The 
Promises of Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d Others; Kofoed, J. (2008) 
Appropriate pupilness. Social categories intersecting in school. Childhood 15(30), 415-430
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designet af de fleksible skoleskemaer tilbyder pædagoger i skolen. 

Lucy Suchman, professor i antropologi og feministisk science og technology 
studier beskriver, at teknologier er konfigureret af forskellige elementer, der er 
ordnet i relation til hinanden (2012). ’Elementer’ kan både være menneskelige 
og ikke-menneskelige som: undervisningsmaterialer, tidsstyringslogikker, 
fag, pædagoger og børn, der igennem de måder, som de er konfigureret på i 
relation til hinanden, tildeles særlige handlekræfter. Til forskel fra Foucaults 
styringsteknologi-begreb sætter Suchman eksplicit fokus på at teknologier 
består af relationer mellem menneskelige og ikke-menneskelige elementer, og 
hun tilbyder, med begrebet om konfiguration, et analytisk blik for, hvordan 
teknologier er designet. Suchman foreslår således, at man undersøger det arbejde, 
som teknologier er designet til at udføre, ved at lave ”omvendt ingeniørkunst”. 
Her skiller man eksisterende teknologier ad for at undersøge, hvilke elementer 
teknologien er lavet af, og hvordan elementerne er konfigureret i relation til 
hinanden. Herigennem kan man se, hvilket arbejde teknologien er designet 
til at lave (Suchman, 2012, 48). Dette analysearbejde begrebssætter Suchman 
som en analyse af konfigurationer. I denne artikel forstår jeg skoleskemaer 
som teknologier, og jeg er optaget af at analysere, hvilken organisatorisk 
subjektposition for pædagogers praksis i skolen, forskellige design af skoleskemaer 
tilbyder.

Inspireret af Suchmans’ konfigurations-begreb har jeg læst skolelederinterviewene 
gennem følgende analysestrategiske spørgsmål: 

1. Hvordan beskriver skolelederne designet af fleksible skoleskemaer? Det vil sige: 
Hvilke elementer beskriver skolelederne at skoleskemaet består af, og hvordan 
beskriver lederne, at elementerne er konfigureret i relation til hinanden?

2. Hvilken organisatorisk subjektposition, med tilknyttede handlekræfter 
(rettigheder, kompetencer, handlemuligheder og selvforståelser, for ’passende’ 
pædagoger) konfigurerer skoleskemaerne gennem deres design?

Skole A

På skole A har man arbejdet med fleksible skoleskemaer i fire år. På skolen 
betyder det, at storteams på tværs af to klassetrin selv lægger deres skemaer for 
en periode af fire-seks uger. Storteamet består af lærere. Til teamet er knyttet en 
pædagog, der inviteres med til møder, når det vurderes relevant. Både lærere og 
pædagog fortæller, at det vurderes relevant, når der er en konflikt, et barn med 
særlige behov, hvis en klasse skal på tur, eller når noget skal aftales om UUV. 
Storteamet skal selv lægge deres skema, så de kan planlægge uden om og internt 
dække kendt fravær for at reducere antallet af vikartimer, fortæller skolelederen. 
Skemaet er altså designet således, at placeringen af elementer som fagene og 
medarbejderne på ugens lektioner er fleksibel. Fagene er tilknyttet faglærere, 
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men deres placering på skemaet kan variere. Det fleksible skema kræver dog, at 
medarbejderne tager skemalægningens muligheder til sig, fortæller lederen: 

Hvordan får vi, hvad skal vi sige, alle lærerne til at tage det til 
sig, ind under huden og sige: Hvad har vi af muligheder her? 
(Skoleleder, skole A)

At tage det ”ind under huden” handler om, at lærerne skal blive engagerede i 
organiseringen af det samlede skoleskema og ikke kun i deres eget arbejdsskema. 
Og skolelederen fortæller, at det fleksible skema kræver af alle medarbejdere, at de 
ikke forventer, at andre løser deres fravær. For at potentialerne med de fleksible 
skemaer kan indfris, peger lederen således på, at lærerne skal udvikle fleksible 
attituder. Det fleksible skoleskemas muligheder for en fleksibel placering af 
elementer som fag og medarbejdere gør skolelederen således til et forhold, 
der kan indfris, hvis medarbejderne udvikler fleksible attituder og tænker i 
organisering før deres egen undervisning. Med dette design styrer skoleskemaet 
på medarbejdernes praksis ved at tilbyde organisatoriske handlemuligheder og 
fleksible selvforståelser, der skal bidrage til, at skolen undgår høje vikarbudgetter. 
Vikarbudgetter, som hvis de vurderes at blive for høje, dermed kan reflektere 
medarbejdernes manglende fleksible attituder og manglende organisatoriske 
sans. 

En tilknytningsfleksibel pædagog

Pædagogerne på skole A tager sig af UUV og har desuden ressourcetimer, hvor 
de tilknyttes børn med særlige behov. Og så er de to voksne i fag, hvor de har 
personlige kompetencer, der kan bruges. Skolelederen fortæller, at pædagogerne 
er tildelt en særlig fleksibilitet i det fleksible skoleskema:

Altså, hvis nu en klasse f.eks. skal arbejde med dreng-pige-
problematik, jamen så vil det vel være fint, at pædagogen var 
med til at sige… Eller hele teamet er med til at sige: ”Jamen i 
næste periode, der vil vi gerne have pædagogens ressourcetimer 
bundet til den og den og den time, for så er det dér og dér og dér, 
vi arbejder med den problematik i de næste fem uger” f.eks. ”Nåh, 
men fint,” siger parallelklassen så, ”så bruger vi pædagogen på 
noget andet til noget andet på et tidspunkt”. Og det er derfor, at 
der er nogle timer, pædagogen er der alene. Så er der nogle timer, 
pædagogen er ressource. Og det er en pulje, som kan være mere 
fleksibel også på tværs af klasserne, ikke? (…) Så bliver det sådan 
lidt i perioder, at pædagogen går ind og bruger sin fleksibilitet 
dér. (Skoleleder, skole A)
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Pædagoger i skole A beskriver lederen som først og fremmest opgave- og ikke 
fagtilknyttede. En opgave kan være en konflikt i en børnegruppe eller enkelte 
børn med særlige behov. For at kunne arbejde med opgaver, når de opstår, er 
pædagogen gjort til et særligt fleksibelt element i skoleskemaet. Et element, der 
kan sættes ind dér, hvor pædagogerne selv eller teamet vurderer, at det giver 
bedst mening i forhold til børnenes behov. 

Pædagogerne kan også knyttes til faglige sammenhænge i skoleskemaet, hvis 
deres personlige kompetencer vurderes at række til det, fortæller skolelederen:

Og så er der jo igen også forskel på personer. Altså hvis nu det er 
en pædagog, som er enormt god til relationsarbejde og til noget 
sport, noget kost og motion, og sådan nogle ting? (…) Jamen, her 
ville det give god mening, at pædagogen var med inde i et forløb 
omkring bevægelse i 8. klasse, hvis de har et tematisk forløb f.eks., 
hvor man siger: Her ville det være fedt at have pædagogen med 
den faglighed tilknyttet f.eks., ikke? (Skoleleder, skole A)

Når en pædagog passer ind i et fagligt forløb, er det dermed pædagogens 
personlige kompetencer og ikke pædagogens professionelle kompetencer, 
som lederen genkender. Endelig varetager pædagoger UUV, som skolelederen 
beskriver som en særlig fleksibel aktivitet i de fleksible skoleskemaer, fordi UUV 
er gjort af timer, der ikke er knyttet op på fagenes mål. I UUV kan pædagogerne 
arbejde med eleverne på alternative måder; de kan tage på tur eller undervise i 
erhvervsorientering eksempelvis. I UUV bliver det derfor pædagogernes opgave 
at variere fra fagene, og at gøre noget andet end det, lærerne plejer, fortæller 
skolelederen.

Pædagogerne har dermed tre typer af opgaver i skoleskemaet. De er knyttet til 
opgaver omkring børn med behov. Herudover underviser de i UUV, og endelig 
er de med i faglige forløb som to-voksen, hvis de vurderes at have relevante 
personlige kompetencer.   

Pædagogerne konfigureres altså som et fleksibelt element i skemaet. Både 
i deres relationer til børn, i deres placering og i deres arbejde med at skabe 
variation fra og supplere fagene. Designet af det fleksible skoleskema etablerer 
således en organisatorisk subjektposition for pædagogerne, hvor de genkendes 
som fagligt relevante og kompetente, hvis de bliver tilknytningsfleksible. 
Tilknytningsfleksibiliteten styrer på pædagogernes faglighed i skolen ved at 
tilbyde dem handlemuligheder og anskue deres kompetencer som relevante i 
relation til de tre opgaver, hvorigennem deres selvforståelse i skolen kan spejles. 
De tilknytningsfleksible pædagogers relation til skolen gøres dermed variabel, 
fragmenteret og afhængig af det, der vurderes meningsfuldt for forskellige 
situationer. Som effekt af denne organisatoriske subjektposition bliver 
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pædagogers faglighed knyttet til og genkendt som det at være kompetente i, få 
handlemuligheder for og selvforståelser i relation til at arbejde med situationer, 
hvor børn har akut behov, at være variations- og alternationsgaranter og 
potentielt to-voksne i fag, hvis deres personlige kompetencer vurderes at række.

I skoleskemaet konfigureres lærerne i relation hertil som mindre fleksible 
elementer i kraft af deres kompetencer, handlemuligheder og rettigheder som 
faglærere, hvilket giver dem en tydeligere tilknytningsform og selvforståelse i 
relation til skoleskemaets fagopdelte logik. Relationerne mellem pædagogerne og 
lærerne i skemaet konfigurerer dermed pædagogerne som perifere medarbejdere 
i skole A. Og deres arbejde præges af individualisering i opgaveløsningen, idet 
skemaet ikke tilbyder dem rettigheder, men positionerer dem som medarbejdere, 
der selv skal forhandle, vurdere og evaluere deres opgaver i skolen. 

Arbejdet, som skole A’s skoleskema gør, er dermed at etablere en relation mellem 
lærere og pædagoger, som henholdsvis centrale/stabile og perifere/hyperfleksible 
elementer. Skemaet etablerer således en organisatorisk subjektposition for 
pædagogerne, hvorigennem de kan genkendes som ’passende’, når de arbejder 
omstillingsparat og som supplerende og variationsgaranterende voksne. 

Skole B

På skole B er klasserne årgangsintegrerede fra 0.-2. og fra 3.-5. klasse. Tre 
årgangsintegrerede klasser deler område i skolen, og medarbejderne for de tre 
klasser er i team sammen. Et team består af fire lærere og tre pædagoger, der 
kaldes ’voksne’, og alle voksne underviser. Skolelederen fortæller: 

Den skoleform, vi har kendt, baseret på ettals-logikken. Én klasse, 
én lærer, ét fag, én time. Den organiseringsform er ikke særligt 
passende til at matche både det der individuelle blik på barnet, 
men jo også: Hvad er det, vi skal lære de her børn? Hvad skal de 
udvikle? Så skolens vision har været organisatorisk drevet: Okay, 
hvordan laver vi en organisering, som hamrer en tyk, fed pæl ned 
igennem alle de her ettaller? Og gør det umuligt at gøre, som vi 
plejer? (Skoleleder, skole B)

I ambitionen om at undgå 1-tallene arbejder skolen med skoleskemaer for 
seks-otte ugers perioder. I fællesskab beslutter teamet årets temaer for projekterne, 
der altid er tværfaglige. Lederen fortæller, at undervisningen herigennem skal 
differentieres, så børnene mødes, hvor de er, så alle børnene lærer det, de kan. 
Det fleksible skoleskema arbejder dermed eksplicit fleksibelt med de kategorier, 
som den ’traditionelle’ skoleform beskrives at organisere sig omkring. 
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De ’voksne’ i teamet lægger skoleskemaet sammen: 

Og det er ”Fælles børn – fælles ansvar” mellem professioner; lærere 
og pædagoger, ikke? Men det er jo også mellem fag i virkeligheden. 
Altså ind i undervisningen, ikke? (…) Og det gælder jo… pædagoger 
også didaktisk i forhold til: Hvordan underviser, gennemfører 
eller planlægger, gennemfører og evaluerer vi undervisning 
sammen i teams? (Skoleleder, skole B)

Det fleksible skoleskema konfigurerer de voksne som elementer med den samme 
tilknytning til skolen gennem fælles undervisningsopgaver, teamsamarbejde og et 
fælles pædagogisk-didaktisk projekt for teamet. Skoleskemaets design skal således 
opløse professionsgrænser og forskellen mellem perifer- og kernemedarbejdere 
med organiseringsformen, der sætter den fælles opgave før uddannelsesbaggrund. 
Skoleskemaet styrer dermed ved at tilbyde medarbejderne subjektpositioner, 
der fordrer, at de er fleksible i forhold til deres faglighed, således at et fleksibelt 
arbejde med skoleskemaets øvrige elementer kan indfris. At være fleksibel 
fagligt betyder her, at alle ’voksne’ skal kunne og ville varetage undervisning i 
fag, de ikke er uddannede i, i den tværfaglige, temabaserede og teamplanlagte 
undervisning. Men skolen er fortsat en organisation, hvor der gøres skole, og 
hvor undervisning gennem problembaseret læring er kerneopgaven: 

Vores pædagogiske vision har fået en didaktisk basis. Og det er 
med til (…), at vi som skole og som ledelse i meget højere grad 
kan gå ind og være med til både at lede på og facilitere, men også 
styre og rammesætte de processer, der skal føre frem til den gode 
undervisning, som jo i bund og grund er det, det handler om, 
ikke? (Skoleleder, skole A)

Med designet styrer skoleskemaet på de voksnes praksis ved at tilbyde 
organisatoriske rettigheder, handlemuligheder og selvforståelser og genkende de 
voksnes undervisningskompetencer, således at skolen kan indfri sine ambitioner 
om at skabe god undervisning, der giver mulighed for et individualiseret blik på 
børnene.

En professionsfleksibel pædagog
I interviewet spørger jeg skolelederen, hvilken slags pædagog de ansætter til at 
arbejde på skolen: 

Man skal varetage opgaver ikke efter ens uddannelse, men efter 
ens kompetencer og lyster, ikke? (…) Så det, vi går efter, det er jo 
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folk, der tænder på at lave skoleudvikling. Folk der tænder på at 
tænke deres fag og deres profession på nogle nye måder. (…) Altså 
vi ansætter jo pædagoger, som gerne vil være med til et lave en ny 
slags skole. Altså på den måde på samme måde som med lærerne. 
(…) Som vi tænker har nogle faglige kompetencer, som man 
tænker, at dem kan de byde ind i både i skoletid og fritidsdel, 
ikke? Altså… Og så er jeg lige ved at sige – altså pædagoger som 
kan tænke didaktisk. (…). Sådan en som Pædagog A, f.eks., er jo 
tunet fuldstændig ind på didaktik og evaluering og feedback, og 
”hvordan kan vi arbejde med det?”, og ”hvordan gør vi det?” og 
”Kan vi bruge det her skema til det?” og sådan noget, ikke? Og da 
Pædagog A kom, altså der lignede A simpelthen scenebilledet på 
en fritidsklubpædagog i maosko og med en guitar under armen, 
ikke? (…) Men A har eddermame – altså det er jo fantastisk at 
se. Fordi A er knivskarp didaktisk nu, ikke? (Skoleleder, skole B)

Det fleksible skoleskema kræver altså, fortæller skolelederen, pædagoger, der 
tænder på skoleudvikling. Det kræver pædagoger, der gerne vil tænke didaktik, 
evaluering og feedback. Det kræver pædagoger, der gerne vil blive til noget mere 
end fritidsklubpædagoger med ”maosko og med en guitar under armen”. 

Pædagogerne knyttes dermed an til skolen gennem to sammenhængende greb i 
det fleksible skema: For det første skal de have lyst til og tænde på skoleudvikling, 
hvilket indebærer, at de skal ville tænke deres profession på nye måder. 
Herudover skal de have, eller de skal ville have, kompetencer og lyst til at indgå i 
undervisning og i skolens fritidstilbud og være en del af teamet. Pædagogerne er 
altså konfigureret i skemaet som elementer, der skal have lyst til det, det kræver 
at lave skoleudvikling. 

Pædagogerne i skole B konfigureres dermed som kernemedarbejdere (Atkinson, 
1984) igennem deres tilknytning til kerneopgaven (undervisning), til teamet og 
gennem nedbrydningen af professionsgrænser, hvor alle gøres ligeværdige som 
’voksne’ med et fælles ansvar. Men lighedstænkningen betyder, at pædagogernes 
udviklingslyst skal være større og deres rejse længere end lærernes, for endemålet 
er undervisning. Og hertil har lærerne både en uddannelsesbaggrund og erfaring, 
der i højere grad kvalificerer dem. Lighedstænkningen får derfor (upåagtede) 
ulighedsskabende effekter, fordi indsatsen for pædagogerne er større. Men 
uligheden, som ligheden skaber, er uundgåelig i designet af det fleksible 
skoleskema, og pædagogernes faglige og personlige udviklinger fejres derfor, når 
de begynder at kunne genkendes som undervisere: altså det er jo fantastisk at se. 
Fordi A er knivskarp didaktisk nu, ikke? (Skoleleder, skole A).

Designet af det fleksible skoleskema etablerer således en organisatorisk 
subjektposition for pædagogerne, hvor de genkendes som fagligt relevante og 
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kompetente, hvis de bliver professionsfleksible. At være professionsfleksibel 
afhænger af et dobbeltblik på pædagogen: Lederen skal kunne se pædagogens 
personlige kompetencer og lyster frem for at se pædagogen som havende 
professionsbestemte kompetencer. Samtidig skal pædagogerne tænde på 
skoleudvikling og didaktik, og de skal selv ville se deres profession på nye måder. 
De skal ville et særligt sted hen, hvor de bliver undervisere. Det kræver dermed både 
et udefra- og et indefra-blik på pædagogen som villig og kapabel til at udvikle sig 
personligt, professionelt og fagligt, for at pædagogen kan indgå som ’passende’ 
fleksibelt element i det fleksible skema. Som effekt af denne organisatoriske 
subjektposition bliver pædagogers faglighed knyttet til og genkendt som det at 
være kompetente i, få handlemuligheder for og selvforståelser i relation til at 
arbejde med planlægning, afholdelse og evaluering af undervisning.

Lærerne skal også arbejde med deres kompetencer og selvforståelser for at passe 
ind i skoleskemaet. Men i relation til lærerne gøres pædagogernes ’passendehed’ 
mere omstændelig, for pædagogerne skal arbejde på deres selvforståelser, deres 
lyster og kompetencer, og de skal gribe de nye handlemuligheder, som det 
giver at være ’voksen’. Relationerne mellem pædagogerne og lærerne i skemaet 
konfigurerer dermed pædagogerne som centrale medarbejdere, der er en del af 
teamet, men som er på overarbejde.

Arbejdet, som skole B’s skoleskema gør, er dermed at etablere en relation mellem 
lærere og pædagoger som ligeværdige, men på ulige arbejde. Og skemaet tilbyder 
pædagogerne en organisatorisk subjektposition, hvorigennem pædagogerne kan 
genkendes som ’passende’, når de arbejder på deres professionelle selvforståelse, 
deres skolelyst og didaktiske kompetencer. 

Afslutning: ’Passende’ pædagoger i fleksible skoleskemaer

De to varianter af fleksible skoleskemaer vil forskellige ting med skolen, og der 
er derfor forskel på, hvordan de tilbyder organisatoriske subjektpositioner, 
hvorigennem pædagoger kan genkendes som ’passende’. På skole A opretholdes 
og forstærkes professionsgrænser mellem lærere og pædagoger i kraft af deres 
forskellige tilknytningsformer til skolen. Her er skoleskemaet designet som en 
konfiguration mellem pædagogerne, der skal blive tilknytningsfleksible ud over 
at være attitudefleksible som lærerne, så skoleskemaets placeringsfleksibilitets 
potentialer kan udnyttes. Og det skal de kunne individuelt og med en 
fragmenteret opgaveportefølje som perifere medarbejdere. På skole B 
dekonstrueres professionsgrænser, og pædagogerne skal være faglighedsfleksible 
som de andre ’voksne’, og de skal være klar på at arbejde med og i skoleskemaet, 
som gør elementer som fag, tid og klasse fleksible. Men pædagogerne skal 
samtidig være professionsfleksible og have lyst til at se sig selv, og blive set, som 
mere end fritidspædagoger. Således slører skemaets lighedstænkning potentielt 
for ulighedsproduktioner mellem det, det kræves af pædagogerne for at passe 
ind, og det, der kræves af lærerne. I begge skoler konfigureres pædagogerne 
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således som særligt fleksible elementer i skoleskemaet, og i begge skoler synes 
fleksibilitet dermed at betyde, at pædagogerne gøres perifere. Enten i kraft af 
deres fleksible tilknytning eller ved, at deres professionsbaggrund gøres perifer, 
når kerneopgaven bliver undervisning. 

Ved at anskue pædagogers arbjede i skolen gennem de mulighedsbetingelser, 
som designs af fleksible skoleskemaer tilbyder, bliver det tydeligt, at skolers 
organisering styrer på muligheden for udfoldelsen af pædagogers faglighed ved 
at tilbyde passende organisatoriske subjektpositioner. For de organisatoriske 
subjektpositioner synliggør og usynliggør, muliggør og besværliggør 
forskellige typer af pædagogisk praksis. Ved at analysere skoleskemadesigns 
som styringsteknologier kan man således undersøge, hvilket arbejde forskellige 
skemaer er tiltænkt at gøre i og for skolen og hvilken slags pædagog der skabes 
mulighedsbetingelser for at være i hvilke skemaer. Og med artiklens begreber 
om en tilknytningsfleksibel og en professionsfleksibel pædagog bliver det muligt 
at gå i dialog om, hvilket slags arbejde, og hvilke betingelser for at blive genkendt 
som faglig relevant, forskellige skoleskemaer tilbyder pædagoger i skolen. Og det 
bliver muligt at diskutere pædagogers faglighed i skolen som sammenfiltret med 
skolens organisering på måder, der synliggør, hvordan pædagogers kompetencer, 
handlemuligheder, selvforståelser og rettigheder kan blive, og ikke kan blive, til 
i fleksible skoleskemaer, der muliggør og besværliggør, synliggør og usynliggør 
forskellige måder at være passende pædagog på i skolen. 

Sofie Sauzet, ph. d. og lektor, Københavns Professionshøjskole
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I deres klassiske uddannelsessociologiske arbejder viste Bourdieu og Passeron 
(2006[1970]) reproduktionen af de samfundsmæssige uligheder gennem 
uddannelsessystemet. De pegede på forskellige habituelle strategier – og 
at særligt de, som besidder megen kulturel kapital via deres praktiske sans, 
er i stand til at reproducere deres families samfundsmæssige position. De 
viste hvordan uddannelsessystemets ’pædagogiske arbejde’ retter sig mod et 
’udvalgt publikum’, og at netop den øvre kulturelle middelklasse (i en fransk 
kontekst anno 1960erne) gennem den implicitte familiære indprentning af 
en kulturel kapital i deres børns habitus via uddannelsessystemet fastholdt 
en samfundsmæssig dominans særligt indenfor ”det kulturelle felt”.  
Bourdieu kontrasterede samtidig børn fra herkomstfamilier med megen kulturel 
kapital med familier, der enten var nytilkomne – eller hvis herkomstfamilier i 
højere grad besad økonomisk end kulturel kapital. Disse parvenuer er - ifølge 
Bourdieu – kendetegnet ved ikke at have samme fornemmelse for ‘det passende’ 
i uddannelsessystemet og er derfor heller ikke på samme måde i stand til at høste 
økonomisk eller kulturelt ’udbytte’ af deres investering i uddannelse.

Bourdieu lagde altså særligt vægt på betydningen af kulturel kapital for 
uddannelse for den fraktion af de dominerende klasser og den øvre middelklasse, 

Artiklen diskuterer konturerne af nye reproduktionsstrategier i de danske 
øvre middelklasser. I deres klassiske arbejder identificerer Bourdieu og 
Passeron to forskellige strategier for den franske middelklasse i forhold til at 
reproducere familiens resurser igennem uddannelsessystemet: En strategi, 
der instrumentelt og bevidst udnytter uddannelsessystemets formelle meri-
tokratiske muligheder og en strategi der gennem fornemmelse for spillet 
ubevidst retter sin uddannelsesstrategi derhen, hvor det største afkast er. 
Dette sammenstilles med et  dansk forskningsprojekt (Akselvoll 2016) om 
forældresamarbejde i folkeskolen. Her identificeres en række forældretyper 
– og disse kædes analytisk sammen med de forskellige habituelle strategier. 
Afslutningsvis diskuteres disse strategier i lyset af den tiltagende instru-
mentalisering og målstyring (’PISA-regimet’) i skolepolitikken.

Emneord: Reproduktionsstrategier, ulighed, forældresamarbejde, 
folkeskole, Bourdieu

Maria Ørskov Akselvoll & Tomas Ellegaard 
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der baserer sig herpå. Hans arbejde fokuserede mindre på økonomisk kapital og 
den gruppe, der baserer sin dominans på denne. I andre sammenhænge – og 
særligt i den sidste periode af sit liv og videnskabelige karriere – var Bourdieu 
dog også optaget af forholdet mellem den økonomiske og kulturelle dominans 
i det, han betegnede som magtens rum. 

Den skandinaviske sammenhæng – med en ekskurs til USA

Bourdieu & Passerons forklaring af uddannelsessystemets betydning for den 
strukturelle ulighed er klart historisk kontekstualiseret i den sammenhæng, 
hvor de foretog deres undersøgelser: Frankrig i 1960erne. Samtidig er teorien 
udformet som en mere generel teori om den funktion, som uddannelsessystemet 
med sin relative uafhængighed og sit eget korps af professionelle har for 
samfundets ulighed og symbolske vold, og den har inspireret en myriade 
af uddannelsessociologiske studier i mange andre samfund, hvis stat, 
uddannelsessystem og -tradition er anderledes end Frankrig i 1960erne. 

Teorien har også været brugt i skandinaviske og historisk nyere sammenhænge: 
Donald Broady (1991) pegede i sin disputats på en række forskelle mellem det 
franske og det svenske samfund; mens Mikael Palme (1992) pegede på en særlig 
ubekymrethed hos den svenske kulturelle overklasse, som han interviewede. 
Broadys og Palmes studier pegede begge på, at der dels ikke er tale om det samme 
monolitiske uddannelsessystem som i sin tid i Frankrig. Og særligt Palme pegede 
på, hvordan der blandt unge fra den øvre middelklasse, han interviewede, 
var en på én gang distanceret og selvfølgelig relation til uddannelse. Samtidig 
havde disse unge en meget stærk tiltro til, at det var deres lyst eller interesse, der 
skulle styre deres uddannelseskarriere. Tilgangen synes næsten eksemplarisk at 
illustrere den ”sans for spillet” som Bourdieu i andre sammenhænge har skrevet 
om (fx Bourdieu 1997).

I delvis kontrast hertil er de studier som den amerikanske sociolog Annette 
Lareau (2000, 2003), også inspireret af Bourdieu, foretog i midt 1990erne i USA. 
Lareau fandt således en langt mere bevidst og planlagt forberedelse af barnet 
på skolen i de øvre middelklassefamilier, hun undersøgte. Hun betegnede dette 
med begrebet ”concerted cultivation”, hvormed hun mener, at familien bevidst 
opdrager (”cultivation”) barnet i en retning, der svarer til (”concerted”) skolens. 
Concerted cultivation er på den ene side i overensstemmelse med Bourdieu og 
Passerons påpegning af, hvordan det, der skal læres i skolen, allerede er lært eller 
forberedt i familien. Men samtidig er selve begrebet i sin instrumentalisering 
en indikation af en situation, hvor det ikke er tilstrækkeligt at have lært 
skolens værdier og målestokke gennem en implicit dannet habitus; men hvor 
amerikanske forældre i stedet opdragede med instrumentel målrettethed som 
var noget andet end en implicit ”sans for spillet”. Dette fund hænger formentlig 
sammen med, at det amerikanske uddannelsessystem i langt højere grad end det 
franske og de skandinaviske er et privatiseret system, der historisk har forudsat 
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ikke bare kulturel, men i særdeleshed også økonomisk kapital.

Den historiske udvikling

Hvis man skal bringe Bourdieus analyse i anvendelse overfor situationen i 
Danmark i dag, er der flere afgørende forskelle fra Frankrig i 1960erne: En vigtig 
forskel er, at langt flere tager langt længere uddannelser. Rekrutteringen til 
uddannelsessystemet er bredere. Forbundet hermed er også, at der ikke knytter 
sig de samme privilegier eller symbolske og materielle gevinster til uddannelse 
i det hele taget som i Frankrig og i 1960erne. Mange uddannelsessociologer 
har peget på, at der ikke desto mindre også i dagens Danmark er tale om en 
fastholdelse af en relativ ulighed gennem uddannelsessystemet (”effectively 
maintained inequality”, jf. fx Thomsen 2015). Det skyldes bl.a., at det særligt 
er de familier, der i forvejen har betydelige mængder uddannelseskapital, som 
historisk har forøget den; men også, at det nu ikke er lange uddannelser i sig selv, 
der garanterer en kulturel eller økonomisk dominerende samfundsposition, 
men snarere bestemte uddannelser. Især uddannelser som økonomi, jura og 
ingeniør giver adgang til ’magteliten’ (ibid.; Larsen et al. 2016; Thomsen 2008). 
Simultant med dette synes forældrenes økonomiske kapital gradvist at have fået 
en større betydning for børnenes uddannelsesorienteringer (jf. Bakken & Elstad 
2012; Sievertsen & Montgomery 2015; Thomsen 2015). Denne betydning er 
dog stadig betydelig mindre end forældres kulturelle kapital.

Samtidig har uddannelsespolitikken forandret sig, så den i stigende omfang er 
blevet mere instrumentel, mere faglig, mere rettet mod det man, med Pedersens 
(2011) efterhånden kanoniserede begreb kan betegne ”konkurrencestatens 
mennesker”. Der er således sket en betydelig og instrumentel opstramning på 
alle niveauer af uddannelsessystemet. Dette er gået hånd i hånd med en politisk 
ambition om at styrke forældreansvaret (jf. Bach et al., 2020; Kryger 2008). 
Politisk ses forældre i stigende omfang som en samfundsøkonomisk ressource, 
der allerede fra tidlig alder skal bidrage til barnets læring (Dannesboe et al. 2012; 
Schmidt 2017). Dette er ikke kun et skandinavisk fænomen; i England peger 
Reay ligeledes på, hvordan uddannelsespolitikken i stigende grad anser forældre 
som ’med-uddannere’: 

Whereas before in Bourdieurian terms all that was required was 
for the school to recognize the cultural capital of its middle-class 
pupils (Bourdieu & Passeron, 1979), the under-funded, high 
stakes, standards driven field of state schooling seems to have 
shifted the rules of the game pushing more and more ’school work’ 
into the home (Reay 2010: 76).
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Barnets skolegang er således i stigende omfang forbundet med et først og 
fremmest moralsk, men også formelt, krav om, at familien må engagere sig i 
denne. Forventningen til forældre er, som Dannesboe (2012, 2013) peger på, 
at gøre hjemmet til et ”anneks” for skolens læringsrum. Samtidig synes forældre 
direkte og mere åbenlyst at involvere sig i børns skolegang - særligt for de 
dominerende klassers vedkommende. 

Vi vil i det følgende – med afsæt i et nyere kvalitativt studie af særligt øvre 
middelklasseforældres strategier og omgang med skolen (Akselvoll 2016) - 
diskutere hvad status er på denne udvikling i Danmark. Undersøgelsen peger på 
en fortsat stærk – ja formentlig øget – forældreinvolvering i uddannelse særligt 
fra de familier med store mængder henholdsvis kulturel eller økonomisk kapital. 
Det er dog en pointe, at der fortsat er en forskel i måden, som disse to grupper 
involverer sig på. I lyset af den øgede instrumentalisering af uddannelserne aner 
man konturerne af, at den lethed, som den kulturelle øvre middelklasse tidligere 
har kunnet opretholde sin privilegerede position i uddannelsessystemet med, 
er under pres. Det diskuteres afslutningsvis i artiklen, hvad en sådan udvikling 
betyder for skolens rolle i reproduktionen af social ulighed.

Der synes altså, at være tegn på, at også danske (og andre skandinaviske) øvre 
middelklassefamilier i stigende omfang praktiserer noget, der minder om 
Lareaus ”concerted cultivation”. Dette hænger formentlig sammen med de 
stigende statslige krav ikke bare til barnet, men også til familien. Dette synes at 
markere en mere instrumentel tilgang til uddannelse end den Palme fandt i sine 
efterhånden 30 år gamle studier.

Metode, materiale og analytisk linse

I denne artikel belyser vi familiers praksisser i forhold til skolen på grundlag af et 
primært kvalitativt empirisk materiale fra et nyere dansk ph.d.-projekt (Akselvoll 
2016), der undersøgte skole-hjem-samarbejdet og den øgede forældreinvolvering 
med afsæt i Bourdieus uddannelses- og praksisteori. Projektet var baseret på 
et feltarbejde på to københavnske folkeskoler med forskellig socioøkonomisk 
forældregrundlag1, hvor to klasser på indskolingstrinnet blev fulgt. Vi antager, 
at de differentieringsmekanismer, der findes i disse to klasser, har en mere 
generel form, der svarer til uddannelsesfeltet i dagens Danmark. Men skolerne 
og forældrene i undersøgelsen er ikke repræsentative. Ligesom der også er andre 
differentieringsmekanismer, fx skolevalg, som ikke indgår i undersøgelsen. 

1  Den ene (Grøn) var Nørrebro Park Skole som på tidspunktet for dataindsamlingen havde et 
elevtal på 682. Forældrene på skolen havde i 2011 en gennemsnitlig bruttohusstandsindkomst på 
467.079 kr., og lå således under landsgennemsnittet på 653.342 kr. (Kaas & Mulvad 2013). Den 
anden (Blå) skole var Ny Hollænderskolen på Frederiksberg, som på samme tidspunkt havde et 
elevtal på 933. Forældre til elever på skolen havde i gennemsnit en årlig bruttohusstandsindkomst 
på 790.647 kr.
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Med en ambition om at belyse forældreperspektivet i skole-hjem-samarbejdet 
er forskellige skole-hjem-praktikker (forældremøder, skole-hjem-samtaler, 
trivselsarrangementer og den digitale kommunikation fra skolen til forældrene) 
blevet fulgt og undersøgt igennem et helt skoleår (2013/2014). I artiklen 
benævnes de ’Grøn’ og ’Blå’ klasse2. Indskolingstrinnet blev valgt fordi det oftest 
er i de første skoleår, at behovet for forældreinvolvering er størst. Det empiriske 
materiale, der trækkes på i nærværende artikel, består af deltagende observationer 
ved forældremøder, skole-hjem-samtaler og trivselsarrangementer, virtuelle 
observationer, digitale dokumenter og besøgsstatistikker på forældrenes log-ons, 
samt interviews med de to klasselærere og tyve forældre med forskellig social 
baggrund (varierende uddannelse, indkomst, etnicitet og familiekonstellation). 

I analysen af materialet henter vi inspiration fra Bourdieus teori om, hvordan 
ulighed reproduceres i samspillet mellem skolens ’pædagogiske arbejde’ 
(herunder dens pensum) og familiens reproduktionsstrategi og mulighed for at 
videregive deres kulturelle kapital til barnet. 

Hvor Bourdieu & Passerons studie viste, at eleverne blev vurderet på grundlag af 
den familiært indprentede habitus, undersøger vi, hvordan forældrene ikke bare 
indprenter denne habitus hos deres barn, men også selvstændigt bidrager til at 
øge familiens og dermed barnets symbolske ry gennem involveringen i skolen, 
både fagligt og socialt (trivsel). Men vi benytter os grundlæggende af samme 
analytiske greb som i Reproduktionen, nemlig at sammenholde skolens krav til 
familien med familiens muligheder for at leve op til disse gennem at aktivere 
deres kapital. I dette tilfælde: Forældrenes måder at håndtere og imødekomme 
skolens krav om involvering i deres barns skolegang.

Vi er med andre ord ude efter at belyse nogle af de sædvanligvis usynlige 
mekanismer, der ved at give fordele til visse familier frem for andre medvirker til 
reproduktionen af ulighed.

Samspillet mellem skolens krav og familiens kapital

Mere end nogensinde er det relevant at se på skolens krav til familien; undersøge 
hvad der skal til for at leve op til dem, og hvem der kan eller ikke kan det. 
Forældre tilskrives og spiller i dag en historisk stor rolle i folkeskolen, både pga. 
det førnævnte politiske fokus på forældreansvar, men også pga. introduktionen 
af den digitale skole-hjem-kommunikation på Forældreintra3 i 2002, der kraftigt 
accelererede informationsstrømmen fra skole til forældre og muliggjorde øget 
involvering (jf. Akselvoll 2016, 2018). Det er en rolle, der implicerer at forældre i 
stigende grad inddrages som ’assistenter’ (Akselvoll 2016; Dannesboe 2012), der 
i det daglige skal hjælpe til fra sidelinjen med at få undervisningen til at lykkes og 

2  Navnene på de klasser mm. der indgår i undersøgelsen er pseudonymer.
3  ’Forældreintra’ var folkeskolens kommunikationsplatform fra 2002 til efteråret 2019, hvor 
det blev erstattet af ’Aula’.
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med at sikre god trivsel i klasseværelset. 

Kravet om aktiv deltagelse i den faglige del af barnets skoleliv kom tydeligt til 
udtryk i Akselvolls materiale fra de to skoler. På forældremøder og ved skole-
hjem-samtaler blev vægten lagt (og tiden brugt) på at involvere forældrene 
i læringen og klæde dem på til assistentrollen. Der blev bl.a. opfordret til, at 
forældre kiggede i skolebøgerne, hjalp til med opgaver eller mere selvstændigt 
med at træne færdigheder, som de forskellige test udpegede, at der var behov for 
at træne for at nå læringsmålene. På Forældreintra var den faglige involvering 
særligt fremtrædende, ikke mindst i hyppigheden i skolens beskeder og opslag4, 
såvel som detaljeringsgraden i ugeplanerne, hvor forældrene blev informeret om 
de enkelte dages indhold og aktiviteter og samtidig klædt på til at hjælpe til. Som 
for eksempel når klasselæreren i Grøn klasse skrev til forældrene, at ”I torsdags 
fik børnene en kopi med de 120 hyppigste ord med hjem til ophængning, så I 
forældre kan træne ordene med dem”; eller som i en ugeplan fra Blå klasse, hvor 
forældrene opfordredes til at hjælpe til med at få de matematiske begreber på 
plads:

Kære Forældre.

 På onsdag går vi i gang med et nyt afsnit i matematikbogen: 
”Koordinatsystemet”. Kapitlet lægger op til, at eleverne 
får en forståelse af begrebet koordinatsystem og talpars 
placering deri. Vi beskæftiger os kun med første kvadrant 
og udfordringen består i at arbejde i to dimensioner 1. og 2. 
aksen. Huskeregel til eleverne: 1. aksen (vandret) – gå først 
hen ad gaden – 2. aksen (lodret) – og så op ad trapperne.  
  (Forældreintra, Blå klasse)

Eksemplet illustrerer for det første, hvordan skolens involvering af forældrene 
lagde op til et ’hands on’ engagement, hvad forældrene også selv berettede om; 
informationen var noget, der skulle ‘handles på’, som en mor udtrykte det. For 
det andet illustrerer eksemplet, hvordan der blev forudsat, at forældre havde en 
konstant og daglig opmærksomhed rettet mod skolen; det var med andre ord ikke 
nok at tjekke de digitale beskeder ’en gang imellem’, fx ugentligt. Det kom også 
til udtryk i de mange huskeinformationer, som lærerne skrev på Forældreintra: 
Der skulle huskes ændringer i skemaet, ture, materialer, legegrupper m.m. 
Forældrene skulle dermed, udover at assistere, også administrere, indimellem 
med kort varsel: lægge tilrette så barnet vidste, hvad der skulle ske i løbet i en 

4  Skoleåret igennem var der i de to klasser i gennemsnit nyt at læse hver anden dag på 
Forældreintra. Et tal der formentlig kun er steget siden feltarbejdet fandt sted: Nye beregninger 
lavet af DR Nyheder på baggrund af data fra Itslearning (der står for driften af Forældreintra) 
viser, at den gennemsnitlige forælder i 2018 loggede på 1,2 gange om dagen året rundt (Kielgast 
2019).
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skoleuge og sørge for, at der var de rigtige ting med i skoletasken. Forældre i 
begge klasser oplevede, at det medførte en vis uforudsigelighed, dvs. at man 
aldrig helt kunne vide, hvornår der kom noget fra skolen, man skulle agere på.

I tillæg var der krav om aktiv social deltagelse, om end disse i højere grad 
fremstod som uudtalte forventninger og mere ’frivillige’ end fx krav om faglig 
assistance. At forældre engagerede sig i det sociale liv i klassen og arrangerede 
og deltog i trivselsarrangementer sammen med de andre familier. Det blev i 
høj grad lagt ud til forældrene selv at udforme og udføre trivselsarbejdet. Dog 
hjulpet på vej af lærernes forslag og anerkendelser. I Grøn klasse indebar det for 
forældrene ti sociale arrangementer i løbet af skoleåret, imens Blå klasse afholdt 
fire arrangementer og løbende afholdt legegrupper.

Skolens krav til forældrenes involvering var altså en sammensat størrelse, 
bestående af mange hver for sig overskuelige opgaver, som dog sammenlagt 
udgjorde et omfattende arbejde, der ikke bare forudsatte tid og overskud i 
hverdagen, men også kompetencer: faglige, pædagogiske, organisatoriske og 
sociale. Ressourcer, der alle er koblet til forældres kapital – i særdeleshed den 
kulturelle – og som helt tydeligt var vigtige for forældrene i vores materiale at 
kunne trække på i samarbejdet med skolen. I det følgende udfoldes det hvordan.

Forskellige strategier i forældres involvering

Hvordan forældrene i Blå og Grøn klasse håndterede skolens krav, kan analytisk 
forstås som forskellige involveringsstrategier. Strategier forstås her som 
navigationer i feltet og som produktet af en praktisk og kropsliggjort sans for at 
tilpasse sine handlinger til feltets krav og ’spilleregler’ (jf. Bourdieu 1986) og altså 
ikke som bevidste eller rationelle kalkuler rettet mod et bestemt mål. Selvom 
forældrene, som vi skal se nedenfor, lægger et stort arbejde i at få deres barns 
skolegang til at lykkes, synes de ikke at være sig bevidste om, at de er i gang med at 
forberede barnet og gøre et stort arbejde for at sikre en god skolegang. Adspurgt 
om, hvilken fremtid de håbede på for barnet, eller hvad de troede barnet skulle 
blive som voksen, var det typiske svar, at man ikke håbede på noget specielt, men 
mest håbede at ”han bliver glad”, som en mor formulerede det. De fleste afstod 
fra eksplicitere en forventning om gymnasie og videregående uddannelse, og 
lagde i stedet vægt på, at det at blive et godt og tilfreds menneske var målet. Her 
er sandsynligvis både et lighedsideal i spil, hvor det ikke er legalt at sige, at man 
håber på, at ens barn bliver bankdirektør (som en far påpegede), men det kan 
også læses som et tegn på at strategierne virkelig er uden for bevidstheden og 
man i stedet handler efter en praktisk sans.

Den praktiske sans er med andre ord og i denne forbindelse en fornemmelse for, 
hvad der giver mening og ’afkast’ i forhold til at involvere sig i barnets skoleliv; en 
fornemmelse der samtidig formes af, hvad der i hverdagslivet kan lade sig gøre. 
Involveringsstrategierne er analytiske kategorier. Det lader sig derfor ikke gøre 
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entydigt at placere de enkelte forældrepar i den ene eller anden kategori. Men 
strategierne udtrykker forskellige grader af og tilgange til involvering i skolen 
og er altså udtryk for det mønster af forskelle, vi har fundet i det empiriske 
materiale.

Den tilgang til skolen, som vi analytisk betegner som forkantsstrategien 
blev således anvendt af forældre, der til fulde levede op til skolens krav. 
De gjorde alt, hvad lærerne bad om og opfordrede til, og indimellem lidt 
mere. Sorteringsstrategien blev anvendt af forældre, der ligeledes var meget 
pligtopfyldende, men som i større grad udvalgte det, de selv syntes var vigtigt. 
Overlevelsesstrategien blev anvendt af forældre, der forsøgte at leve op til skolens 
krav så godt de kunne, men som havde problemer med at honorere dem. Endelig 
var der distanceringsstrategien, som blev benyttet af forældre, der lukkede af, 
lagde afstand til og/eller gjorde modstand mod skolens krav om involvering. 

Der var i materialet et tydeligt mønster, når det gjaldt hvilken strategi, 
forældre benyttede sig af og deres kulturelle og økonomiske kapital. Forældre, 
der benyttede sig af forkants- og sorteringsstrategien, havde mellemlange 
og lange videregående uddannelser, imens forældre der benyttede sig af 
overlevelses- og distanceringsstrategien havde korte videregående uddannelser, 
erhvervsuddannelser eller ingen uddannelse ud over folkeskolen. Forældre, der 
overvejende benyttede sig af forkantsstrategien havde i tillæg de højeste indtægter. 
I det følgende fokuserer vi udelukkende på forkants- og sorteringsstrategien, 
der kan betegnes som overskudsstrategier, der blev benyttet af kulturelt 
kapitalstærke middelklasseforældre5.

På forkant med skolens krav

At være på forkant med skolen indebar betydelige tidsinvesteringer og en 
god portion organisering. Det kendetegnede de forældre, der benyttede sig af 
forkantsstrategien, at de havde etableret rutiner omkring Forældreintra og den 
digitale kommunikation fra skolen. Rutiner, der skulle sikre, at de ikke ’missede 
noget’ og at deres barn var ’godt med’ både fagligt og socialt. ”Det gælder om 
at være klar, når der kommer noget”, som en mor sagde. For ellers kom man let 
”ud af kampen”. Med andre ord: man skulle være indstillet på at stå til rådighed 
som skolens assistenter, klar til at handle på (uforudsigelig) information og 
opfordringer. Disse forældre beskrev fx, hvordan de tjekkede Forældreintra 
oftere, end det egentlig var nødvendigt, bare for at være helt sikre. En mor beskrev, 
hvordan hun dagligt loggede på Forældreintra på faste tidspunkter, så hun ikke 
risikerede at ”misse” information. En anden mor fortalte, hvordan hun og faren 
havde fordelt arbejdet med at følge med i den digitale kommunikationsstrøm 
mellem sig; dagligt og på faste tidspunkter konsulterede de den udskrevne og 
ophængte ugeplan for at sikre, at deres børn havde det rigtige med i tasken, og at 

5  For en udfoldet beskrivelse af overlevelses- og distanceringsstrategien se Akselvoll (2016).
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de fik lavet deres lektier. Informationen på Forældreintra blev dermed brugt til 
en tæt monitorering af barnet.

Denne foregribende stil kom også til udtryk ved skole-hjem-samtalerne, 
hvor forkantsforældrene – selvom deres børn som oftest klarede sig meget 
tilfredsstillende i skolen – havde fokus på optimering. Disse forældre udviste 
en særlig velvillighed overfor ’assistent-rollen’ og spurgte proaktivt til, hvad der 
skulle fokuseres på, og hvad de selv kunne gøre hjemme, som f.eks. Christians 
mor ved skole-hjem-samtalen:

Matematiklæreren Henrik lægger ud med at fortælle om 
matematiktesten, som er gået fint. Der er syv fejl i testen, men 
Henrik dvæler ikke ved dem, ser ikke bekymret ud. Det gør moren 
til gengæld; hun rynker brynene og vil gerne vide: ”Syv fejl ud 
af hvor mange opgaver?” […] hun vil gerne vide, hvad hun kan 
gøre med henblik på at ruste Christian bedre til testen fremover? 
 (Observation, Christians skole-hjem-samtale, Blå klasse)

Selvom både matematiklæreren og dansklæreren udtrykte stor tilfredshed med 
Christians faglige standpunkt og indsats, var Christians forældre optagede af 
at forbedre. De efterspurgte også ekstraopgaver og spurgte lærerne til råds om, 
hvad der fandtes af gode materialer, man selv kunne købe? Dette ’ekstrafokus’ 
kendetegnede forkantsforældrene, der ofte også fortalte lærerne uopfordret om 
deres engagement i legeaftaler på tværs af etablerede grupperinger i elevgruppen, 
om gode læringsaktiviteter der fandt sted i hjemmet. Det kunne være 
biblioteksbesøg eller at man spillede spil, der understøttede læringen. Som f.eks. 
Regitzes forældre, der fortalte, at de havde købt brætspillet Sænke Slagskibe, 
fordi Regitze godt kunne lide, da klassen havde om koordinatsystemet.

Ved forældremøderne var forkantsforældrene dem, der talte mest. De stillede 
spørgsmål om anbefalede lixtal for frilæsningsbøger og var optagede af, hvor 
meget det var godt at rette barnet, uden at det gik ud over motivationen. At 
disse forældre var mest synlige ved møderne skyldtes delvist, at de også var aktive 
i klassens trivselsudvalg. I sagens natur var det derfor dem, som stod frem og 
fortalte om trivselsudvalgets arbejde og forslag til fællesaktiviteter. Forslag, 
der ikke bare levede op til skolens opfordringer om forældreengagement i 
fællesskabsunderstøttende arrangementer, men som også overgik dem. I Blå 
klasse blev der således – udover tre sociale arrangementer og legegrupper - 
arrangeret en hyttetur til en afsidesliggende ø, mens der i Grøn klasse blev lavet 
et årshjul med månedlige arrangementer.

Man kan sige, at forkantsforældrene gjorde alt, hvad de skulle og alt hvad de 
kunne, for at imødekomme skolens krav og forventninger. Det var med andre 
ord en strategi, der ikke tog nogle chancer, men rettede sig mod at sikre, at 
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barnet på alle parametre klarede sig godt i skolen. Dermed var det også en både 
tidskrævende og arbejdskrævende strategi. 

Den kompetente sortering

Det var sorteringsstrategien på sin vis også, for forældrene, som benyttede sig af 
denne strategi, var både velinformerede, pligtopfyldende og engagerede i skolen. 
Den adskilte sig dog på særligt ét punkt: de sorterede i højere grad i skolens krav 
og forventninger og udvalgte dét, som de selv fandt vigtigst at handle på. Det 
var kendetegnende for forældre, der benyttede sig af denne strategi, at de i højere 
grad navigerede efter, hvad de selv fandt rimeligt eller relevant at bidrage med. I 
Grøn klasse fortalte Villads’ mor, at hun syntes, der var rigeligt at holde styr på i 
den daglige informationsstrøm på Forældreintra, og at hun derfor trak grænsen 
ved de matematikhjemmesider, som der blev opfordret til, at man (frivilligt) gik 
ind på sammen med barnet. Også Alberts mor mente, at informationen var for 
detaljeret og stillede spørgsmålstegn ved, at de som forældre ”skal sidde og vide 
helt ned i mindste detalje, hvad det er der foregår?”. Hun fortalte at: 

Jeg sorterer selv lidt i det. Og det er selvfølgelig… måske heller 
ikke så godt. Men altså, det gør jeg nok […] Så jeg tror, jeg har 
et helt automatisk filter, hvor jeg tænker: ”Det er fint, det står 
der, men…, ja… jeg behøver ikke lige at gå så meget op i dét.”  
 (Alberts mor, Grøn klasse)

Det var ikke kun i den digitale kommunikation, at Alberts mor brugte sit filter. 
I skole-hjem-samtalerne var hun ikke så interesseret i at høre om alle lærernes 
”krydser og tests” og fortalte, at hun ikke gad sidde der og blive ”undervist i 
Matematikfessor”. Det skulle hun nok alligevel selv finde ud af. Det var, 
fortalte hun, vigtigere for hende at høre, om lærerne kendte hendes barn. Hun 
lyttede dog høfligt og opmærksomt i situationen, men tog kun det med sig fra 
samtalerne, som hun selv var interesseret i at høre om.

Også Malthes mor (Blå klasse) filtrerede. Forældreintra oplevede hun som ”en 
blandet landhandel, jeg skal ind og rode rundt i”, hvor man skulle sortere de 
”brugbare informationer” fra, fx den indbyrdes kommunikation forældrene 
imellem, som kunne vokse til lange tråde, når mange anvendte svar-alle-
funktionen i mails. Hun havde derfor valgt først og fremmest at fokusere på 
ugeplanen og dermed reduceret sine intra-tjek til én gang om ugen. Til gengæld 
printede hun ugeplanen ud, gennemgik den om lørdagen med Malthe og 
konsulterede den derefter dagligt. De sociale arrangementer og legegrupperne 
valgte hun bevidst fra og koncentrerede sin indsats om det faglige. Andre 
sorteringsforældre var mindre stringente i deres filtrering og kom fx til nogle 
arrangementer, men havde ikke ambitioner om at deltage i alt. 
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Sorteringsforældrene fremstod altså mere afslappede og udtrykte en vis 
følelsesmæssig distance til skolens krav. De tematiserede ikke i samme grad 
frygten for ikke at gøre det godt nok. Kom de til at overse informationer på 
Forældreintra eller gå glip af sociale arrangementer, så var det ”jo heller ikke 
fordi, det er Jordens undergang”, som Claras mor (Grøn klasse) sagde. Der 
kunne spores en anden tillid til, at barnet nok skulle klare sig uanset hvad. En 
tillid der formentlig bundede i, at disse forældre havde et veludviklet blik for, 
hvordan det gik med barnet, både fagligt og socialt, men også troen på, at deres 
egne vurderinger var lige så gode eller bedre end lærernes.

Det var dermed en strategi, der vidnede om særdeles kompetente navigationer 
i skolens krav, samtidig som den var mere ’risikovillig’ end forkantsstrategien.

Diskussion: Fortsat ulighed – nu med nye krav

I dette sidste afsnit tillader vi os at spekulere over de mere generelle betydninger 
af undersøgelsen. Vi vil særligt pege på to problematikker, som undersøgelsen 
kaster lys over. Begge problematikker kan ses som historiske og socialgeografiske 
aktualiseringer af Bourdieus & Passerons klassiske analyse. 

Den første problematik vedrører den generelle intensivering af kravene til 
familierne. Den anden problematik vedrører, hvordan forskellige grupper af 
middelklassen i de nordiske lande er i stand til at bruge uddannelsessystemet og 
forandringer heri.

Spekulationerne er velbegrundede, men vi skylder at nævne, at de først og 
fremmest baserer sig på kvalitative undersøgelser (Akselvoll 2016; Thomsen et 
al. 2020; Aarseth 2008, 2014, 2015). Der er dog også kvantitative undersøgelser, 
der peger i samme retning fx Thomsens longitudinelle undersøgelse af 
rekrutteringen til de længere videregående uddannelser om end den ikke dækker 
samme periode (Thomsen 2015).

Hvad angår den første problematik afspejler undersøgelsen på linje med en række 
andre (Dannesboe et al. 2012; Knudsen 2010; Reay 2010) en situation, hvor der 
er sket en intensivering af uddannelsessystemets krav til familien. Undersøgelsen 
reflekterer, at kravene til elevers familier i Danmark i dag er ganske omfattende. 
Det er ikke alene barnet/eleven der vurderes, men i skolens vurdering indgår 
også forældrenes praksis i forhold til såvel skolen som deres eget barn og de 
andre forældre. Konkurrencen om uddannelseskapital er blevet skærpet og de 
investeringer, familier skal foretage i deres barns uddannelse, er blevet forøget. 
Særligt for de familier der har problemer med, eller som helt opgiver at leve op til 
kravene, er dette en udfordring. Det er de familier, vi analytisk har betegnet med 
begreberne overlevelsesstrategi og distanceringsstrategi. I forhold til den anden 
problematik – hvad det betyder for forskellige grupper af den øvre middelklasse 
- også for de familier der lever op til skolens krav - udgør de et betydeligt pres. 
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Både sorterings- og forkantsforældre fortalte i interviewene om, at det arbejde, 
det indebar at involvere sig i barnets skoleliv, blev oplevet som både omfattende 
og stressende 6. 

Her betyder presset formentlig, at der sker en forandring af relationen 
mellem middelklasser med henholdsvis mest økonomisk eller kulturel 
kapital. Dette sker vel og mærke samtidig med at skolens funktion 
som reproduktions- og sorteringsinstitution forbliver intakt.  
Hvor uddannelsessystemet traditionelt har været et domæne for familier med 
relativt meget kulturel kapital, ser vi i Akselvolls undersøgelse ligesom en 
række andre (Bach 2011; Thomsen 2015; Aarseth 2014) tegn på, at familier 
med relativt meget økonomisk kapital i stigende omfang indtager skolen (jf. 
også Juul 2018; Sievertsen & Montgomery 2015), dvs. at en god økonomi 
nu i højere grad synes at være blevet frugtbar i forhold til barnets skolegang.  
Hvorfor ser vi denne udvikling? Svaret kunne dels være den generelle intensivering 
af konkurrencen i uddannelsessystemet. Og dels i kombination hermed, at når 
skolen rykker længere ind i familielivet og gør sig mere afhængig af forældrenes 
assistance, kommer forældres økonomiske ressourcer til at spille en større rolle. 
Det handler både om, hvorvidt man har gode fysiske og tidsmæssige rammer for, 
og overskud til, involvering, men også om hvorvidt den opdragelse der praktiseres 
i familien passer sammen med skolens ’opdragelse’. Den norske sociolog Helene 
Aarseths undersøgelser er i den forbindelse interessante i forhold til vores. 
Hun viser, hvordan forældres kapitalsammensætning har betydning for, hvad 
forældrenes tilgang er til læringsmotivation. Hun identificerer to forskellige 
strategier i den norske øvre middelklasse: En strategi hvor forældrene først og 
fremmest lægger vægt på, at barnet har lyst til at lære, og en anden strategi hvor 
vægten ligger på indsats, målrettethed og resultater. Aarseth (op.cit.) henregner 
de to strategier til henholdsvis den kulturelle og den økonomiske middelklasse, 
som ifølge hende har forskellige læringskulturer:

Hvor det er følelsen av en vedvarende selvutfoldelse som 
særlig ser ut til å drive kulturmiddelklasseforeldrene 
og deres sosialiseringsprosjekt, fremstår gleden ved å 
høste fruktene av målrettet innsats og dynamikken 
mellom selvdisiplin og utbytte som en viktigere driver 
i den økonomiske middelklassens motivasjonsformer  
 (Aarseth 2014: 186).

6  I USA, hvor presset for og den økonomiske pris på uddannelse er betydeligt større end i 
Danmark, har det ligefrem afstedkommet en debat, om hvorvidt uddannelses øgede betydning 
”feeds inequality, dismantles the middle class, and devours the elite” (Markovits 2019; Menand 
2019)En diskussion der også foregår i Storbritannien i disse år (Reay 2017; Savage 2015).
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Særligt for den strategi, der lægger vægt på indsats og målrettethed bliver 
det vigtigt, at forældrene støtter op om og organiserer barnets skolegang 
og lektielæsning. Noget der forudsætter en målrettet forældreaktivitet. I 
de familier Aarseth har undersøgt sker det – som det også er tilfældet for de 
overklassefamilier antropologen Dil Bach (2011) har undersøgt – fx i form af 
at familien har økonomisk råderum til, at moderen arbejder mindre eller slet 
ikke, bl.a. for at kunne støtte børnenes skolegang. Omvendt lægger familier med 
megen kulturel kapital som sagt vægt på barnets lyst og læring for læringens 
egen skyld. I Akselvolls (2016) undersøgelse er der hos ’sorteringsforældrene’ 
tilsvarende en vægt på, hvad der føles rigtigt, imens ’forkantsforældrene’ synes 
mere optagede af, hvad der skal til, for at honorere skolens krav. Uden at det helt 
er det samme, er sorteringsforældrene også familier med meget kulturel kapital. 
Netop uddannelse og en fornemmelse for, hvad uddannelse handler om, gør at 
familierne kan bruge deres praktiske sans til at afkode det ‘nødvendige’ arbejde. 
I de praktiske begrundelser hos sorteringsforældrene manifesterer det sig netop, 
som vi ser ovenfor, i en let ironisk afstandtagen med ord som ”en blandet 
landhandel” eller det ikke at være så interesseret i lærernes ”krydser og tests”.

De øgede krav i uddannelsessystemet - også til forældrene - det stigende pres 
for karakterer og andre vurderinger skaber imidlertid en situation, hvor det kan 
blive mere betydningsfuldt at være ‘på forkant’ og hvor konkurrencen betyder, 
at det ikke er nok at opdrage barnet ud fra, hvad det har lyst til at lære. Hos 
forkantsforældrene handler de praktiske begrundelser således i højere grad 
om pligt; at ’være over’ barnet i forhold til lektier for at sikre, at barnet altid 
’er med’, eller at forsøge at overkomme alle krav og forventninger, om såvel 
faglig som social involvering, fordi man er optaget af ikke at ”misse noget”. 
De to forskellige læringskulturer, Aarseth identificerer, er altså genkendelige i 
Akselvolls undersøgelse. 

Intensivering af skolegangen og de hermed forbundne øgede krav til forældrene 
betyder derfor tendentielt at den lethed, som kulturelle middelklassefamilier 
traditionelt har haft i forhold til skolen, kommer under pres. På denne måde 
kan der ses tendenser til, at økonomisk kapital kommer til at spille en stærkere 
rolle i skolen – både i kraft af de resurser, der gør det muligt, at investere i barnets 
skolegang i form af forældretid og ’overskud’; men også i kraft af, at den habitus, 
der kræves, i højere grad bliver en arbejds- og pligthabitus og i mindre grad en 
lysthabitus. Man kan med Bourdieu & Passerons termer sige, at ’det pædagogiske 
arbejde’ ser ud til at fordre et nyt ’publikum’ og at det, som også Aarseth (2014) 
spekulerer i, kan se ud til, at den målstyrede og resultatorienterede undervisning 
passer godt sammen med den økonomiske middelklasses idealer og praksis. Om 
det på længere sigt leder det danske uddannelsessystem, såvel som familiernes 
reproduktionsstrategier, til en tilstand, der minder om den, Lareau allerede for 
en generation siden påviste i USA er svært at sige; men det er i den retning det 
bevæger sig. I bestræbelser på at minimere betydningen af den sociale baggrund 
i den danske skole i dag er det derfor vigtigt at have øje for den type usynlige 
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reproduktionsmekanismer, vi her har diskuteret, og være opmærksom på 
samspillet mellem, på den ene side, udviklingen i uddannelsespolitikken og 
det intensiverede skole-hjem-samarbejde og på den anden side den habitus, de 
ressourcer og den type forældreinvolvering, der fordres af familierne. 

Maria Ørskov Akselvoll, sociolog & ph.d., NO!SE (Network of 
Independent Scholars in Education)

Tomas Ellegaard, ph.d. og lektor, pædagogik, Roskilde 
Universitet
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”Skolen er det sted, hvor vi lærer vores børn hvordan vi tror, ting er. Det skaber 
en fælles forståelse af hvordan samfundet, naturen og kulturen fungerer, 
og af at ingenting af det er vilkårligt.” Sådan skriver Karl Ove Knausgaard i 
essaysamlingen I kyklopernes land fra 2020. Skolen er det sted, hvor man (også) 
lærer at begå sig i verden. Det tager mange år. Det er en stor opgave at være lærer, 
når man betænker, at man har mange børns udvikling, dannelse, uddannelse og 
sociale og personlige udvikling på dagsordenen.

Skolens pædagogiske praksis mener som Knausgaard, at ”Skolen er på mange 
måder sammenhængskraften i vores samfund. (…) Det er her, fundamentet 
for elevernes personlige os sociale udvikling, samfundsengagement og faglige 
interesser skabes.” Sådan står der i indledningen til denne (og det kan være sagt 
helt klart og uden tøven) fremragende bog, der gerne må læses og diskuteres af 
alle lærerstuderende på første år.

På side 9 er der et klassisk klassebillede i silhuet. Her er 25 elever og deres to 
lærere, Stefan og Noor. På billedet finder man de to elever, der følges gennem 
første kapitels ”skolehistorie”. Det er Hussein og Smilla, der følges fra 0. klasse 
og første skoledag gennem hvert klassetrins særlige udfordringer for så at forlade 
skolen efter 9.klasse og karamelkastning og uddannelsesplan.

Denne ”real-historie” fylder femten sider. Her introduceres en tematik på hvert 
klassetrins, mens den praktiske skoledag også fylder. Det er simpelthen så god 
en fortælling til lærerstuderende på uddannelsens første år, hvor en del ikke har 
praksiserfaring fra vikararbejde eller lærerarbejde med sig. Man får som læser et 
billede af, hvad eleverne magter på de enkelte klassetrin, man ser de problemer, 
der kan være i vente, man møder de mange aktører, der er i skolen. 

Bodil Christensen

Tekla Canger og Lise Aagaard Kaas: 
Skolens pædagogiske praksis. Introduktion til 
lærerens arbejde
Hans Reitzels Forlag 2020
226 sider, 300 kr. (i bog 210 kr.)
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Herefter følger de tre hoveddele: Skolen, Læreren og Eleven. Det er skolen 
set fra tre perspektiver, og det er altid med reference til Hussein og Smillas 
klasse. Undervejs er der en lang række studieøvelser, man kan arbejde med som 
studerende. Det er studieopgaver, der er vidt forskellige. Der er skriveopgaver, 
refleksionsopgaver, kreative og fremtidsværkstedagtige opgaver, og der tages 
afsæt i mange forskellige tekster uden for bogen og inde i bogen.

Et eksempel kan være en opgave i afsnittet Læreren: ”Tag udgangspunkt i film 
eller filmklip, der handler om skole og lærerarbejde, fx. Døde Poeters Klub, 
Klassen, Drømmen, Rita, Det forsømte forår, Dangerous Minds, Whiplash, 
Der kommer en dag, Jeg hader ADHD eller lignende.

1. Identificer mindst fire lærertyper, der bliver præsenteret i de 
film(klip) I har valgt.” 

Her er nu et par opgaver mere, der uddyber denne typologi, heriblandt den 
praksisrettede: ”På teammødet skal jeres fire lærertyper diskutere en selvvalgt 
problemstilling fra den indledende fortælling, og hver lærertype skal forblive tro 
mod den indledende analyse, I har lavet af ham/hende.” 

Nye studerende vil kunne få egne erfaringer sat i spil, samtidig med at 
de mere personlige erfaringer kvalificeres og generaliseres; og samtidig er 
det opgaver, der fordrer, at de studerende skærper deres egen forståelse af 
lærerprofessionsidentiteten.

Sidste del af bogen er en opsamling af de mange forskellige ”studieøvelser”. 
Her er også en ”refleksionsmodel”, hvor de studerendes erfaringer fra praksis 
kan gøres til genstand for teoretiske overvejelser. Refleksionsmodellen har fire 
faser: Identifikation af problemet, udledning af problemformulering, refleksion 
over handlemuligheder og endelig en identificering af handlemuligheder. 
Herefter gennemgås de mange studieøvelser: Rundediskussion, parsamtale, 
modsatrettede synspunkter, paneldebat, feedbackmetoder, effektiv feedback, 
mestringsorienteret feedback, rollespil, tableau, læsestrategier, tænkepause, 
reflekterende team, hurtigskrivning, brainstorm, situationsbeskrivelser, 
fremtidsværksted, billeddokumentation, modeller og illustrationer.

Så kan man som underviser blive erindret om, at der findes andre strategier end 
samtale. Der er en (og igen: tak for det) ganske kort litteraturliste på halvanden 
side. Den kan man overskue. Sidst er der et stikordsregister, der kan være en 
hjælp i søgningen efter en helt præcis oplysning, men det er en bog, der bør 
læses i sin helhed, og den kan stærkt anbefales til studiegruppearbejdet og i 
undervisningsfagene, der har fokus på praktik og praksis.

Forfatterne er begge ansat på Professionshøjskolen København. De har 
undervist lærerstuderende i mange år, de forstår at ramme deres målgruppe på 
beundringsværdig vis. ”Professionsidentitet er ikke et fag på læreruddannelsen 
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eller noget, man kan læse sig til. Professionsidentitet er noget, der udvikles 
og tager form på baggrund af de forskellige sammenhænge, man færdes i. I 
læreruddannelsen socialiseres studerende til professionen gennem viden og 
indblik i skolens kultur og værdier.”

Sådan lyder det i introduktionen til bogen om Skolens pædagogiske praksis. 
Hvis man som studerende arbejder med studieopgaverne i denne bog, så får 
man et bedre afsæt for at udvikle sin egen professionsidentitet.

Karl Ove Knausgaard ville have sagt det sådan I kyklopernes land: ”Skolen skaber 
en fælles fortrolighed med verden, gør den selvfølgelig og enkelt at fungere i. 
Tvivlen, forundringen, den pludselige afgrundsdybe vished om at vi rent faktisk 
ikke ved noget, kommer langt senere, hvis den overhovedet kommer.”

Det er en bog, der forhåbentlig vil blive brugt af studerende (og undervisere) 
på læreruddannelsen. Den introducerer til skolens pædagogiske praksis gennem 
pædagogisk teori og pædagogisk praksis.

Bodil Christensen, lektor ved Læreruddannelsen i Aalborg, UC 
Nordjylland
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Hans-Jørgen Schanz’ antropocentriske idéhistorie er medrivende, velskrevet og 
vedkommende – men også  filosofisk problematisk. Hvad blev der af den 
åbne dialog med andre tænkere, der fisker i de samme rørte  vande?

Hans-Jørgen Schanz (f. 1948, professor emeritus i Idéhistorie ved Aarhus 
Universitet, ryster aldrig på hånden. Heller ikke i sin nye let tilgængelige bog, 
der end ikke har en litteraturliste endsige én eneste fodnote og er meget karrig i 
sin omgang med tekstreferencer: Menneskene og alt det andet. 

Titlen på bogen siger på det nærmeste alt. Således er han helt sikker på, at der 
ikke bare må differentieres mellem menneskene og alt det andet, men også 
mellem natur og kultur. Uden den ringeste anfægtelse proklamerer han: ”Vi 
kan også sige, at natur og kultur er menneskenes jordiske kontekst, sådan har 
det altid været, og sådan vil det altid blive ved med at være.” 

Schanz er også mester for at servere en række ikke-reduktionistiske 
helgarderinger af formen: ”Mennesket er ikke kun natur (i bredeste forstand), 
men heller ikke kun ånd.” Mennesket udmærker sig ved, i modsætning til 
hunde, katte og planter, at stille fundamentale spørgsmål til eksistensen. Hvem 
er jeg? Hvor kommer vi fra? Hvor skal vi hen? Hvor kom det første af alting 
fra? Menneskets adelsmærke er, at det ikke bare formår at stille, men også at 
fastholde fundamentale metafysiske spørgsmål. Og ikke mindst at det løbende 
tvivler på, om de svar, der viser sig, nu også er sande og overbevisende. 

Der er gået ca. 240 år, siden Immanuel Kant stillede sine fire grundlæggende 
spørgsmål: Hvad kan jeg vide? Hvad bør jeg gøre? Hvad tør jeg håbe? Hvad er 
et menneske? Det er det sidste stedsegrønne spørgsmål, der optager Schanz i 
denne bog.

Steen Nepper Larsen

Hans-Jørgen Schanz: Menneskene og alt andet
Forlaget Klim
152 sider, 149,95 kr.

Alt er på det nærmeste sagt
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Mennesket som åndsvæsen

Som åndeligt væsen kan det dermed hæve sig over alt andet uden af den grund at 
bilde sig ind, at det står over alt andet. Schanz slår fast: ”Tænkning er et sprogligt 
og åndeligt fænomen, som kun forekommer blandt mennesker”. Dertil 
kommer, at det er noget alle kan, og i tænkningen kan vi gøre os fri af verden 
og fri af nødvendigheden – for tænkning er frihed. ”Den sproglige frigørelse fra 
tingene giver erfaringen en frigjorthed og en distance til verden, som er ganske 
unik blandt levende væsener.” Tænkning drejer sig om mening og fornuft, ikke 
blot om at bruge en formel forstand, siger Schanz og hans yndede filosofiske 
hjemmelskvinde, Hannah Arendt, i kor.

Det er Schanz’ påstand, at der næppe er sket den store ændring i den rent 
menneskelige evolution de sidste 2500 år. ”Hjernen eller kroppen har ikke 
synligt ændret sig i dette tidsspand.”. Med K.E. Løgstrup som hjemmelsmand 
fastholder han, at sansningen er ahistorisk. Sansningens historieløshed giver 
menneskelivet en form, der ikke kan gennemhistoriseres.

Bogens centrale præmis er, at mennesket er et mysterium for sig selv og andre, og 
at videnskaberne (det være sig Big Bang-teorier, kvantefysik, DNA-forskning, 
neurobiologi og hjernevidenskab, evolutionsantropologi, kognitionsteori eller 
for den sags skyld konstruktivistisk kulturteori og sociologi) aldrig kan sætte den 
definitive og altforklarende stopklods for menneskets spørgen. ”Videnskabelige 
udsagn med al-prætention vil altid være selvrefuterende, som det hedder 
filosofisk.” 

Ifølge Schanz vil naturvidenskaben aldrig kunne komme til at forklare og 
forudse menneskenes mulighed for spontanitet, dvs. menneskenes i bund 
og grund uforudsigelige handlinger, endsige én gang for alle kunne definere 
og begrebsliggøre, hvad ånd er. Men det hindrer ikke videnskaberne i at gøre 
fremskridt, og Schanz medgiver, at eksempelvis idéerne om det levendes 
selvorganisering og den selvindividuerende subjektivitet er bedre og derfor på 
sin vis ’sandere’ end ahistoriske forestillinger om hhv. biologisk og menneskeligt 
liv. Da senmiddelalderens store filosof Duns Scotus ’opdagede’ det dynamiske 
subjekt, lærte vi simpelthen at tænke på en ny og langt bedre facon, end det var 
muligt ved hjælp af den klassiske substanstænkning.

En medrivende fortælling

Schanz byder på en medrivende idéhistorisk og overbliksgivende fortælling. 
Nye læsere kan med fordel begynde her. Mindst siden antikken har mennesket 
undret sig over, hvad der adskiller mennesket fra alt det andet, fra planeterne, 
stenene, vandet, dyrene, planterne etc. For grækerne var menneskene en del af 
kosmos, for de kristne var mennesket en del af skabelsen og som den eneste 
art skabt i Guds billede. For oplysningstænkerne var mennesket et med fornuft 
udstyret og reflekterende socialt dyr, der var meget mere end et dyr. Det var 
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foranderligt og kunne skabe historie og ændre på såvel sin egen natur som på den 
ydre natur. I moderne samfund bliver tids- og rumkoordinaterne dynamiske, og 
menneskets natur transformeret til andennatur.

Faktisk bør der ikke tales om mennesket i éntal, men snarere om mennesker i 
flertal, da plurale, menneskelige sammenhænge og intersubjektive udvekslinger 
er af sproglig og kommunikativ karakter og altid binder menneskene til noget 
ikke blot privat eller selvgenereret. 

Schanz’ credo lyder: ”Frihed er intersubjektiv” – det samme er muligheden 
for politik, videnskabsudvikling og samfundsmæssig refleksion angående det 
foranderlige livs muligheder og regler. Intet menneske kan være selvberoende. 
Den sociale kontekst kan ikke renses eller tænkes væk. Med Schanz’ ord: Man 
handler med og evt. imod andre mennesker…”man kan ikke handle med naturen 
eller med en hund.” 

Filosofiske indvendinger

Den selvforvissede idéhistorieskrivning er ikke sønderligt optaget af samtidens 
filosofiske stridigheder. Således undrer og skuffer det mig, at Schanz ikke går 
aktivt i clinch med forsøgene på at afvikle den dualistiske vesterlandske tænkning, 
der opdeler verden i natur og kultur, stof og bevidsthed, menneske og ikke-
menneske etc. til fordel for en Object Oriented Ontology, en materiel ontologi, 
en spekulativ realisme, en teori om Vibrant Matters … (kært barn har mange 
navne). Han mener nok ikke, der er grund til at beskæftige sig med noget så 
latterligt som disse eksplicit antropocentrismekritiske, decentreringsorienterede, 
civilisationskritiske og besindighedsdominerede tilgange til alt det, der er, 
og som mennesket har ’fucket up’ igennem århundreder og måske ligefrem 
fejlkonciperet i årtusinder. Men det kunne da have været elementært spændende 
at læse den modernitetsteoretiske og normativt funderede århusianske 
mestertænker tage livtag med disse anmassende alternative tanker, selvom de nu 
langt fra alle til hobe umiddelbart er overbevisende. 

Fundamentalt spændende kunne det også have været, om Schanz havde haft 
en faible for evolutionær antropologi (Terrence Deacon, Michael Tomasello, 
Stephen Mithen…). Hvornår kom eksempelvis transcendensen ind i menneskets 
verden, og for den sags skyld: sproget? Det forekommer mig, at han har ret, når 
han skriver: ”Dyr er befriet for, eller rettere berøvet, transcendens. Det gælder 
alt levende, altså dyr og planter – men for menneskene er det det særegne, at 
ånden udvirker, at det ikke kun er henvist til verden.” Men til gengæld er det ikke 
sikkert, at han har ret i at ´hævde: For en hund er der ikke noget ud over det, som 
er håndgribeligt i verden.” Hvor ved han det fra? Kan hunde ikke gennemrystes 
(mere eller mindre ubevidst og sprogløst) af dødsangst og fødselstraumer? 
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Kan kun mennesker tyde tegn og fortolker? Det er der intet, der tyder på. 
Celler, planter og dyr indgår nemlig også i mangfoldige semiotiske processer. 
Menneskebevidsthed har ikke monopol på at deltage i det levendes semiosis. 
Hér ville en dialog med biosemiotiske forskere som Jesper Hoffmeyer, Claus 
Emmeche, Paul Cobley, Kalevi Kull og Theresa Schilhab have været på sin 
plads. Schanz deler ikke Heideggers berygtede diktum om, at videnskaben 
ikke tænker – men kun filosofien (eller måske rettere: kun fundamental- og 
eksistentialontologien). Men det er meget irriterende, at Schanz ikke lader sig 
anfægte af begavet og nybrydende forsknings erkendelser og herligt afvigende 
tilgange. Det er heller ikke hos idéhistorieprofessoren, at man skal finde 
refleksioner over, om der kan være perspektiv i - som Bruno Latour - at se 
nærmere på aktanterne i bredeste forstand og ikke udelukkende koncentrere sig 
om de humane aktører inden for (videnskabs)sociologien.

Dertil kommer, som eksempelvis professor i antropologi ved Collège de France, 
Philippe Descola (f. 1949), fremfører i et interview i Nordens bedste tidsskrift 
Vagant (#3-4, 2019: 208-213), at ”… studiet af folkegrupper rundt om i verden 
viser at skillet mellom natur og kultur slett ikke er universelt. Faktisk er den 
oppfatningen av verden som jeg kalder ’det store skillet’ bare å finne i det 
moderne Vesten (op.cit., s.209). 

Ingen sprogkritik

Schanz er ikke sprogkritiker og faktisk hellere ikke aktivt udøvende 
begrebshistoriker. Han er sprogpragmatiker. Havde han været interesseret i aktivt 
at diskutere, hvad der sker med sproget og med selvforståelsen, når mennesket 
begynder at se sig selv i Guds billede for siden hen at koble en profaneret udgave 
af denne Bildungs- og spejlingstanke til en slidstærk dannelsestænkning, så ville 
bogen have fået en langt mere metarefleksiv tilgang til sprogets og tænkningens 
udvikling. Som det er nu, er Schanz’ forhippethed på på én gang at universalisere 
og ex post modernitetscelebrere det indtrufne, så han afstår fra at tænke 
sproghistorisk, sprogkritisk og begrebsfornyende. Det er ærgerligt, for man ville 
da pokkers gerne læse mere fra hans velskrivende pen om disse ’sager’. Schanz’ 
problem er ikke, at han er doven, men at han er umiskendeligt selvoverbevist. 
Men medgives må det, at der er Schwung i en sentens som denne: ”Sprog er alles 
og ingens og under alle omstændigheder det mest intersubjektive, som findes.”

Noget helt andet er, om grækerne over én kam var ”tingsmetafysikere”, som han 
hævder. Flere af dem var da snarere dynamiske procesontologer, før dette begreb 
vel at mærke var blevet ’opfundet’. Og når han skriver om fænomenologien, føler 
han sig heller ikke kaldet til at indlede en samtale med kropsfænomenologien 
fra Maurice Merleau-Ponty og Hermann Schmitz til Maxine Sheets-Johnstone, 
Ole Fogh Kirkeby; Dan Zahavi og Thomas Fuchs. 

Det undrer mig også, at han ikke fører en åben, kritisk og fortløbende dialog 
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med Jürgen Habermas, for jeg fornemmer tydeligt, at Schanz har været i færd 
med at læse den 90-årige filosof og sociologs nye gigantværk i to bind: Auch 
eine Geschichte der Philosophie (2019), mens han skrev dette lille værk (se fx 
s.24-25, 33, 50, 54-55, 56…); men han har nok ment, at der ville blive tale om et 
stilbrud, hvis han skulle have givet sig til at diskutere, hvordan omgangen med 
den teologisk-semantiske arv på den mest komplekse måde kom til på én gang 
at muliggøre og at præge den moderne (dualistiske) tænknings fødsel, evidente 
sejrsgang og skæbneagtigt-aktuelle selvdestruktionspotentiale. Men det gør det 
ærligt talt også lidt for nemt og en smule kedeligt.

Steen Nepper Larsen, lektor ved DPU, Campus Emdrup, Aarhus 
Universitet
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Det er langt fra altid en fornøjelse at få ret; nogle gange ville man foretrække, 
at empiriske data kunne falsificere ens værste antagelser. Den her anmeldte 
antologi udgør et vægtigt debatindlæg imod ukritisk digitalisering i uddannelser 
og arbejdsliv – et plædoyer for boglæsning og håndskrift. Anmelderen har 
selv i en årrække følt, at digitaliseringen indebar en risiko for tab af noget 
værdifuldt i forbindelse med nedgangen i brug af trykt tekst samt håndskrift. At 
digitaliseringen i det daglige har mange fordele, er ubestridt; noget helt andet 
er, om vores hjerner arbejder optimalt med digitale medier. At digitale systemer 
arbejder særdeles effektivt med hinanden, er én ting; om mennesker arbejder 
effektivt med dem, er et helt andet spørgsmål. Notesbøger i høj kvalitet udviser 
stor popularitet, ikke mindst blandt hipsters – hvorfor? Bortset fra, at digitale 
mediers chancer for at overleve og kunne læses i fremtiden er uafklaret, hvilket 
indebærer et behov for parallelt at sikre vigtige tekster også på fysiske medier, er 
der grund til at se nærmere på, hvad der gør fysisk omgang med skriften og dens 
medier så attraktiv for medlemmer af homo sapiens. Den af Christian Mosbæk 
Johannessen og Theo van Leeuwen (begge SDU Odense) redigerede antologi 
tilbyder nogle svar herpå, afgivet af en interdisciplinær gruppe af forfattere, der 
lykkeligvis også inkluderer nogle med en artisanal baggrund. 

Aurélie Lagarrigue og Marieke Longcamp er begge neurologiske hjerneforskere 
(Univ. Aix-Marseille), hvis bidrag (The production and perception of handwritten 
traces) belyser de forskellige hjernecentres rolle, brugen af scanninger til at forstå 
læringsprocesser samt forfatternes egne klasserumserfaringer. De understreger 
desuden de stærke feedbacks mellem kognitive, motoriske og visuelle oplevelser 
og processer. Socialantropologen Tim Ingold (Univ. Aberdeen) har skrevet et 
engageret – og til tider indigneret – partsindlæg (Touchlines: Manual Inscription 

Jacob Kornbeck

Christian Mosbæk Johannessen & Theo van Leeuwen 
(red.): The Materiality of Writing: A Trace Making 
Perspective
London, et al.: Routledge, 2019
288 sider, £36.99 (paperback), £115.00 (indbundet), 
£39.99 (eBook)   

Postdigitale perspektiver på boglæsning og 
håndskrift
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and Haptic Perception) om negligering af håndskrift og sang i undervisningen i 
vestlige samfund: en ”demanualisation” for skriftsproget og en ”devocalisation” 
for talesproget, hvor kognition og eksekution, viden og affekt risikerer for altid 
at kobles fra hinanden: ”for most Western societies, thid is the current direction 
of travel”: ”We are raising future generations whose hands will no longer know 
what it means to shape letters and whose voices will be as indifferent to prosodic 
variation as a line of e-mail, enlivened only by the additions of emoticons” 
(s. 31). Han anklager universitetsledelserne for ”kortsynet vandalisme”, når 
de har dekreteret afskaffelse af funktionelle traditionelle tavler: ”We are not 
allowed to get our hands dirty by mixing them with materials, even if we 
wanted to!” (s. 43). Anmelderen kan dog tilføje, at han som far til en 19-årig 
fysikstuderende i forbindelse med campusbesøg med overraskelse har iagttaget, 
at naturvidenskabelige fag med høj prestige synes at have været mere resistente. 
Og som den 19-årige understreger, er digitale medier eminent upraktiske 
til hurtigt og spontant at skrive matematiske formler, lige som de hindrer de 
kreativer processer. Måske har humaniora og samfundsvidenskaber brug for 
lidt emotionel støtte fra STEM-fagene? 

Glæden ved at arbejde med håndskrift er dokumenteret til overflod af 
lingvisten Paul Thibault (Agder Univ., Kristianssand) (Graphic trace-making 
as articulated-expressive trajectories of movement), samt kalligrafikeren Brody 
L. Neuenschwander (Ink under my nails), der har medvirket ved tilblivelesen 
af flere film. Den i Belgien baserede Neuenschwander er i øvrigt født texaner 
med en PhD-grad i tyske middelalderstudier, og hans flamske kalligrafiker-
kollega Lieve Cornil har skabt et europæisk uddannelsescenter i kalligrafi. 
Cornils bidrag omhandler venstrehåndede studerendes interessante tilgang til 
kalligrafiens bevægelser. Raymond Lucas, en arkitekturprofessor specialiseret i 
film (Manchester Univ.), har skrevet om de fysiske strøg i arkitektettegninger: 
tegningens ”sporing” (tracing) konstituerer i arkitekturen en specifik form for 
vidensproduktion (s. 134), idet der tilkommmer papiret en mere afgørende 
rolle end i billedkunstens tegninger, hvor mediet kun yder ”støtte” (support) (s. 
132): En iagttagelse, der leder tanken hen på Régis Debrays mediologi med dens 
inddeling af skriftens historie i en logosfære (indtil Gutenberg), en grafosfære (før 
de moderne massemediers fremkomst) samt en videosfære (specielt siden 1968) 
(Debray, 1991, s. 388-389). Debray fandt, at støtten (le support) eller mediet 
var det mest oversete og dog noget af det meste konstituerende for kreationen: 
lertavler ved Eufrats og Tigris’, men ikke ved Nilens bredder; papyrus i Egypten 
men ikke i Mesopotamien (Debray, 1991, s. 195). Kommunikationsteoretiske 
aspekter tages op af Karine Bouchy (Univ. Paris og Montréal) i et kapitel om den 
aktuelle vestlige kalligrafi, mens medieforskeren Gunhild Kvåle (Agder Univ.) 
undersøger computersoftwares stilistiske indflydelse på stil og specielt den 
stilitiske magt, der indehaves og udøves af softwarefirmaer som fx Microsoft (s. 
171); der er ikke stor frihed til individuel kreativitet, når alle templates stammer 
fra det samme firma. Bogens redaktører, der begge er semiologer, sammenligner 
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forskellige forsøg på at skabe uregelmæssighed i maskinelt fremstillet skrift 
og billeder, fx gennem valg en af font, der opleves som uregelmæssig. 
Medieforskeren Giorgia Aiello (Univ. Leeds) undersøger forskellige generationer 
af Starbucks-logoer og deres integration i gadebilledet som en balance mellem 
stil og ”tekstur”, mens lingvisten Anne Løvland og sociologen Pål Repstad 
(begge Agder Univ.) ser på brugen af religiøse symboler i det offentlige rum, fx 
et yderst beskedent moské-skilt i Oslo eller en mediestorm omkring en kristen 
TV-medarbejders brug af et meget lille kors i en kæde om halsen – alt sammen 
”spor” (traces), hvis semiologiske karakter er uløseligt forbundet med deres 
fysiske emanation. Bogen slutter med et bidrag om traditionel persisk kalligrafi 
som en autonom grafisk form, af medieforskeren Mahdiyeh Meidani (Univ. 
Tübingen), samt et kapitel af kollegaen Elise Seip Tønnessen (Univ. Agder) om 
udformningen af toiletpiktogrammer, fra de mere formelt traditionelle til de 
mere kreativt humoristiske. Disse bidrag er alle rigt illustrerede og har en stor 
antropologisk interesse, mens de også tjener som en påmindelse om, at kulturer 
er konserverende systemer (Debray, 1991, s. 265). 

Alle de fremlagte eksempler implicerer behovet for at respektere en vis 
protokol og at mestre essentielle teknikker. Og det er her, at vi når tilbage til 
udgangspunktet i bogens forsvar for konsultation og egenproduktion af 
fysiske medier, idet alle kapitlerne på deres egen vis illustrerer, hvorledes fysisk 
skrift og fysiske billeder kan virke stimulerende på mennesker, enten som 
konsumenter eller som producenter heraf. Således er der ikke blot tale om 
et æstetisk, semiologisk, mediologisk eller sociologisk bidrag men også om et 
bidrag med uddannelsespolitiske implikationer: hvis de her illustrerede aspekter 
er så væsentlige, fortjener de vel at formidles til alle (?). Direkte implikationer for 
pædagogisk praksis er der færre af, med undtagelse af Lagarrigues og Longcamps 
klasserumserfaringer, men antologien er dog særdeles relevant for alle med 
interesse i pædagogik, idet politikken afstikker rammerne for praksis. Fordi 
digitalisering er det største og mest ”cross-cutting” uddannelsespolitiske tema, 
indlejret i ethvert andet tema; fordi Danmark er et af de mest digitaliserede 
EU-lande og tilsyneladende meget stolt af hurtigt at følge de nyeste trends (nr. 
3 i Kommissionens DESI-indeks 2020, efter Sverieg men før Nederlandene) 
(Europa-Kommissionen, 2020, s. 3); fordi den uddannelsespolitiske agenda i 
mange lande bl.a. handler om at erstatte trykte medier med elektroniske og i 
nogle lande ligefrem om at ophøre med at lære børn og unge at skrive i hånden; 
fordi der er solid empirisk forskning, der viser, at dette kan gå hen at blive en 
stor fejltagelse; fordi policy-dokumenter og mainstream-faglitteratur sjældent 
stiller spørgsmålstegn ved disse tendenser; fordi bogen godt nok er udkommet 
på engelsk (som så meget faglitteratur), men dog gennem redaktørerne har 
en tilknytning til Danmark: af alle disse grunde er det en vigtig bog. Den 
tilbyder postdigitale perspektiver på boglæsning og håndskrift, idet postdigitale 
perspektiver inddrager det grundlæggende vilkår, at næsten alt er blevet digitalt, 
hvorfor der er grund til at vise lige så meget opmærksomhed til det analoge 
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som til det digitale Fawns (2019). Dette klarer bogen fortræffeligt uden dog at 
bruge begrebet ”postdigital”. Hvad bogen kunne have gjort bedre, ville have 
været et systematisk review af neurovidenskabernes indsigter, og hvorledes disse 
manifesterer sig direkte i undervisningen. Lagarrigues og Longcamps kapitel 
begrænser sig til at beskrive de rent kliniske aspekter, hvor alle undervisere nok 
ville være interesseret i en række mere operationelle konklusioner. De findes, 
idet det snart er et årti siden, at neurologer fremlagde evidens for, at håndskrift 
stimulerer langt flere hjernecentre og inddrager langt flere kognitive og motiriske 
funktioner end maskinel skrift eller læsning fra digitale medier; børnene 
husker bedre og bliver klogere (James & Engelhardt, 2012). På baggrund af 
udviklinger i Finland i de allerseneste år er kliniske forsøg gennemført i Norge 
og afrapporteret i år, som bekræfter disse indsigter (Ose Askvik, van der Weel & 
van der Meer, 2020). 

Jacob Kornbeck, fuldmægtig i Europa-Kommissionen, Bruxelles
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Halfdan Rasmussen gav sit perspektiv og sin tilgang til pædagogisk praksis, da 
han i 1949 skrev sangen til Arbejdernes Oplysningsforbunds 25-års jubilæum.

Halfdan Rasmussen havde oplevet Anden Verdenskrigs brutalitet og ondskab, 
og i digtet her skriver han om læringen og oplysningens betydning for frie tanker 
og menneskeværd. Det er vigtigt at vide noget:

At lære er at ville 
befri sin ensomhed, 
at stå ved åndens kilde 
og ydmygt knæle ned

Så poetisk skriver de otte lærebogsforfattere: Peter Brodersen, Mie Buhl, Gerd 
Christensen, Tina Bering Keiding, Klaus Nielsen, Søren Pjengaard, Hanne 
Balsby Thingholm og Merete Wiberg ikke, men de skriver klart og illustrativt 
om netop ”deres” tilgang til læring. De seks perspektiver på læring er læring 
gennem tænkning og erfaring, gennem konstruktioner, narrativer, gennem 
æstetisk praksis, gennem eksistentielle valg og gennem deltagelse.

Som altid, når man læser fagbøger, så er det bedst at læse ”baglæns”. Af 
bagsideteksten fremgår det, at denne bog særligt henvender sig til lærerstuderende 
og til diplomstuderende og pædagogikumstuderende. Det fremgår også tydeligt 
af de meget ultrakorte forfatterportrætter, der kan læses på side 161: Her er det 
”skolefolk”, der skriver. Alle har en tilknytning til videregående uddannelser 
med didaktik, pædagogik og skoleforskning som stofområde.

Bodil Christensen 

Peter Brodersen (red): Det lærende menneske. Seks 
tilgange til pædagogisk praksis
Hans Reitzels Forlag 2019
160 sider, 250 kr.

Samle sit eget verdensrum
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Samle sit eget verdensrum

Stikordsregisteret giver også et godt billede af den verden, der refereres til i 
bogen: Hattie, Hegel, Heidegger, Helmke, Hermansen og Honneth er her, 
det er Ingelise Flensborg også sammen med Lehmann, Luhmann og Løgstrup. 
Hver forfatter har fået et opdrag, der (går jeg ud fra) lød sådan: Du får tyve 
sider, indled med et lille citat fra litteraturens eller pædagogikkens verden, 
husk referencer til praksis, et par cases er godt, gennemgå teorien og slut med 
”studiespørgsmål” og en litteraturliste på højst halvanden side. 

Det skema følger alle. Tak for det.

Peter Brodersen indleder selv med et overblikskapitel, hvor der introduceres 
kort til indholdet i de seks tilgange. Helt centralt skriver han: ”I det fornuftige 
valg trækker læreren både på sin bagage af professionel viden og kompetence og 
på sit intuitive skøn af de pædagogiske og didaktiske betingelser på den daglige 
scene i klassen: Hvilke muligheder toner frem i hans billede af klassens dynamik 
og elevernes særpræg?” Her kan læringsteorier være brugbare, da de kan give 
en tilgang til praksis i forhold til optik, værktøj, fortolkning og kritik. Også 
dette introducerende kapitel har studiespørgsmål og litteraturliste, og det kan 
anbefales at diskutere de fire studiespørgsmål som introduktion til bogen.

Et af de spændende kapitler er Mie Buhls ”At lære gennem æstetisk praksis”. 
Æstetisk læring bliver alt for ofte til ”jeg-føler-jeg-tænker-jeg-oplever”, men her 
er der en teoretisk gennemgang af æstetisk læring. ”Man kan bruge metaforen 
om, at enkeltportrættet er afløst af gruppebilledet, for at forstå skredet i 
æstetikforståelsen” skriver Mie Buhl. Den individuelle smagsdom er erstattet 
af en social meningsforhandling af andethedserfaringer. Inden for æstetik kan 
man tale om tre forskellige tilgange: den sansebaserede, den relationelle og den 
refleksive orientering. 

Al teorien (med reference til Kristian Pedersen, grand-old-æstetiske-læreprocesser) 
bliver der gjort rede for gennem en række billeder fra et billedkunstarbejde på 
”Superkilen”, Nørrebro. Her har en femteklasse været på billedkunstopgave, og 
praksis herfra giver liv til teorien om æstetisk læring. Det er godt.

At lære er at famle 
I mørket blind og stum 
At sprænge eller samle 
Sit eget verdensrum

Sådan står der videre i Halfdans Rasmussens digt: ”At lære er at ville”. For at 
samle sit eget verdensrum må man tvivle og til tider sprænge det verdensrum, 
der så sikkert og samlet ud. På samme vis kan det ”vække det der sover og gøre 
tanken fri” hvis man fraviger sin foretrukne tilgang til pædagogisk praksis og 
søger at se læringen fra et andet perspektiv. Det er der mulighed for her. Bogen 
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kan anbefales som afsæt for diskussion af pædagogisk praksis.

P.S. Bogens layout er der ikke arbejdet specielt målrettet med i forhold 
til målgruppen: Lærerstuderende og andre studerende på videregående 
uddannelser i pædagogik. Bogens forside er svagttonet lys grå, opsætningen er 
gråtonet og alle cases markeret med grå. Der er ikke nogen markering i layoutet 
af det, der er særlig vigtigt eller særlig interessant. Der er heller ikke gjort noget 
for at lette overblikket gennem farvekoder. Bogens layout er som forsidens 
farvevalg: stilren (og kedelig) lys antikgrå. 

Bodil Christensen, lektor ved Læreruddannelsen i Aalborg, UC 
Nordjylland





Dansk pædagogisk Tidsskrift har 
en lang historie som organ for 
tænksomme, kritiske og progressive 
kræfter, der søger at forstå og 
påvirke det pædagogiske felt og dets 

institutioner. 

Dette er fortsat målet for DpT. 

Dansk pædagogisk Tidsskrift er 
et kritisk forum, der tænksomt og 
undersøgende vil forstå og diskutere 
pædagogik, det pædagogiske område, 
dets problemstillinger og dets 

institutioner aktuelt og historisk. 

Tidsskriftet er stedet, hvor herskende 
dagsordner udfordres, og hvor 
nye perspektiver, refleksioner 
og eksperimenter formidles til 
inspiration for hele pædagogikkens 

felt.
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