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Covid-19-pandemien har vendt op og ned på samværsformer og hverdagsprak-
sis i familier og velfærdsinstitutioner. Børn har skullet passes fra hjemmekon-
torerne - eller har været alene hjemme - og ord som værnemidler, karantæne og 
smittetryk er blevet en del af hverdagssproget. Situationen, omtalt som ’coro-
nakrisen’, har medført en drastisk udvidelse af statslige foranstaltninger for at 
overvåge og beskytte befolkningens sundhed, og institutioner, tiltag og aktivi-
teter for børn og unge, blev nu betragtet i et risiko-perspektiv. Samværsformer 
præget af fysisk nærhed skulle hastigt erstattes af andre former, og den pæda-
gogiske praksis udformes i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes 
retningslinjer.

Corona-nedlukningen har udgjort en katalysator for debatter om opdragelse og 
pædagogiske institutioner og det er blevet tydeligt, hvor stor en del af dagliglivet 
børn bruger i institutioner mens de voksne arbejder. Daginstitutionernes be-
tydning for børns trivsel og udvikling fremhæves, samtidig med at der udtrykkes 
en stærk bekymring for, om de nye regler for samvær i institutionerne skal sætte 
sig som psykiske traumer hos børnene. Skolehverdagen med nødundervisning 
bliver en anledning til at revurdere målstyring, princippet om én lærer til én 
klasse samt skoledagens længde, men også til bekymring om skolebørnene nu 
også lærer det de skal. Og, der sker en opblomstring i talen om ungdomsproble-
mer, nu i form af diskussioner om, hvorvidt de unge agerer uansvarligt eller viser 
samfundssind, samt hvilken betydning perioderne med nedlukning og restrikti-
oner vil få for dem og deres fremtid.

Covid-19-situationen har samtidig virket som brændstof for forskningsverde-
nen, hvor der har kunnet iagttages en eksplosion i undersøgelser af pandemiens 
forskelligartede udtryk i og aftryk på samfundet. Også i dansk pædagogik- og 
uddannelsesforskning har der lynhurtigt etableret sig en interesse for undersø-
gelser af pædagogik, undervisning og familieliv under pandemien, en interesse 
understøttet af flere af forskningsfondene. De mange studier, der er myldret 
frem, har det til fælles, at det de studerer er under hastig forandring. Erken-
delsesprocesser i coronastudier synes i særlig grad at være undervejs og at flette 
sig sammen med coronapandemiens og forholdsreglernes konstante udvikling. 
Denne kontinuerlige forandring af det, der studeres, imens det studeres, ses 
også at gå på tværs af forskningsprocesserne bag artiklerne i dette temanummer 
af DpT.  

Marianne Brodersen, Rikke Brown og 
Christian Sandbjerg Hansen

I coronaens lys og skygge
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Temanummeret sætter spot på pædagogikken i lyset - og skyggen - af corona-
en. De seks artikler går på opdagelse i, hvordan coronaen og restriktionerne har 
formet hverdagen i familier og i pædagogiske institutioner og herigennem har 
synliggjort, formet eller forstærket praksisser og idealer for pædagogik og op-
dragelse. Coronaen fungerer med andre ord som en anledning eller indgang til 
at studere kendte pædagogiske problematikker, der i lyset af corona forventes at 
træde særlig markant frem eller tænkes at kunne pege på essentielle dynamikker 
i det pædagogiske. Eksempelvis peges der i flere af temanummerets artikler på, 
hvordan coronaen synes at have forstærket ulighedsskabende processer i skolen, 
samt hvordan coronaen har påvirket arbejdsdelingen i familierne og på nye må-
der ansvarliggjort mødrene.

Flere af temaets artikler diskuterer coronaens tilsyneladende paradoksale virk-
ninger i pædagogisk praksis, eksempelvis i form af, at restriktioner i daginstituti-
oner og skoler ind imellem kan ses at føre til mere frihed og nye handlemulighe-
der. I det hele taget synes coronaen at føre til en ny form for eftertænksomhed, 
ikke alene i praksisfeltet, men også i forskningen, og at vække forhåbninger om 
alt det, der kan læres af corona og gøres efter corona. På den måde kan coronaen 
på flere måder ses at bidrage med nyt lys over det pædagogiske landskab: Som 
fremkaldervæske på kendte problematikker og som utopisk inspiration til frem-
tidens pædagogik.

Temaets artikler

I temanummerets første artikel tager Nana Clemensen, Karen Ida Dannesboe, 
Ida W. Winther, Nanna Jordt Jørgensen og Dorte Kousholt fat i et materiale be-
stående af en mængde forskellige skemaer udarbejdet af familier, og især mødre, 
under nedlukningen i foråret 2020. Skemaer, hvormed den omvæltede hverdag 
forsøges struktureret ud fra skole- og arbejdspladslogikker, som artiklen poin-
terer. Med udgangspunkt i skemaerne og interview undersøges børnefamiliers 
oplevelser og hverdagsliv under nedlukningen. Artiklen peger på, hvordan den 
stramme strukturering af hverdagslivet, som skemalægningen kan ses som ud-
tryk for, på den ene side blev oplevet som nødvendig og på den anden side som 
umulig at praktisere i det levede liv under nedlukningen, hvor forhandlinger 
mellem familiemedlemmer hurtigt skubbede til skemaernes kasser, punkter og 
logikker. Dette paradoks, viser artiklen, har givet anledning til, til tider selviro-
niske refleksioner over andre mulige måder at leve familieliv på.

Marianne Brodersen og Rikke Brown undersøger i den følgende artikel foræl-
dres involvering i børns ’hjemmeskole’ under corona-nedlukningen. Med afsæt 
i en spørgeskemaundersøgelse og interview med mødre vises det, hvordan foræl-
dre har været involverede i deres børns skolegang på kvalitativt forskelligartede 
måder. Artiklens analyser peger på, hvordan de forskellige involveringsformer 
relaterer sig til ressourcer og idealer hos forældrene, der på hver deres måde ar-
bejder med at få hjemmeskolen til at lykkes. Forfatterne ser nærmere på den 
emotionelle dimension af forældres involveringsarbejde. I nogle familier ses 
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hjemmeskolen at bringe forældre og børn tættere på hinanden og udgør her en 
opfyldelse af en længsel efter samvær i familien. I andre tilfælde afstedkommer 
hjemmeskolen en disharmonisk stemning i hjemmet, der opleves som et fæng-
sel. 

Sine Grumløse, Anja Marschall og Karen Prins ser i deres artikel nærmere på, 
hvordan de smitteforebyggende retningslinjer fik betydning for hverdagen i dag-
institutionerne, set gennem det pædagogiske personales perspektiv. Gennem fo-
kusgruppeinterview med pædagoger og medhjælpere undersøger forfatterne de 
fysiske og materielle forandringer, der blev iværksat i daginstitutionerne, samt 
hvilke muligheder og udfordringer det medførte i det pædagogiske arbejde. For-
fatterene argumenterer for, at personalets omstillinger af institutionshverdagen 
udpeger væsentlige værdier i det pædagogiske arbejde; at skabe nærhed og tryg-
hed, tune ind på børns behov og interesser, understøtte børns medbestemmelse 
samt at sikre en tæt kommunikation med forældrene. 

Hverdagen i daginstitutioner i perioden efter nedlukningen, er også i fokus i 
Tomas Ellegaard og Søs Bayers artikel. Med afsæt i et mindre studie i tre dagin-
stitutioner samt i andre undersøgelser fra perioden diskuterer artiklen de foran-
dringer af daginstitutionsliv restriktionerne medførte som paradoksale. Samti-
dig med at der var tale om markante begrænsninger af samvær mellem børn og 
voksne, var restriktionerne også forbundet med flere voksne per barn og med 
interaktioner, som forfatterne påpeger, i bemærkelsesværdig grad var præget af 
nærvær, tilgængelighed, omsorg og fri leg. Artiklen peger på en dobbelthed med 
både restriktioner og åbninger, som muliggjorde realiseringer og forestillinger 
om andre måder at organisere hverdagen på, og forfatterne argumenterer, at dis-
se erfaringer er relevante at inddrage i diskussioner om minimumsnormeringer 
på daginstitutionsområdet.

Thomas Szulevicz sætter i sin artikel fokus på, hvordan PPR-psykologer har 
oplevet coronakrisen og dens betydning for udsatte børn og unge. Ud fra in-
terview med PPR-psykologer identificeres to gennemgående forståelser af coro-
na-foranstaltningernes konsekvenser, nemlig på den ene side at forholdene for 
udsatte børn og unge har været særligt vanskelige, og på den anden side, at coro-
na har fungeret som et spejl på eksisterende praksisser og givet anledning til kri-
tisk refleksion. Ud fra PPR-psykologernes fortællinger påpeger forfatteren det 
paradoksale i, at corona-restriktionerne i mange tilfælde har medført en mere fri 
og fleksibel praksis, og at nogle elever trivedes glimrende i både hjemmeskolen 
og corona-skolen. For PPR-psykologer har corona således også medført en revi-
talisering af den problemforståelse der tilsiger, at konteksten har betydning for 
børns vanskeligheder. 

I et essay om epidemiens pædagogiske potentialer ser Martin Blok Johansen 
nærmere på corona-situationens mulige åbning af mere utopiske perspektiver 
for god pædagogik. For Blok Johansen er den aktuelle pandemi en anledning 
til at kaste retrospektive og prospektive perspektiver på mulighederne for ny-
tænkning af pædagogiske forhold. Essayet afsøger således to spørgsmål: Hvilke 
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nye erkendelser har tidligere kriser givet anledning til og hvilke nye erkendelser 
kan den aktuelle krise give anledning til. Blok Johansen argumenterer samlet set 
for, at coronapandemien som krise kan føre til at pædagoger og lærere samlet set 
påskønnes og anerkendes mere, og han ytrer håb om at de former for solidaritet, 
der viser sig gennem forskellige former for nabohjælp, manifesterer sig i ny soli-
daritet, ansvarlighed og loyalitet blandt mennesker.  

Temaredaktionen ønsker god læsning!
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Da institutioner og arbejdspladser lukkede ned under Covid-19-pandemien 
i foråret 2020, skulle børnefamilier pludselig balancere skole, arbejde og 
familieliv inden for hjemmets fysiske rammer. Vi opfordrede familier 
fra hele Danmark til at dokumentere deres hverdag under nedlukningen 
og interviewede dem online i deres hjem. I denne artikel undersøger vi 
de forskellige skemaer, forældre og børn primært fra danske middelklas-
sefamilier sendte ind til os og fortalte os om, som indgange til at forstå 
børnefamiliers oplevelser af nedlukningen og deres forsøg på at opretholde 
en normal hverdag under usædvanlige forhold. Skemaerne viser, at famili-
erne ofte strukturerer og monitorerer hverdagen hjemme ud fra skolen og 
arbejdspladsens logikker. Vores materiale giver desuden indblik i forældre 
og børns indbyrdes forhandlinger og oplevelser af, at den stramme struk-
turering både synes nødvendig og umulig og kan give anledning til reflek-
sioner over andre måder at leve familieliv på.

Emneord: Covid-19, nedlukning, børnefamilier, skemaer, hverdagens 
organisering

Figur 1 (tv), Planlægning af dag på kanban [japansk motivations- og ledelsesredskab]. 18. marts 
2020 kl. 8.30.  Figur 2 (th),  Kanban-skemaer efter et par dages brug. 26. marts 2020 kl. 10.55

Nana Clemensen, Karen Ida Dannesboe, 
Ida W. Winther, Nanna Jordt Jørgensen 
 og Dorte Kousholt

Skemaer for en nedlukket hverdag
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Introduktion

Billederne på forrige side viser eksempler på skemaer fra sidst i marts 2020 lavet 
af et forældrepar i 30erne til hver af deres tre døtre på 6, 8 og 11 år. Familien bor i 
en lejlighed i København, og begge forældre arbejder til daglig som projektledere 
i det offentlige. Skemaerne er udformet i flot, håndlavet grafisk design og er 
ifølge forældrene inspireret af fænomenet kanban (japansk ”tegntavle”), et 
motivations- og ledelsesredskab udviklet i den japanske i bilindustri. Ud over 
barnets navn består hvert skema af tre kolonner med overskrifterne "skal gøres", 
"gøres" og "er klaret – yay!". I første kolonne sidder en række gule post-its 
påskrevet forskellige opgaver som facetime [kusine], MAT, bolledej, engelsk, 
Dansk læsning, logbog, rollespil, gå tur og Natur & Teknik, der illustrerer de 
opgaver, forældrene i samråd med børnene har defineret som vigtige at udføre 
regelmæssigt i løbet af de første dage og uger under nedlukningen. Hensigten 
er, at det enkelte barn med hjælp og motivation fra skemaet (og mor eller far) 
skal registrere sin egen arbejds- eller aktivitetsproces ved at flytte de forskellige 
post-its, efterhånden som opgaverne udføres. Forældrene erfarer imidlertid 
snart, hvordan børnenes brug af kanban-skemaerne afviger stærkt fra den 
påtænkte systematik og progression. På det sidste billede – taget otte dage 
efter det første – er en stor del af post-it-mærkaterne således taget helt ud af 
skemaerne, hvilket kan skyldes, at børnene enten ikke udfører opgaverne eller 
ikke gider bruge skemaerne som dokumentation. 

Kort efter Mette Frederiksens officielle nedlukning af samfundet 11. marts 2020 
søsatte vi forskningsprojektet Familieliv i en coronatid med fokus på familiers 
oplevelser af og reaktioner på de brat ændrede livsvilkår, som nedlukningen 
førte med sig. Mange forældre skulle nu pludselig arbejde hjemme, mens børn 
blev hjemsendt fra skoler og daginstitutioner. Det stillede nye krav til familiers 
måder at leve sammen og organisere sig på. Vi opfordrede voksne og børn til 
at sende os fotos, videoer og tekster fra deres hverdag under nedlukningen og 
interviewede dem sideløbende over zoom. Blandt de 50 familier, der takkede 
ja til at deltage i projektet, valgte mange at lave detaljerede skemaer under 
nedlukningens første uger, som de efterfølgende sendte ind og fortalte om. 
Disse skemaer havde forskellig art og funktion: Nogle var æstetisk udført i 
hånden med farver og illustrationer, mens andre var mere spartanske. Nogle var 
fælles tidsstyringsskemaer og strukturerede både skole, arbejde og fritid. Nogle 
lignede klassiske skoleskemaer (kl. 8-10: dansk; 9-10: matematik; 10-10.30: 
frikvarter), hvor både tidspunkt og fag var indskrevet. Andre oplistede dagens 
gøremål sammen med en bestemt tidsnormering, fx 30 minutter: læse, luft, 
matematik etc., ofte efterfulgt af krydser eller hjerter som dokumentation for at 
opgaven var udført. Vi modtog også flere refleksionsskemaer, der indrammede 
fordele og ulemper ved hverdagen før og under nedlukningen for forskellige 
familiemedlemmer. 
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I denne artikel anvender vi de indsendte skemaer og forskellige projektdeltageres 
fortællinger om dem til at belyse familiers oplevelser og forsøg på at håndtere 
hverdagens opgaver og udfordringer under Covid-19-nedlukningen i foråret 
2020. Med afsæt i en forståelse af skemaet som et både abstrakt og lavpraktisk 
styringsredskab undersøger vi, hvordan frihed og struktur organiseres og 
forhandles i hverdagslivet, og hvilken betydning disse tiltag får for familierne. 

Metode og analytiske perspektiver

Artiklen er skrevet på baggrund af et omfattende empirisk materiale genereret 
gennem internet-etnografi (Albris et al. 2018; Larsen 2018; Walton 2018). 
I april og maj 2020 gennemførte vi i alt cirka 75 online kvalitative interviews 
med 50 familier fra forskellige steder i Danmark. Her mødte vi familierne 
face-to-face via zoom. Materialet blev udvidet med et deltagerskabt materiale 
(jf. Rasmussen 2013; Walton 2018), da familierne producerede og sendte os 
videodagbøger, lydoptagelser, fotos, tekster, tegninger og skemaer fra deres 
hverdag under nedlukningen. Deltagerne blev rekrutteret gennem opslag på 
sociale medier og forskellige uddannelsesnetværk. De familier der henvendte 
sig, ville for de flestes vedkommende kunne karakteriseres som middelklasse, 
forstået ud fra socioøkonomiske parametre som uddannelse og indkomst. Men 
det er ikke entydigt, og materialet rummer stor diversitet med hensyn til sted, 
bolig og familieform. Gennem arbejdet med vores materiale er vi blevet optaget 
af de rumlige, materielle og tidslige dimensioner af hverdagslivets organiseringer 
under nedlukningen, og hvordan disse er fremstillet i familiernes fotografier, 
fortællinger, tegninger og skemaer.

Digitale metoder og deltagergenererede materialer rejser etiske spørgsmål om 
bl.a. samtykke og anonymitet. Deltagerne har aktivt givet os samtykke til brug 
og gengivelse af interview og/eller billed-, video- og dagbogsmateriale, som de 
har sendt os. Gengivelse af visuelt materiale er muligt, da deltagerne har givet 
samtykke, og vi arbejder ud fra de etiske retningslinjer forbundet med visuelle 
forskningsmetoder (Cox 2014; Winther 2013). De største udfordringer har 
været online-interviewene, der som alle zoommøder starter og slutter ved et 
klik. Denne type interview rummer ingen langsom ankomst eller småsnak før 
interviewet påbegyndes, så relationen til deltagerne må skabes undervejs. Ind i 
mellem har vi interviewet hele familier, hvor nogle har siddet i nattøj, andre har 
klædt om – alle derhjemme. Mange samtaler har været intense, sågar grådfyldte, 
men har også båret præg af, at mindre børn er gået ind og ud af samtalerne. Vi 
har oplevet en stor interesse i at tale med os, og gentagne gange har deltagere 
nævnt, at interview og produktionen af fx dagbøger ikke blot dokumenterer 
deres erfaringer, men også bidrager til nye erkendelser om familiens liv.  

Teoretisk er projektet inspireret af  hverdagslivsorienteret  familieforskning. 
Siden 90erne har flere familieforskere i stigende grad anskuet familierelationer 
og  slægtskab som  sociale og kulturelle størrelser, der  skabes  og vedligeholdes 
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gennem hverdagens  praksisser  og fortolkninger (Morgan 1996; Carstens 
2004;  Smart 2007). Disse studier understreger forandring og bevægelser  i de 
måder, familielivet praktiseres på, men også familielivets kulturelle og historiske 
forankring (Gillis  1996; Gullestad 1994; Leira 1993; Smart & Neal 1999). 
Hverdagslivsorienterede familiestudier viser,  at familier også skabes gennem 
relationer til andre, fx professionelle i daginstitutioner og skoler (Andenæs & 
Haavind 2018; Finch 2007; Højholt, Juhl & Kousholt 2018; Kousholt 2011; 
Sparman et al. 2016; Ødegaard & Gravis 2018).  Med dette afsæt undersøger 
vi, hvordan familier håndterer hverdagen i en akut krisetid under nedlukningen, 
og hvordan familiepraksisser og –rutiner forandres og reetableres, herunder 
hvordan eksisterende tidsrytmer og hverdagsorganiseringer ændres og fortolkes 
af familiens medlemmer. Inspireret af studier der viser, at børn ikke altid deler 
voksnes ideer om familieliv og hverdagspraksisser (Dannesboe 2016; James & 
Curtis 2010; Mason & Tipper  2008; Winther et al. 2015), inddrager vi også 
børn i forskellige aldre for at forstå deres perspektiver på den corona-prægede 
familiehverdag.

Frihed og struktur i familien

Rigtig mange af os lever i forvejen i stramt organiserede hverdagsliv med et 
højt tempo og aktivitetsniveau både i og især uden for hjemmet. Børn kommer 
tidligt i institution, større børn og unge har lange skoledage, og rigtig mange 
voksne arbejder. Desuden vil vi gerne nå samvær med vennerne eller de mange 
fritidsaktiviteter, vi fylder vores tilværelse med. Mange familier planlægger og 
organiserer sig således internt for at kunne understøtte hinandens hverdag andre 
steder. I takt med voksende ligestilling mellem kønnene og anerkendelse af børn 
som selvstændige individer der skal høres og inddrages, har forvaltningen af 
familiens tid og rum taget form af dialog og forhandling mellem flere parter med 
hver deres positioner og interesser. Gennem de sidste 25 år har forskere indfanget 
disse tendenser i kategorier som aftalefamilien og teamfamilien (Jørgensen 
1999). På forskellige måder karakteriseres den senmoderne familie her som en 
enhed, der skal navigere i de mange fordringer og krav fra en omskiftelig verden, 
hvor familiens medlemmer lever på mange forskellige arenaer. Samtidig synes 
der at være et stigende fokus på forældrenes ansvar for børnenes ve og vel, uanset 
hvor de befinder sig. Sociologen Frank Furedi (2002) beskriver med begrebet 
forældredeterminisme et fremherskende blik – navnlig i vestlige samfund 
– på forældre, der udpeges som altafgørende for børnenes fremtid. Furedis 
begreb kan kobles til et udbredt ideal især blandt vestlige middelklassefamilier 
om intensiveret forældreskab, hvor børnene sættes i centrum for familiens 
aktiviteter, hvor tid til og med børn bliver vigtig, og hvor forældres engagement 
i børns institutioner, skoler og fritidsliv prioriteres og efterspørges (Lee et al. 
2014; Sparrman et al 2016; Dannesboe et al. 2018). Et sådant engagement i 
børn og forældreskab kræver organisering og en vis form for synkronisering af 
familiemedlemmers aktiviteter i og uden for hjemmet.
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I et forsøg på at orkestrere en kompleks hverdag anvender mange familier 
kalendere, lister eller skemaer for familiemedlemmernes aktiviteter, så det for 
eksempel fremgår, hvornår på ugen alle er samlet til aftensmad (Grue 2014). Når 
mange af familierne i vores studie laver tidsskemaer under nedlukningen, sker 
det således med afsæt i en velkendt logistikteknologi, men med den afgørende 
forskel, at hovedparten af familiens opgaver nu skal organiseres og udføres inden 
for hjemmets fire vægge, hvor familiens medlemmer er til stede på samme tid. 

En kolonisering af fritiden

Under corona-pandemien, både i foråret og i efterfølgende perioder, har 
statsministeren og de sundhedsfaglige eksperter ekstraordinært begrænset 
borgernes vanlige autonomi: ”I skal arbejde og passe jeres børn derhjemme”, ”I 
skal gå i skole hjemmefra”, ”Se så få mennesker som muligt”. For børnefamilier 
bliver hjemmet nu en hjemmepasningsordning, der kræver stor koordination, 
tilpasning og forhandling af nye sociale kontrakter. Fritiden koloniseres af 
arbejdet og skolens logikker i højere grad end før. Selv om alle er hjemme, er der 
netop ikke tale om ferie, hvor mange familier typisk tager andre steder hen og 
har friheden til at vælge hvad de vil lave, både sammen og hver for sig. 

De detaljerede skemaer, som mange tager i brug under nedlukningens første 
uger, kan ses som forsøg på at opretholde noget af denne autonomi i en presset 
tid – som redskaber til både koordination, styring og dokumentation. 

Figur 3: Skema fra slut marts 2020, lavet af en kvinde fra Østjylland for hendes 12-årige søn. 
Under feltet Aktivitet/[navn] har moderen anført en række aktiviteter som læsning, matematik, 
bevægelse udenfor, oprydning og skærm. Hver aktivitet er efterfulgt af et bestemt tidsrum angivet 
med grøn skrift, fx min. 30 minutter og MAX 2 timer. Drengen har selv sat krydser i et markeret 
felt ud for hver aktivitet, efterhånden som han har udført dem.
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Flere af de indsendte skemaer er udformet sådan, at børnene selv kan afkrydse 
eller på anden vis registrere, at de har udført en opgave inden for et angivet 
tidsrum. Denne form for dokumentation afspejler ideer om selvdisciplin og 
tidsoptimering, der ikke blot præger arbejdsmarkedet, men også familielivet 
i det senmoderne informationssamfund (Grue 2014; Lupton 2014; Rose 
2007). I en tidsalder, hvor grænserne mellem det private og det professionelle 
flyder sammen og kravet om optimering synes uendeligt, kræver det stor 
disciplin og selvledelse at opnå en form for livsbalance. Hvor familieskemaer 
før corona har haft som mål at vise, hvem der skulle hvad, og hvornår familien 
kunne være sammen, bruges skemaerne under nedlukningen snarere til at 
afgrænse tid og rum og skabe plads til alle. For mange middelklasseforældre 
syntes nedlukningen i foråret 2020 således at tydeliggøre både fordele og 
ulemper ved det sammenvævede familie- og arbejdsliv, og de mange skemaer 
kan ses som forsøg på at sikre familiens og især mødrenes mentale overlevelse 
i en presset tid. Ud over en form for hverdagsmonitorering (jf. Lupton 2014) 
afspejler skemaerne kulturelle idealer for intensiveret forældreskab, familietid 
og kvalitetstid som væsentlige moralske markører for det gode familieliv (jf. 
Brannen 2005). Idealer, som måske nok efterstræbes gennem stram tidsstyring, 
men samtidig bliver stærkt udfordret af familiernes hverdagspraksisser. 
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Figur 4: Skema lavet primo april 2020 af et forældrepar fra København til tre små børn. Kvinden 
er på barsel, mens manden er hjemsendt fra sit arbejde som pædagog i en daginstitution. Skemaet 
viser parrets overvejelser og dilemmaer omkring, hvorvidt manden og parrets 3-årige tvillingepar 
skal udsættes for smittefare, når institutionerne genåbner medio april, eller om pigerne og evt. 
manden fortsat skal blive hjemme. Ud over smitterisici centrerer overvejelserne sig om økonomisk 
(u)stabilitet og familiens psykiske trivsel.)
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Kønnet skemalægning 

Det er langtfra en ny erkendelse, at kvinder fortsat varetager en stor del af 
familielivets organisering i mange danske husstande (Christensen & Ottosen 
2002), såvel som i andre vestlige samfund (Haavind 2002; Gershuny 2000). 
Alligevel finder vi det markant, at ca. 70 kvinder og kun fire mænd reagerede 
på opslagene på sociale medier og i diverse uddannelsesnetværk om at deltage 
i vores projekt. Af vores interviews, hvori der ud over kvinder, børn og unge 
også deltager flere mandlige kærester og ægtefæller, fremgår det ligeledes, at 
kvinderne generelt sad i førersædet for omorganiseringen af familiens rutiner og 
opgaver under nedlukningen i 2020. Det stemmer overens med undersøgelser af 
familieliv under Covid-19 i andre vestlige lande (Auðardóttir & Rúdólfsdóttir 
2020; Biroli et al. 2020; Power 2020). Samtlige indsendte skemaer er udformet 
af mødre, på nær ét af en 15-årig dreng lavet på opfordring af hans mor (figur 
10) og et andet lavet i samarbejde mellem et forældrepar over mulige scenarier 
forbundet med mandens jobovervejelser (figur 4). Det rækker ud over denne 
artikels sigte at analysere kønsaspekterne i middelklassefamiliers hverdag under 
corona-pandemien i Danmark, men vi kan ikke undlade at påpege kvindernes 
betydelige rolle og dominans i den henseende. Som et eksempel lavede en 
kvinde fra Midtjylland et detaljeret ugeskema (figur 5) for sin 8-årige søn, der 
har en autismediagnose, til at hjælpe ham og hans far/hendes mand med at 
strukturere sønnens dage under nedlukningen, mens hun selv var afsted som 
administrativ medarbejder i sundhedsvæsenet. I et efterfølgende interview, hvor 
to af kvindens tre børn på 8, 12 og 14 også deltog, forklarede hun sin rolle og 
tanker bag skemaet: 

Strukturdepartementet ligger nok her [hos mig]. Jeg er af natur 
et meget struktureret menneske, og jeg er vant til at have med 
udfordringerne som [min søn] har, fordi han har autisme 
[sønnen nikker]. Så jeg er vant til at strukturere hverdagen for 
[min søn] – og for jer andre [i familien] i det hele taget – så jeg 
laver nogle skemaer. Jeg går ind på Aula og MinUddannelse og 
ser, hvad lærerne skriver, og så tegner jeg et ugeskema til [min 
søn], også til storesøster, simpelthen med farver: Skole har én 
farve, mad har en anden farve, og leg har en tredje farve osv. 
Og så ned på timer: Fra klokken dét til klokken dét skal du gøre 
sådan og sådan, og det har dén farve. Fordi så er der en struktur, 
som ungerne kan følge, når jeg ikke er hjemme til hele tiden at 
instruere.
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Figur 5:Skema fra primo april 2020, lavet af en kvinde fra Sønderjylland for hendes 8-årige søn, 
der har en autismediagnose. Øverst står barnets navn efterfulgt af en kolonne for hver af ugens 
dage, og til venstre er angivet faste tidsrum fra før kl. 9 til kl. 15. Hver af de angivne aktiviteter 
er markeret med fire farver, der hhv. illustrerer kategorierne husk!, mad, skole og leg. Mange 
af aktiviteterne er angivet som faste daglige gøremål, fx Tøj, medicin, tænder (kategoriseret som 
”husk!”) og leg uden skærm inde eller ude (kategoriseret som ”leg”). Bemærk hvordan angivelsen 
af de skolemarkerede aktiviteter Matematik s. x-x og Dansk s. x er tilføjet ”med far!”.

Forhandling af autoritet og autonomi i hjemmeskolen

Mange af skoleforældrene i vores materiale etablerede hurtigt en hjemmeskole, 
der lignede den almindelige skole, blandt andet gennem brug af detaljerede 
dagsskemaer og påbud om skolerelevante aktiviteter som læsning, skrivning og 
matematik. Blandt de indsendte skemaer er det således tydeligt, hvordan flere af 
forældrene overtager skoler og daginstitutioners måder at organisere børns liv i 
tid og bestemte aktiviteter – en orientering, der i forvejen præger mange familier 
med en hverdag struktureret efter skolen og daginstitutionens rytmer (Bach et al. 
2020; Dannesboe 2012, 2020; Kousholt 2011). Modsat nedlukningen i januar-
februar 2021, hvor skolerne i højere grad detailstyrede børnenes aktiviteter med 
skemalagte opgaver og undervisning på Teams, bar de første uger af nedlukningen 
i foråret 2020 præg af en mindre struktureret indsats fra lærerne, der overlod det 
til forældrene at overse børnenes skoleaktiviteter. Flere forældre oplevede dette 
ansvar som overvældende. En far fra Aarhus beskrev fx, hvordan lærerne "gik 
lidt grassat og sprøjtede opgaver i hovedet på os". Skemaerne var ikke formelt 
et krav fra hverken skoler eller daginstitutioner under nedlukningen, men kan 
anskues som forældrenes fortolkninger af skolens forventninger og forsøg på at 
opretholde noget af skolens rutiner og autoritet over for børnene, da lærerne og 
skolen pludselig var væk. 
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Når mange middelklassefamilier hurtigt omsatte skolens logikker til 
hjemmeskolen, kan det ses i lyset af en stigende samfundsmæssig forventning 
til forældres rolle og engagement i deres børns institutions- og skoleliv (Baez 
& Talburt 2008; David 2003; Dannesboe 2012; Højholt & Kousholt 2019; 
Lareau 2003; Sparrmann et al. 2016), samt en øget offentlig involvering i 
forældreskabspraksisser (Faircloth & Murray 2017; Knudsen 2007). Med 
nedlukningen synes en allerede igangværende intensivering af forældreskabet 
altså at eskalere: De eksisterende forventninger til forældre om at være tilgængelige 
for skolen 24/7 (fx via AULA eller lign.) og gøre hjemmet til et anneks for 
skolens læringsrum gennem orkestrering af skoleliv og lektier (jf. Akselvoll 
2017; Dannesboe 2012, 2020) skærpes, idet forældrene nu mere aktivt må 
påtage sig lærerrollen over for deres børn og på én gang skal organisere, motivere, 
støtte og kontrollere børnenes skolearbejde. Det er en form for intensivering, 
hvor orkestrering af børnenes hverdag og monitorering af skoleaktiviteter må 
afstemmes i forhold til skolens krav og børnenes velbefindende, mens forældre 
fletter ind og ud af arbejdsopgaver. 

Selv om flere af forældrene pegede på, hvordan hjemmeskolen gav dem nye 
indsigter i børnenes skoleliv, fandt mange det udfordrende at agere skolelærer 
for deres børn. Det kan være vældig vanskeligt at påtage sig lærerens rolle og 
autoritet, når man ikke har skolens strukturer (fx klassens fælles sproglige og 
sociale rutiner eller klokken, der ringer ind og ud), og man samtidig skal forsøge 
at passe sit eget arbejde. Mange forældre understregede vigtigheden af at gøre 
familietiden under nedlukningen hyggelig og for eksempel indlægge aktiviteter 
som bagning, gåture og brætspil i hverdagene, gerne udfoldet som fælles 
familieaktiviteter. I det hele taget syntes hygge og fællesskab at blive tillagt stor 
betydning i mange af familiernes måder at organisere sig på under nedlukningen, 
hvilket fx sås i flere mødres involvering af børn i tilrettelæggelsen og den kreative 
udformning af familiens skemaer. 
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Figur 6: Et søskendepar på 11 og 8 fra Østjylland fortæller om deres hjemmeskoleskemaer for ugen 
op til påske 2020 i en video optaget og indsendt af deres mor.

Figur 7: En 8-årig piges skema, lavet af hendes mor og udsmykket med lyserøde stjerner af pigen, 
der også selv har valgt at indsætte hjerter i skemaet, efterhånden som hun har påbegyndt opgaverne.



20Skemaer for en nedlukket hverdag

TEM
A

#2 - JUN
I - 2021 S. 9 - 30

I nogle familier vakte forældrenes overtagelse af lærerrollen regulære konflikter. 
Fx fortalte en 11-årig pige fra København os i et solointerview, hvordan hun 
blev irriteret og skændtes med sine forældre omkring deres forsøg på at overvåge 
og styre hendes aktiviteter under nedlukningen: 

Interviewer: Ja. Og hvordan har det været, at din mor og far 
ligesom har måske, blandet sig lidt mere i dit skolearbejde, end 
de plejer, eller har de det? 

Pige, 11 år: Jeg synes de har… Altså… I starten, så lavede de sådan 
nogle skemaer ude i køkkenet. Det var jeg ikke særlig vild med. Jeg 
syntes det var sådan lidt irriterende, for jeg kunne jo godt klare 
det SELV. Altså… Altså jeg kunne godt SELV. Og det er også tit 
noget, vi har skændtes om, at jeg synes SELV godt jeg kunne klare 
det, og de var sådan: ”Nej, du kan ikke klare det selv, fordi vi vil 
gerne vide du har lavet det… At du har LAVET det”. Og der har 
det været sådan lidt irriterende, at de… Ja.

Pigen lavede i stedet sin egen såkaldte bullet-journal for hverdagene under 
nedlukningen, med angivelse af konkrete klokkeslæt og et planlægningsfelt for 
morgendagens aktiviteter: 

Figur 8,: Bullet-journal lavet primo april 2020 af 11-pige fra København: stå op, synge 
morgensang, dansk: læsning…

Børns aktive forsøg på at skabe rum til sig selv og for eksempel modsætte sig 
forældrenes indblanding i skolearbejdet illustrerer, at børn langtfra altid deler 
deres forældres prioriteringer og organisering af familiens fælles hverdag (jf. 
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Winter et al 2015; Clemensen 2020; Dannesboe 2016; Mason & Tipper 2008). 
I en anden familie udformede en 15-årig dreng nedenstående skema over fordele 
og ulemper ved forårets nedlukning, herunder mere tid med min mor som både 
er noteret under ”fordele” og ”ulemper”: 

Figur 10: Skema for fordele og ulemper under nedlukningen, lavet af en 15-årig dreng fra 
Sønderjylland i april 2020. Under fordele oplistes blandt andet sove længe, ikke gå i bad, 
hjælp af mor, selv bestemme pauser, være hjemme med kyllingerne og kan gå ud i det gode 
vejr. Under ulemper oplistes blandt andet synge morgensang hver morgen, kan ikke komme til 
fritidsaktiviteter, kan ikke ses med vennerne og [minus]frisør.

Selv om skemaet her synes at være lavet med et glimt i øjet, kan både det og 
den 11-årige piges citat ovenfor læses som børns forsøg på at opretholde og 
forsvare en vis autonomi over for deres forældre i en tid, hvor de sidder ”fanget” 
i hjemmet uden den sædvanlige adgang til skolegården, fritidsklubben og andre 
fristeder. For nogle af familierne forstærkede nedlukningen således eksisterende 
konflikter og forhandlinger om autoritet og autonomi mellem voksne og børn. 

Skemaets sammenbrud

Generelt så vi i vores materiale, hvordan den detaljerede orkestrering af familiens 
aktiviteter gradvist løsnede sig eller brød helt sammen. Flere af de interviewede 
forældre fortalte, at den detaljerede skemalægning ikke fungerede for deres børn 
under nedlukningen, og at børnene efterspurgte større frihed og fleksibilitet. En 
læreruddannet kvinde fra København fortalte for eksempel, hvordan hun først 
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lavede et stort skoleskema for sin 9-årige datter med angivelse af faste klokkeslæt 
for skoleaktiviteter og frikvarter. Efter kort tid konkluderede både mor og 
datter imidlertid, at det blev for stressende at følge skemaet, og at datteren i 
stedet kunne lave sit eget skema på ugebasis, uden tidsangivelser: 

Figur 9: Skema lavet af en 9-årig pige fra København sidst i marts 2020: matematik, skrive, 
læse, musik, spile et spil, spise mad, fri leg. Bemærk hvordan hver aktivitet er ledsaget af en 
afkrydsningsboks, som dog ikke er udfyldt på billedet.

Et andet eksempel er den københavnske familie beskrevet i indledningen. 
Moderen i denne familie fortalte os, hvordan hun og hendes mand i bakspejlet 
opfattede kanban-skemaerne som en slags drømmescenarie for familiens hverdag 
under nedlukningen, som de inderst inde godt vidste ikke ville holde stik: 

Det, jeg havde tænkt på bagefter [om den første skemalægning], 
der sad vi netop og planlagde, hvordan vi godt kunne TÆNKE 
os ugen blev. Så prøvede vi jo virkeligheden dagen efter, hvor vi 
så kom i gang, og [vi erfarede] hvor lidt det så lykkedes, ikke? 
For det er jo det dér med netop [at sige til hinanden], ”nu laver 
vi de her aftaler, så skal vi gøre sådan og sådan, og det bliver 
rigtig godt. Og det er også HELT vildt vigtigt vi laver dem 
[skemaerne]”. Men dagen efter [spurgte vi forældre hinanden]: 
”Stod [vores 11-årige datter] op og kom i gang og sådan noget?” 
Nej, det gjorde hun jo ikke rigtigt, vel?

I stedet beskrev denne mor, hvordan børn og voksnes aktiviteter i hjemmet 
hurtigt blev rodet sammen, og hvordan hun for eksempel havde svært ved at 
fremstå fokuseret og professionel under et online-møde med sin nye teamleder, 
mens resten af familien løb rundt og råbte ad hinanden lige uden for døren. 
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Forestillingen om at opretholde en normal skole- og arbejdsdag under 
nedlukningen ved hjælp af skemaer og aftaler blev med andre ord mere eller 
mindre opgivet af mange af familierne. I vores interviews ironiserede flere 
forældre over det planlægningsivrige forældreskab og deres egen mere eller mindre 
frivillige udøvelse af det i mødet med regeringen og samfundets forventninger. 
Særligt stærkt står et skema lavet til os af en kvinde fra Sønderjylland, som 
ikke bare ironiserede over umuligheden ved at arbejde koncentreret med to 
hjemmeskolende børn, men også over tidsstyringsregimets karakter af absurd 
teater, når det flyttes fra skolen og arbejdspladsen ind i hjemmet: 

Mor 15-årig søn 13-årig datter

6.00
Overveje at stå op og 
nå noget arbejde før 
børnene vågner 

6.10 Stå op 

6.15 Samle det værste rod op 
fra gulvet 

6.30
Har badeværelset for 
mig selv – jubii :)  
(Elsker hjemmeskolen) 

7.00 Snuppe opvasken fra 
i går… 

7.20
Opdage at tiden er 
løbet fra mig – opgive 
at nå noget arbejde 

7.30 Vække børnene + sætte 
morgenmad frem 

7.40 Vække børnene igen  vågne

7.50
Råbe af børnene mens 
vinduet bliver åbnet og 
dynen fjernet 

Stå op 

8.00 Spise morgenmad vågne Spise morgenmad  

8.15 Hente søn Blive hevet ud af sengen 

8.30 opvask Børste tænder + brokke 
sig over hjemmeskolen 

Finde tandbørsten frem 
+ kæle med kyllinger. 
Ignorere mors besked 
om at vaske hænder. 

9.00 Kalde på børnene Lade som om jeg ikke 
hørte mor  Børste tænder

9.05

DR 1 morgensang 
(Man burde gøre det 
her hver dag – også 
efter corona-krisen) 

Står foran Tv og se sur 
ud. Morgensang 

9.15

Tænder computeren 
med alle intentioner 
om at få noget arbejde 
fra hånden 

Kigge ud ad vinduet 
mens jeg overvejer at 
starte computeren op 

Blive irriteret over at 
skoledu.dk ikke virker 
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Mor 15-årig søn 13-årig datter

9.16
Tænde ((søn))s 
computer for ham og 
åbne hans dokument 

Overveje, hvor meget 
jeg kan få mor til at lave 
for mig  

Kigge til kyllingerne 

9.30
Rykke på musen, så 
min computer ikke går 
i sleep mode 

Skrive mit navn øverst 
på dokumentet

Venter på at uni log in 
virker 

9.45
Forklare ((datter)) at 
hun kan starte på noget 
andet – fx læsning 

Skrive dato på 
dokumentet 

Forklare mor at vores 
bog er digital og skal 
logges ind med uni-log 
in 

10.00 Opgive mit eget arbejde 
for at hjælpe børnene 

Påpege at klokken er 
10, og at det er tid til 
pause 

Endelig logget ind – 
påbegynd læsning 

10.02 Tysse på ((søn)) arme så meget at 
lillesøster ikke får læst 

Ignorere storebrors 
larm ved at gå ud og 
rede hår 

10.03 Hente ((datter)) tilbage 
til bogen 

Påstå at jeg har lavet alt 
det min lærer har sagt 
jeg skulle 

Prøve at logge ind - igen 

10.15 Sende børnene ud at 
lege 

Gøre alt for at overtale 
mor til at jeg hellere må 
spille computer 

Prøve at argumentere 
for at hop i trampolin 
tæller som idræt og 
dermed som skolegang. 

Figur 11: Skema indsendt primo april 2020 af en kvinde bosat i Sønderjylland med sin søn på 
15 og datter på 13.

I dette skema kan selve formatet, den præcise tidssætning og den hyper-
detaljerede dokumentation af familiens respektive morgenaktiviteter, inklusiv 
tilsyneladende ubetydelige handlinger som Råbe ad børnene mens vinduet 
bliver åbnet og dynen fjernet (mor 7:50), Stå foran Tv og se sur ud (15-årig 
søn 9:05) og Ignorere storebrors larm ved at gå ud og rede hår (13-årig datter 
10:02), ses som en kommentar til forholdet mellem ideal og virkelighed for 
børnefamilier under nedlukningen – og som en humoristisk protest imod 
samfundets forventninger til forældre om på én gang at skulle varetage børnenes 
læring og udvikling og samtidig skulle præstere optimalt i en arbejdskontekst. 
Snarere end som et reelt oprør imod regeringen og tidsånden ser vi imidlertid 
forældres skepsis og ironiske kommentarer som et afvæbnet forsøg på at sikre 
deres egen mentale overlevelse i en presset tid og på at acceptere og begrunde, at 
arbejds-, skole- og familielivet under nedlukningen bliver mere rodet og mindre 
perfekt end normalt. 

Kvindens skema ovenfor kan sammen med en del andre skemaer, vi har 
modtaget, klassificeres som redskaber til dokumentation og evaluering af tidens 
reelle udformning under nedlukningen, snarere end til planlægning. Blandt 
mange af de familier, vi har talt med, sporer vi et ønske om at sætte værdi og 
betydning på den del af hverdagen, der ikke kan kategoriseres som nyttig på linje 
med regulære skole- og arbejdsopgaver. 
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For nogle familier kom hjemsendelsesperioden således til at fungere som en 
slags konkret utopi (jf. Rasmussen 2014) for alternative hverdagsliv, der ikke 
bare byggede på en kritik af det eksisterende hamsterhjul og abstrakte visioner 
for andre liv, men også på konkrete, praktiske erfaringer med at få arbejde og 
familieliv til at hænge sammen på nye og mere fleksible måder. I nogle familier 
betød det, at børnene i højere grad blev inddraget i hverdagens tilrettelæggelse, 
mens andre familier mere eller mindre slap de faste strukturer. Et forældrepar til 
to børn på 3 og 6 år bosat på Ærø fortalte os således om deres egen proces under 
de første uger af nedlukningen: 

Så startede vi med at have et behov for, ”Okay, hvad skal der ske 
i morgen, fordi vi kan ikke bare lade en dag gå. Vi er nødt til at 
aktivere børnene, vi er nødt til at have en plan, og vide hvad der 
skal ske”… Og så har vi så flyttet os helt hen til [at tænke]: ”Vi 
behøver ikke rigtig have en plan, vi ser bare hvad der sker”. Og 
vi har også fundet en eller anden tryghed i, at vores familie godt 
kan klare os igennem en dag, hvor vi finder på noget undervejs og 
tager det som det kommer.

For denne familie gav erfaringerne fra nedlukningsperioden anledning til mere 
grundlæggende refleksioner over deres hverdagsliv, som før havde været præget 
af konflikter om især det ene af deres to børn. I et opfølgende interview fra 
januar 2021 fortalte kvinden, hvordan oplevelserne af et familieliv med mere 
tid og mindre planlægning under nedlukningen i 2020 fortsat spillede ind på 
hendes overvejelser om job-, boligvalg og familiens fremtidsudsigter for at få 
mere tid sammen i hverdagen. Andre af familierne pegede på, at erfaringerne 
havde spillet ind i forhandlinger med deres arbejdsgiver om mere fleksibilitet 
og hjemmearbejde i hverdagen efter corona. Skemaernes sammenbrud i det 
levede hverdagsliv åbnede således for frustration og ironi, men også for mere 
optimistiske visioner for familielivet. 

Opsamling og perspektivering

Vores analyser peger på dynamikker i familielivet under corona-epidemiens 
tidlige faser. Blandt de medvirkende familier søgte mange beredvilligt at varetage 
de omsorgs- og uddannelsesopgaver, myndighederne placerede hos dem under 
Covid-19-nedlukningen i 2020. Men denne indsats satte i mange tilfælde pres 
på eksisterende udfordringer og forventninger i familien. Smitterisiko, sygdom, 
jobusikkerhed og økonomi blev nævnt i flere interviews, men det var især 
orkestreringen af hverdagen under de nye vilkår, der fyldte. Familiernes brug 
af skemaer viser tendensen til at rammesætte og monitorere hverdagslivet, men 
også hvordan styringen af familien løbende forhandles, skifter betydning eller 
opgives. Analysen viser, at skemaerne ofte afspejler en idealiseret virkelighed, 
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kalkeret over velkendte skabeloner som skoleskemaet og evalueringsskemaet, 
der bliver umulig at efterleve når hverdagen melder sig med krydspres mellem 
familieliv, skole og arbejde – alt sammen inden for hjemmets fysiske rammer. 

På den måde synes Coronaperioden at have øget eksisterende forventninger til 
det intensive forældreskab blandt middelklassefamilier, hvor forældrene ikke 
blot skal støtte op om skolen og lærerne, men selv forventes at engagere sig i 
og monitorere børnenes skolearbejde. Anden forskning peger på, at sådanne 
forventninger gør børn i udsatte familier særligt sårbare (Krab 2015). I denne 
artikel har vi vist, at hjemmeskolen i foråret 2020 også satte børn og voksnes 
relationer under pres i familier, vi ikke normalt ville kategorisere som sårbare. 
Nedlukningen gav således nye sårbarheder og konflikter i en på én gang velkendt 
og helt ny hjemmehverdag, som ikke mindst oplevedes forskelligt af forskellige 
familiemedlemmer. 

Særligt for nedlukningen i foråret 2020 var måske risikoen – og chancen – for, 
at skemaerne kunne opløses og genforhandles internt i nogle familier, fordi 
styringen fra skolerne af børnenes hjemmeskole ikke var så detaljeorienteret, som 
den senere blev. I skrivende stund under nedlukningsperioden i foråret 2021 
er skolernes fjernundervisning intensiveret, og lærerne udarbejder i højere grad 
skemaer, som børnene forventes at følge. På den ene side har forældre nu ikke et 
lige så stort ansvar for tids- og opgavestyring, men fungerer primært som støtte 
og kontrolinstans. På den anden side bliver mulighederne for forhandling og 
fleksibilitet inden for familierne mindre, og dermed måske også mulighederne 
for at skabe konkrete utopier for alternative familieliv. Hvor børnefamilier 
i foråret 2020 blev til små selvledede bobler, er familiernes selvorganisering i 
foråret 2021 reduceret, mens boblen er blevet endnu mindre. Flere familier har i 
denne periode fortalt os om arbejds- og skolerutiner, der så at sige er ude af sync 
med hinanden, så det ikke længere er muligt fx at spise frokost sammen eller have 
fælles morgengymnastik eller morgensang. Ligeledes peger diskussionerne i den 
offentlige debat i højere grad på afmatning og træthed end på mulighederne for 
at bruge corona-erfaringerne som inspiration til samfundsforandringer. 

Nana Clemensen, lektor i pæd. antropologi, DPU
Karen Ida Dannesboe, lektor i pæd. antropologi, DPU
Ida W. Winther, lektor i pæd. antropologi, DPU
Nanna Jordt Jørgensen, lektor, KP
Dorte Kousholt, lektor i pæd. psykologi, DPU
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Artiklen sætter spot på forældres involvering i børns hjemmeskole 
under corona-nedlukningen af skolerne i 2020. Med udgangspunkt i en 
spørgeskemaundersøgelse samt interview med forældre til børn i 6.-9. 
klasse viser artiklen, hvordan forældre til skolens ældste børn har været tæt 
involverede i deres børns skolegang, men på kvalitativt forskellige måder. 
Analysen omhandler forældres praksisser i hjemmeskolingen og informeret 
af uddannelsessociologi og forskning i forældreskab oparbejdes kategorier 
af involveringsformer. I deres håndteringer af hjemmeskolen ses forældrene 
at trække på forskelligartede ressourcer, der indgår i at arrangere skole- 
og familieliv. Hjemmeskolen aktiverer idealer om hygge og lystbetonede 
praksisser, der på tværs af materialet kan iagttages som en længsel efter 
et harmonisk familiesamvær. Imidlertid producerer hjemmeskolen også 
følelser som frustration og afmagt, der viser sig i en involveringsform, hvor 
forældre ’hænger i med neglene’ og hjemmet opleves som et fængsel. 

Emneord: Corona, hjemmeskole, forældre, emotionel involvering, familie

Under covid19-pandemiens nedlukning af skolerne i foråret 2020 var de ældste 
elever hjemsendt i en periode på godt og vel to måneder. Debatten i medierne 
var især fokuseret på, hvordan nedlukningen påvirkede forældre til skolens 
yngste elever, mens antagelsen syntes at være, at de ældste elevers skolearbejde 
ikke krævede forældrenes opmærksomhed. Vi satte os for at undersøge forældres 
involveringspraksisser i denne periode, hvor de ældste børn skulle passe skolen 
hjemmefra: Hvordan var forældre konkret involveret i børnenes skolearbejde 
og hvilke oplevelser og erfaringer affødte dette? Corona-hjemmeskolen udgør 
her en anledning og et vindue til at studere forældres involvering i deres børns 
skolegang. Når skolen for alvor flytter hjem kan det tænkes at afstedkomme, at 
forældres hidtidige involveringspraksisser sættes under pres og afstedkommer 
nye strategier. Den ekstreme situation kan betragtes som en case, der synliggør 
forældres involveringspraksisser på en måde, der ikke kun har udsigelseskraft 
for situationen under coronaen, men kan pege på mere almene træk ved 
forældreinvolvering i børns skole og uddannelse (Flyvbjerg 2010,474). 

Marianne Brodersen og Rikke Brown

Hjemmeskole under corona 
– mellem familielængsel og familiefængsel
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Forskning i forældres ’strategier’ og involvering i børns 
skolegang

Historisk kan man iagttage, at forældre i stigende grad involverer sig i deres barns 
skolegang (fx Knudsen 2010), og der tales om et ’intensiveret forældreskab’ (Lee 
2014), hvor forældre agerer som ’risiko-managere’ (Faircloth 2014). Samtidig 
er det en central uddannelsessociologisk pointe, at forældre er involverede på 
forskellige måder i deres børns skole og uddannelse. Uddannelsessociologien 
har peget på, hvordan tilgangen til uddannelse blandt den kulturelt orienterede 
middelklasse er præget af en fornemmelse for spillet, mens mere instrumentelle 
tilgange præger økonomiske middelklasser (fx Bourdieu & Passeron 2006, 
Broady 1991, Lareau 2003). Denne forskel genfindes i en nutidig dansk kontekst. 
I sin undersøgelse af forældres involvering i skole-hjemsamarbejde har Akselvoll 
(2016) konstrueret fire typer af involveringsstrategier: Forkantsstrategien, hvor 
forældrene er på forkant med skolens krav og forventninger, sorteringsstrategien, 
hvor forældrene fremstår afslappede og med tillid til, at barnet nok skal klare 
sig, overlevelsesstrategien, hvor forældrene forsøger at leve op til skolens krav, 
men har svært ved det, samt distanceringsstrategien, hvor forældrene lægger 
afstand til skolens krav om involvering (Akselvoll & Ellegaard 2020, 137). 
Involveringsstrategierne mønstrer sig med forældrenes uddannelsesniveauer og 
typer af jobs, herunder arbejdsdelingen mellem forældrene i forhold til karriere 
og tid i hjemmet. 

Stefansen & Aarseth (2011) er optagede af ressourcegørelsen (’the resourcing’) af 
middelklassebørn og peger på en opdragelsespraksis blandt kulturelt, akademisk 
orienterede middelklasseforældre, som de kalder ’enriching intimacy’. Gennem 
disse forældres måde at indgå i forskellige aktiviteter med barnet forener 
forældrene læring og stræben med samhørighed, hvorved samværet bliver både 
lystbetonet og selvudviklende (Stefansen & Aarseth 2011). Overførslen af 
ressourcer til barnet sker således ”ikke ved å appellere til selvdisiplin og forsakelse, 
men ved å stimulere barnets egen lyst” (Aarseth 2014, 182). Denne praksis, 
pointerer Stefansen & Aarseth, må forstås som en situeret proces og ikke en 
løsrevet ’skill’, der kan tages op af alle.  Som opdragelsespraksis står ’enriching 
intimacy’ i kontrast til, hvordan både økonomiske middelklasseforældre og 
arbejderklassefamilier ser familien som et ’skærmet rum’, hvor barnet beskyttes 
mod krav og udfordringer fra verden udenfor. De førstnævnte ud fra et rationale 
om at lade op og blive ’fit for fight’, de sidstnævnte med henblik på at beskytte 
barnet (Aarseth 2014). 

Artiklen trækker på og yder et bidrag til denne forskning i forældrestrategier 
og -involvering, som vi udvikler gennem inddragelse af teori om emotionelle 
aspekter af forældreinvolvering (Reay 2004, Wetherell 2012) og idealer for 
hjemmeliv (Linnet 2011). Dette inddrages via et analytisk fokus på, hvordan 
der med involveringsarbejdet produceres ’negative følelser’ og på, hvad disse 
følelser producerer. Som artiklens analyser vil vise, var det således ikke blot 
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lystfuldt samvær, som forældrene fortalte om i hjemmeskolen. Med afsæt i 
en spørgeskemaundersøgelse foretager vi i første del af artiklen en analyse 
af typer af involvering, som har kendetegnet forældres engagement i deres 
børns skolearbejde under nedlukningen. Derefter udfolder vi analyser 
med udgangspunkt i interview med tre mødre, der illustrerer forskellige 
involveringsformer.

Former for involvering under en skolenedlukning

Spørgeskemaundersøgelsen er målrettet forældre til børn i 6.-9 klasse og blev 
gennemført i perioden 15. maj til 14. juni 2020. Spørgeskemaets centrale 
spørgsmål er formuleret som åbne spørgsmål om forældrenes erfaringer og 
oplevelser med deres involvering i hjemmeskolingen under nedlukningen. 
Samtidig giver spørgeskemaet mulighed for at relatere forældres svar til en række 
baggrundsvariable såsom forældrenes uddannelse, erhverv, køn, antal børn og 
voksne i husstanden samt barnets niveau i dansk og matematik, som forælderen 
vurderer det. Vi modtog besvarelser fra i alt 419 forældre.

Spørgeskemaundersøgelsen er formidlet via Facebook. Her har vi arbejdet 
strategisk med at nå forskellige forældre gennem opslag på en række 
Facebookgrupper for forældre bl.a.  grupper for enkeltskoler, protestgrupper 
mod lokale skolestrukturændringer, forældregrupper for lokalområder, grupper 
for forældre til børn med bestemte udfordringer samt interesseorganisationen 
Skole og Forældres to Facebooksider. Selvom forældrene, som har besvaret 
spørgeskemaet, ikke er repræsentative for forældre i Danmark, så har vi i 
materialet en spredning i forældrenes uddannelsesniveau og erhverv samt 
i forhold til geografi (by/land). Samtidig vil vi bemærke, at vi med denne 
rekrutteringsmåde ikke får kontakt med forældre uden for Facebookgrupperne, 
som kan tænkes at have andre involveringspraksisser. 94 procent af de forældre, 
som har besvaret spørgeskemaet, er kvinder, hvilket ikke i sig selv er overraskende; 
andre forskerne har fundet, at først og fremmest mødre er involveret i børns 
hjemmeskole (Faircloth 2020, Faber & Hansen 2020).  

I analysen af spørgeskema-materialet har vi gennemlæst forældrenes svar på tre af 
skemaets åbne spørgsmål: Hvordan forældrene havde været involveret i barnets 
skolearbejde under nedlukningen samt forældrenes beskrivelser af de eventuelle 
bekymringer henholdsvis fordele, de oplevede ved at barnet gik i skole hjemmefra. 
Vi har på den måde ud fra et relativt stort datamateriale fremanalyseret mønstre 
i forhold til forældres forskellige perspektiver og praksisser og hermed udviklet 
en tentativ og empirinær typologi over involveringsformer under nedlukningen.  

Vi kategoriserede således forældrenes svar i seks kategorier for forskellige former 
for involvering. De seks kategorier er navngivet med termer, som er eksemplariske 
for den pågældende kategori. For det første var der en gruppe af forældre, som 
svarede fx ”ingen hjælp”, ”faktisk ikke involverede” eller skriver, at barnet ”har 
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klaret det selv” eller er ”meget selvkørende”. Denne involveringsform kalder vi 
’ikke involverede’. For det andet fortalte en gruppe af forældrene om, hvordan 
de var involveret med ord som sparring, dialog, refleksioner, snakke, at stille 
nysgerrige spørgsmål og om – som en forælder formulerer det, - hvordan ”det har 
været super lærerigt, at have sit barn som daglig kollega”. Denne involveringsform 
kalder vi ’sparring’. For det tredje var der mange af forældrene, som beskrev, 
hvordan deres involvering i høj grad har handlet om at organisere og strukturere 
skolearbejdet: Om hjælp til at komme op og i gang om morgenen, tjekke ugeplan, 
holde øje med deadlines, holde styr på opgaver, lave eller gennemgå skemaer, 
planer, tjeklister og oversigter, koordinere, skabe rammer og struktur, opfordre, 
huske på og kontrollere. Denne måde at involvere sig på kalder vi ’struktur’. 
For det fjerde var der forældre, som fortalte om, at de ligesom de foregående 
både havde hjulpet med struktur og med konkrete skoleopgaver. Et typisk svar 
er ”Vi har både hjulpet en hel del med struktur og konkret hjælp til opgaverne”. 
En anden skriver: ”Jeg lavede en tavle hvor jeg skrev ned hvilke ting han i løbet 
af ugen skulle lave i de forskellige fag. Så jeg holdt ham i gang. Desuden hjalp 
jeg med diverse opgaver f.eks. matematik og tysk”. Dette kalder vi ’struktur og 
hjælp med opgaver’. For det femte var der også forældre, som alene fortalte om 
hjælp med konkrete skoleopgaver, og deres involvering kalder vi ’hjælp med 
opgaver’. Typiske svar er: ”Har hjulpet med 50% af opgaverne” eller ”Jeg har 
hjulpet med opgaver, han ikke har kunnet finde ud af”. Endelig, for det sjette, 
var der besvarelser, hvor forældrene gav udtryk for, at deres børn havde brug for 
mere hjælp, end hvad forældrene kunne leve op til. Her fortælles om ”mange 
konflikter”, at være ”max-presset”, om ”de mest stressende uger jeg nogensinde 
har oplevet”, ”store frustrationer i hjemmet!” og for nogles vedkommende om at 
have forsøgt at motivere barnet ”til at lave bare lidt” eller at ”sortere rigtig mange 
opgaver fra” eller at de ”fik lavet et light-skema”. Denne involveringsform kalder 
vi ’kampe og fravalg’. Der var naturligvis besvarelser, som mindre entydigt end 
andre lod sig placere i en af kategorierne og også nogle, som vi placerede i en 
’kan ikke kategoriseres’-gruppe. Fordelingen af forældrene på de seks kategorier 
i vores materiale ses i figur 1.

Fig 1:
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At forældres måder at involvere sig på relaterer sig til deres uddannelse, 
ses i figur 2, som viser fordelingen af morens uddannelsesniveau i hver af 
involveringsformerne. Som nævnt er det velkendt, at det typisk primært er mødre, 
som involverer sig i børns skolearbejde, og derfor fokuserer vi her på mødrenes 
uddannelsesniveau. Figur 3 viser, hvordan de forskellige involveringsformer 
relaterer sig til barnets niveau i faget dansk, sådan som forælderen vurderer 
det. Her ses det, at forældrene i kategorien ’kampe og fravalg’ typisk vurderer 
deres barns niveau til under middel, og det er også her, vi finder den højeste 
andel med lavere uddannelse end mellemlang videregående. I den anden ende 
minder ’ikke involverede’ og ’sparring’ om hinanden ift. børnenes niveau, 
hvorimod der er større forskel på de to kategorier, når det kommer til morens 
uddannelse, hvor det næsten udelukkende er mødre med lang eller mellemlang 
videregående uddannelse, som involverer sig i form af sparring, mens mødrenes 
uddannelsesbaggrund er mere blandet blandt de, som angiver, at deres barn ikke 
havde brug for hjælp. Midt imellem ligger kategorierne, som handler om hjælp 
til struktur og med konkrete opgaver.

Fig 2:
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Fig 3:

I analyserne af spørgeskema-materialet blev vi optagede af, hvordan den 
sondring mellem, hvad vi kalder ’sparring’ og ’struktur/hjælp med opgaver’, 
folder sig ud, når skolen rykker hjem. Hvordan kan forældre (ikke) bringe deres 
forskellige ressourcer i spil på nye måder i denne situation – med andre ord, hvad 
er det for forskelle som (muligvis) accelerer med corona? Og vi blev optagede 
af, at nogle forældre fortalte om deres involvering i barnets hjemmeskole som 
oplevelser af, at ’hænge i med neglene’. Vi valgte derfor at dykke yderligere 
ned i de tre involveringsformer ’sparring’, ’struktur/hjælp med opgaver’ samt 
’kampe og fravalg’ og har i efteråret 2020 interviewet mødre fra disse kategorier. 
Interviewene havde til formål at få uddybede beskrivelser af mødrenes 
praksisser og perspektiver på hjemmeskolingen. Interviewene er efterfølgende 
transskriberet og analyseret ud fra en kodning med fokus på mødrenes konkrete 
bestræbelser på at understøtte deres børns skolegang, de ressourcer de bringer i 
spil samt de oplevelser og følelser, som de fortæller om i forbindelse hermed. I 
de følgende afsnit præsenterer vi analyser, der viser tre mødres forskelligartede 
involveringspraksisser. De tre familier, som interviewene omhandler, 
repræsenterer samtidig forskellige klassemæssige positioner. Positioner, som 
man inden for den ovennævnte bourdieuinformerede klassetænkning, kan 
beskrive som henholdsvis kulturel, akademisk middelklasse (Cathrine, der er 
akademiker med job i centraladministrationen og gift med en akademiker), 
økonomisk middelklasse (Barbara, der er på deltid mens manden har job i 
finanssektoren) og arbejderklasse (Anja, der er førtidspensionist og hvis mand 
er håndværker). 
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Familien som lystpræget arbejdsfællesskab

Cathrine er mor til to børn, en dreng i 4. klasse og en pige i 8. klasse. Cathrine 
og hendes mand var ikke bekymrede, da børnene skulle passe skolen hjemmefra. 
Hun beskriver sin datter, Cilje, som et barn, der ”fungerer godt socialt, og fagligt 
ligger hun også godt”, og at hun er ”top-god til at planlægge sin tid”. Alligevel 
har Cathrine været mere inde over hendes skolearbejde under nedlukningen, 
ofte som sparringspartner. Cathrine har oplevet det berigende på denne måde 
at komme tættere på Ciljes skolearbejde:

Der var noget fedt i at blive involveret i en biologirapport om 
downs syndrom og om abort, alle sådan nogle ting, ik, have nogle 
af de der drøftelser med sit store barn, i forhold til noget, de synes 
er rigtig, rigtig fedt... 

Hun fortæller, at hun og hendes mand, også før corona, løbende har haft 
snakke med Cilje om ideer til emner og arbejdsmetoder i forbindelse med større 
opgaver. Som Cathrine siger, så handler det om ”at sætte de der tanker i gang 
i god tid” og eksempelvis opfordre: ”Prøv lige at se det fra det her perspektiv 
en gang”. Catrine lægger vægt på, at børnene bliver gode til at planlægge og 
strukturere deres tid i forhold til skolearbejdet. Denne læring sker blandt andet 
ved, at forældrene får Cilje til at ”booke” dem, når hun vil tale med dem om 
skoleopgaver:

(…) jeg skal lige nå at læse, hvad den opgave går ud på, godt, 
jamen så skal jeg faktisk have den dagen før, eller to dage før, så 
nytter det ikke noget, at du booker mig ind klokken halv ti om 
aftenen dagen før den skal afleveres.’ Sådan nogle ting med at 
kigge ind i: ’Hvordan er det lige vi planlægger, at jeg vil faktisk 
rigtig gerne hjælpe, men der er også noget jeg skal, så hvordan får 
vi lige passet det hele ind her.

Det handler om, forklarer Cathrine, at undgå situationer sent om aftenen, 
hvor hun bliver ”lidt udfordret” og ”måske lidt kortluntet selv”. Den fælles 
planlægning understøttes af, at forældrene har lavet en delt kalender, som de selv 
og børnene kan tilgå fra deres telefoner. Cathrine og hendes mand har begge 
akademiske uddannelser og jobs og er vante med denne form for kalender-
tænkning. 

Kort efter nedlukningen af skolerne valgte Cathrine og hendes mand at flytte 
hele familien i sommerhus. Begge forældre var hjemsendte og passede deres 
akademikerjobs hjemmefra. Cathrines fortælling om tiden i sommerhuset 
sammen med børnene illustrerer, hvordan familielivet orkestreres som en form 
for lystbetonet fællesskab med arbejde og fritidsaktiviteter, der flettes sammen. 
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[I sommerhuset] trak [vi] os lidt ud af den normale hverdag, og 
så fandt vi et system, hvor at min mand og jeg stod op klokken 
halv seks, og sad og arbejdede til ni-tiden, og så spiste morgenmad 
med vores børn, og så havde vi nogle timer, hvor vi alle sammen 
arbejdede, og så var der fri for børnene nogle timer, mens vi lige 
arbejdede lidt mere, og så var der nogle unger, der lige havde lidt 
lektier om eftermiddagen som man så lavede, ik’.

Forældrene arrangerer hjemmeskole-opgaven som en slags projekt, der knytter 
an til den relativt selvstændige og projektorienterede arbejdsform, de kender til 
fra deres jobs. Samtidig er det ikke fremmed for dem at tage teten i forhold til 
børnenes skole: Cathrine beretter om, at familien tidligere har været på flere 
længerevarende udlandsrejser, hvor deres to børn har skullet passe deres skole 
på distancen. Karakteristisk for forældrenes indstilling til børnenes skolearbejde 
er en form for afslappet seriøsitet. De lægger vægt på, at børnene er selvkørende 
og ansvarlige i forhold til at passe deres skole, men samtidig på, at de lærer at 
holde styr på deres eget ”ressourceregnskab” og kunne sige ”pyt”, og Cathrine 
giver udtryk for, at den ’livets skole’, som familie- og fritidslivet tilbyder, er en 
lige så vigtig del af børnenes liv. Under en 4 ½ måneds rejse i Mellemamerika 
valgte forældrene at tage afslappet på børnenes skolearbejde. ”Det her var en 
oplevelsestur, en tur i livets skole”, forklarer Cathrine. 

På lignende vis er forældrene orienterede mod at tilrettelægge hjemmeskolen i 
sommerhuset på en måde, så arbejde og fornøjelse går hånd i hånd. Cathrine 
beskriver, hvordan hun og hendes mand organiserede den fælles tid imellem 
familiemedlemmernes skole- og arbejdsopgaver:

Vi lavede sådan nogle koncepter omkring også … vi lavede sådan 
en krukke, ønskebrønden kaldte vi det, med ting vi kunne finde 
på, hvor man trak op, altså hvor alle kunne lægge ned: Hvad 
kunne de godt tænke sig at lave. Og så trak vi.

’Ønskebrønden’ fungerede som et værn mod, at familiens medlemmer kørte 
trætte i hinandens selskab og arbejdets ensformighed. Ønskebrønden, forklarer 
Cathrine, kom i brug på dage, hvor børnene ”kravler lidt på væggene”, og 
der risikerer at komme en ”ærgerlig spiral” hvor børnene driller hinanden og 
forældrene bliver irriterede. En regel omkring ønskebrønden var, at familiens 
medlemmer alle skulle have mulighed for at foreslå aktiviteter, som de andre 
ikke måtte sige nej til at deltage i, hvis de blev ’trukket’. Familien iscenesættes 
her som et jævnbyrdigt fællesskab, hvor alles indspil og forslag til aktiviteter har 
værdi.
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Forældrene havde yderligere en opmærksomhed på, at børnene havde mulighed 
for at være sammen med andre børn. Under tiden i sommerhuset arrangerede 
forældrene sig med et andet forældrepar, der var i sommerhus i nærheden, og 
hvis børn gik i klasse med deres egne. Cathrine beskriver det som endnu et 
tiltag, der afværgede irritation og kedsomhed hos børnene: ”Vi lavede sådan en 
smittecirkel, så det kunne ligesom blive i familien som vi kaldte det”, fortæller 
Cathrine med et grin.

Hjemmet - mellem beskyttelse og præstation

Barbara indleder interviewet med at sige, at hun føler en pligt til at videregive 
sine erfaringer med hjemmeskolen under nedlukningen. Hun synes nemlig, 
at skolen og lærerne forventede alt for meget af børnene, og at de fik både for 
mange og for svære opgaver. Børnene arbejdede med skolen hele dagen, så 
”det endte med at blive stressende. De sad simpelthen til klokken halv seks om 
aftenen”. Barbara måtte bruge meget tid på at hjælpe de to døtre, der gik i 8. og 
6. klasse, fordi: 

de bare ikke kunne nå de der opgaver, og jeg skulle være meget på 
og agere lærer for ligesom at gennemgå nogle ting, eller i hvert 
fald, så de opnår en forståelse af det de skulle lave, og ligesom 
komme igennem det. Jeg hjalp dem nok mest for, at det ikke skulle 
blive for tungt at komme igennem, men også med noget forståelse. 

Arbejdet med at støtte de to børn med skolen kom til at fylde meget for Barbara, 
og hun bemærker, at selv om hun selv har en akademisk uddannelse, så syntes 
hun børnenes skoleopgaver var svære.

Også inden nedlukningen var Barbara tæt involveret i særligt sin ældste datter 
Ellas skolearbejde. Barbara fortæller, at Ella er født for tidligt og altid har været 
lidt ”ekstra følsom”, mens den yngste klarer sig godt og er ”ekstremt fagligt 
dygtig”. Den lokale folkeskole, som børnene går på, har en eksplicit målsætning 
om et højt fagligt niveau og at skolens elever skal præstere over gennemsnittet 
i afgangsprøverne – ”den er nærmest sådan privatskoleagtig i sit udtryk”, siger 
Barbara - og ifølge hende passer denne skole bedre til hendes yngste datter, end 
til Ella. Barbara har løbende været i dialog med lærerne og ledelsen på skolen, 
hvor hun har forholdt sig kritisk til det ”præstationsfokus”, som hun synes 
fylder for meget. Da hun ikke synes at de lyttede til hende i skoleledelsen, skrev 
hun også til skolebestyrelsen og gav sin holdning til kende. Imidlertid udtrykker 
Barbara flere gange, at hun også synes de gør et godt stykke arbejde på skolen, og 
at hun er stolt af, hvor godt hendes yngste klarer sig. Hun er ”faktisk imponeret 
over, hvor meget de lærer deroppe”, fortæller hun og fortsætter, ”Jeg synes de 
lærer ekstremt meget. Så det er jo det gode”. Der er en ambivalens i Barbaras 
indstilling til skolen. På den ene side bekymrer det hende, hvis skolens høje 
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faglige krav kommer til at presse hendes børn og nedprioritere deres sociale 
trivsel og dannelse, og hun engagerer sig i at skærme dem mod at blive stressede. 
På den anden side er hun optaget af, at hendes børn skal præstere godt fagligt, 
og hun lægger meget energi ind i at understøtte især Ellas skolearbejde og ytrer 
sig kritisk over, som hun siger, at børnene ”oplever rigtig meget spildtid, når de 
er oppe i skolen”. 

Denne økonomisering med tiden og opmærksomhed på at understøtte børnenes 
skolepræstationer kan iagttages i forældrenes prioritering af deres arbejdsliv 
og tid til børnene. Oprindelig havde de begge karrierejobs, men fordi Ella har 
haft behov for hjælp gennem hele sin skoletid, valgte Barbara at tage et mindre 
krævende arbejde, hvor hun kun har været afsted halvanden dag om ugen, mens 
faren har bibeholdt sit job i den finansielle sektor.

Så der har altid været en voksen her at komme hjemme til, det kan 
godt være jeg har siddet og arbejdet og ikke været så nærværende, 
men jeg har jo hurtigt kunne fornemme: ’Skal jeg smide, hvad jeg 
har i hænderne og lige være der og tage en snak, eller skal de lige 
have noget eftermiddagsmad, og så kan jeg arbejde videre’, eller 
sådan, ik?

Under første del af nedlukningen accelererede begge børns behov for hjælp 
til at strukturere og få lavet de mange opgaver. I samme periode blev Barbara 
hjemsendt og kunne derfor engagere sig endnu mere i pigernes skole, og hun 
beskriver blandt andet, hvordan hun ’hørte med over skulderen’, mens Ella blev 
undervist af lærerne.

Ligesom hun tidligere havde gjort, kontaktede Barbara skolen, når der var noget 
hun syntes, ikke fungerede eller havde brug for at få mere information om, så 
hun bedre kunne hjælpe sine børn. Imidlertid oplevede hun, at hun mødte 
modstand på sit engagement fra skolens side:

Æh, ja, det var ret frustrerende, altså jeg synes de havde al, al for 
meget, og det var svært at sige, hvad de så ikke skulle lave synes 
jeg, og jeg var sådan lidt i dialog med de forskellige lærere, og der 
var ikke rigtig sådan så meget respons […] det var bare sådan 
en, du ved, forespørgsel, et eller andet: ’Har du et grammatik-
oversigtsskema i tysk’ og ’det der engelsk var nok lidt for svært’ 
eller et eller andet, ik. 

Barbara forsøger således at skærme og beskytte sine børn ved at få lærerne til at 
ændre strategier eller ved selv at få hjælp, så hun kan hjælpe dem. 



41Hjemmeskole under corona 

TEM
A

#2 - JUN
I - 2021 S. 31 - 51

Nogle uger inde i nedlukningen opgav man fra skolens side at opretholde 
det normale skema, og undervisningen blev organiseret sådan, at læreren sad 
med enkelte elever online efter at have gennemgået noget med hele klassen. 
Barbara oplevede, at der pludselig blev mulighed for den individuelle hjælp i 
matematik, som Ella altid havde haft brug for, og at det betød at hun fik mod 
på matematikken igen. I det hele taget kom de to piger til at trives rigtig godt 
med hjemmeskolen, der udgjorde en pause fra det pres, som Barbara oplever at 
skolen også udøver på hendes børn:

Altså, de var faktisk lykkelige. De var så glade for at være hjemme, 
og det italesatte de begge to, altså de var ekstremt glade, jeg tror 
de havde også brug for en pause, altså det var for meget alt det 
skole dér.

I coronatiden organiserer Barbara i høj grad børnenes arbejdsdag og er hele 
tiden i baggrunden, parat til at træde til, når de har brug for opmuntring 
eller opgavehjælp, ligesom hun organiserer ’hygge’ og samvær omkring fælles 
aktiviteter. Som vist er dette ikke en ny strategi i denne familie, men en 
accentuering af den form for involvering, Barbara og hendes mand har udviklet 
i forhold til deres børn.

Hjemmet som arena for frustrationer og konflikter om skole

Anja, der har to døtre i 8. og 5. klasse, fortæller, at den ældste datter Mathilde 
havde det svært under hjemsendelsen. Hun blev opgivende og kunne ikke rigtig 
planlægge sin dag. Det, at hun skulle passe skolen hjemmefra, var en fristelse til 
at lave noget andet end skolearbejde, ”og det tror jeg var med til at spænde ben 
for hende”, siger Anja. Hun beskriver, hvordan hun forsøgte at hjælpe sin datter 
med skolearbejdet:

Jamen altså, sådan noget med at sige, jamen så laver du noget i 
en kort periode, og så holder du pause (…) og så tager du, kun ét 
fag. Og også spurgte ind til hende: ’Jamen, hvad er det, der gør, 
at du går i stå nu?’ ’Amen, det kan du ikke finde ud af mor, og 
det…’, og hvad skal man sige.

Anja forsøger at få lavet struktur på Mathildes dag ved at få hende til at planlægge 
pauser, hvor hun går ud og får frisk luft, og ved at opfordre hende til at læse 
opgaver grundigt igennem inden hun går i gang. Anja har indtryk af, at det er 
den slags råd, lærerne også giver Mathilde i skolen. Hun fortæller, at Mathilde 
også inden nedlukningen havde nogle udfordringer med skolen, og at hun er 
ordblind og har fået diagnosen ADD. Det var med til at gøre det svært for Anja 
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at hjælpe hende med de opgaver, lærerne havde lagt ud, og i det hele taget blev 
Anja meget i tvivl om, hvad det er, lærerne forventer af eleverne:

Når man ikke sådan helt lige har fingeren på pulsen på, hvordan 
er det lige, det bliver gjort, og hvad er det, man går op i, og jeg 
synes også, at det der med, at hun var ordblind, jamen skulle jeg 
så rette stavefejl, eller skulle jeg ikke rette stavefejl… Altså (…) og 
hvordan skriver man en stil, i dag, der hedder det jo ikke bare en 
stil, der hedder det jo alt muligt andet, ik’ og’ (…). Og hvad er 
det så egentlig-taget forventningerne er til … man skal, altså når 
man skriver noget i ottende, altså… Og det er bare svært at hjælpe 
dem, synes jeg.

Udfordringen med at hjælpe med konkrete skoleopgaver var til dels noget hun 
oplevede før nedlukningen, men det blev meget mere udtalt nu, hvor forældrene 
måtte være mere inde over børnenes skolearbejde. Det, at skolen flyttede hjem, 
gjorde også, at samværet i familien i hjemmet forandrede sig. Anja fortæller, at 
før corona plejede hendes børn at ”slappe af og ikke at lave noget” når de kom 
hjem fra skole. Der var en tæt relation mellem hende og børnene, og hun havde 
gode snakke med dem om deres oplevelser med skole og kammerater. Under 
nedlukningen ændrede stemningen sig. Hvor samværet mellem mor og børn 
tidligere var præget af, at de hyggede sig med at holde fri, var det nu præget af 
skænderier med Mathilde om skolearbejde, der skulle laves.

Anjas mand var til daglig afsted på sit job som håndværker, og hun var derfor 
alene om at hjælpe børnene med skolearbejdet. Efterhånden blev forholdet 
mellem Anja og hendes ældste datter presset. Hun forsøgte at hjælpe hende med 
lektierne, men det gik ”i hårdknude” og der opstod konflikter: ”Altså det … at 
gå op ad hinanden hele tiden, når man så begynder at blive teenager. Og måske 
en lidt hysterisk mor...” 

Anja og hendes mand aftalte på et tidspunkt, at manden skulle tage over med 
at hjælpe med skolearbejdet. Den løsning opgav de dog hurtigt igen, for det 
fungerede ikke at udsætte det, til han var hjemme fra arbejde sidst på dagen. 
Anja fortæller, hvordan stemningen i hjemmet blev mere og mere anspændt. Før 
nedlukningen af skolen havde Anja været alene i hjemmet det meste af dagen, 
fordi hun er på førtidspension:

og jeg er jo vant til at have ro og have min egen rytme. Og det 
havde jeg jo pludselig ikke. Plus, at der var konflikter med den 
store, eller hvad skal man sige sådan, og det gik mig på, at jeg ikke 
kunne få det til at fungere, fordi det havde jeg en forventning om, 
at jeg skulle kunne få det til at fungere (…). Jamen, jeg tænkte hun 
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skulle kunne, at det skulle lykkes os, at hun kom, kunne finde ud 
af, at sidde og arbejde og aflevere det hun skulle aflevere, og… Det 
havde jeg da en forventning om. Så jeg blev faktisk ret stresset.

Anja oplever, at selv om hun kæmpede med at hjælpe sin datter, var hun ikke 
i stand til at leve op til sine egne forventninger om at få datteren til at levere 
det, som der var lagt op til fra skolens side. På et tidspunkt bliver det besluttet, 
at lærerne skulle tage over og hjælpe Mathilde med skolearbejdet, fordi, som 
Anja forklarer: ”jeg kunne ikke (…) lykkes med og støtte hende, så det kom til 
at fungere ..”.

Hele situationen med hjemmeskolen sled på Anja, der efterhånden havde en 
”kortere lunte” og følte sig stresset. Hun valgte derfor på et tidspunkt at tage 
væk fra hjemmet nogle dage, sådan at hun og de øvrige familiemedlemmer 
kunne få en pause fra hinanden: 

[det var] mest i weekenden. Fordi jeg tænkte, at det ikke duede, 
jeg ikke var der i hverdagene, hvis der skulle laves noget, eller 
forsøges at laves noget. Så på den måde, så snakkede vi jo om det, 
at jeg havde brug for en pause, og de havde brug for en pause for 
mig, tror jeg [lille grin].

Når hun kom tilbage fra weekend gik det bedre, og Anja følte at hun kunne 
”rumme lidt mere”. Men efter lidt tid gik det ”i hårdknude igen” med 
frustrationer og småskænderier, stressen kom tilbage, og Anja tog alene afsted på 
weekend igen. Det var ikke godt at være derhjemme, når ”tingene ikke fungerer, 
og at man ikke har det rum man har brug for”.

Involveringens facetter og ressourcer

De tre mødres beskrivelser af hvordan de har været investerede i børnenes 
skolegang under nedlukningen indikerer, at hjemmeskolen har accentueret 
forældres involveringsarbejde på måder, der er gennemgribende og indgribende 
i mødrenes og familiernes liv. De tre fortællinger om livet i hjemmeskolen 
trækker nuancer og forskelle i forældres involveringspraksisser frem, forskelle 
som må antages også var til stede før nedlukningen, men som kan tænkes at få 
større betydning, når skolen for alvor flytter hjem. 

Cathrine er orienteret mod at lære børnene at forene lyst og læring, analogt 
til hvad Stefansen og Aarseth kalder ’enriching intimacy’. Som vist stimulerer 
forældrene datterens lyst til skolearbejdet ved løbende at anspore hende til 
at reflektere over opgaver og emner, der gøres til genstand for udforskning i 
samtaler med forældrene. Som akademikere med interesse for samfundsfaglige 
emner synes de det er ”fedt” at have den slags diskussioner med deres datter og på 



44Hjemmeskole under corona 

TEM
A

#2 - JUN
I - 2021 S. 31 - 51

den måde være investeret i barnets lære- og dannelsesprocesser. Arrangementet 
med familien i sommerhus viser, hvordan denne involveringsform får material 
understøttelse gennem det at komme væk fra ’hjemmets fire vægge’ og ud i et 
trivselspræget miljø. Samtidig trækkes her på netværk med forældre fra klassen, 
der også er i sommerhus i nærheden. Cathrine og manden opfordrer til en 
seriøs, men afslappet, tilgang til skolearbejdet – en involvering der har affinitet 
med, hvad Akselvoll kalder sorteringsstrategien og et ideal om en lystpræget og 
utvungen tilgang til arbejdet, der kan siges at kendetegne en kulturel, akademisk 
middelklasse. 

Barbaras indstilling til skolen er kendetegnet ved en ambivalens; på den ene side 
er hun kritisk over for de høje faglige ambitioner, denne skole har for eleverne, 
på den anden side udtrykker hun anerkendelse og respekt for, at de opnår gode 
resultater. Hun synes at være orienteret mod en intens understøttende hjælp 
med skolearbejdet, samtidig med at hun forsøger at beskytte børnene mod et 
for stort arbejdspres, og hun forsøger at få lærerne til at reducere i mængden 
af skoleopgaver ved at kontakte såvel lærere som skolens ledelse og bestyrelse. 
Hjemmet skal både fungere som et skærmet rum med fritidssysler, men det 
skal også booste børnenes læring. Barbaras investering er i høj grad at hun har 
givet afkald på en karriere for at kunne håndtere denne opgave. På den måde 
genkendes både Akselvolls pointer om forkantsstrategi og Aarseths pointe om 
et ideal blandt økonomiske middelklasser om familien som et skærmet sted, 
hvor man kan lade op. 

Anjas involvering ses beskrevet som en kamp, der udvikler sig og bliver mere og 
mere omkostningsfuld for hende og familien. Det lykkes ikke at få datteren til at 
fungere med hjemmeskolen og til sidst må lærerne tage over, ligesom Anja tager 
væk ad flere omgange. Anja er orienteret imod familielivet og hjemmet som et 
skærmet rum, hvor forældre og børn kan holde fri fra skole og arbejde, et ideal, 
Aarseth som nævnt beskriver, særligt præger arbejderklassefamilier. Imidlertid 
harmonerer dette ideal ikke med hjemmeskolen, der bringer en forstyrrelse ind 
i familiens hverdagsliv. 

Emotionel involvering og idealet om, at trivsel og læring går 
hånd i hånd

Som vist er ingen af de tre mødres involvering i deres børns hjemmeskole 
udelukkende præget af lystfuldt samvær. I forlængelse af Stefansen og Aarseths 
pointer om familieliv som præget af ’enriching intimacy’ kontra hjemmet som 
et skærmet rum, hvor der holdes fri fra krav og udfordringer, blev vi optaget af 
den emotionelle dimension af forældrenes involvering i børnenes skole. I både 
spørgeskema og interview giver forældre udtryk for, hvad man almindeligvis 
vil beskrive som negative følelser – som for eksempel frustration, vrede og 
afmagt. Disse følelser bruger vi som en analytisk indgang til at kigge nærmere på 
dynamikker i de tre mødres involvering.
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Den britiske uddannelsessociolog Diane Reay har med begrebet emotionel 
involvering interesseret sig for de følelser, som følger med mødres fortællinger 
om deres børns skolegang og for, hvordan disse følelser hænger sammen med 
social klasse i britisk kontekst. Ikke alene ’positive’ følelser, men også hvad der 
kan opfattes som negativ følelsesmæssig involvering, kan være såvel til barnets 
fordel som ulempe. Angst eller bekymring, argumenterer Reay, kan på den 
ene side skabe en intens involvering, som kommunikerer til barnet, at skole og 
uddannelse er vigtig og få det til at præstere. På den anden side kan det også 
resultere i, at barnet bliver angst og bekymret, ligesom der er en hårfin grænse 
mellem, om involvering i form af positiv feedback, støtte og empati bliver til 
barnets fordel eller ej (Reay 2004, 62). 

Vores brug af de negative følelser som analytisk indgang er imidlertid også 
informeret af en central interesse fra det, som er blevet kaldt ’den affektive 
vending’ inden for socialvidenskaberne, nemlig at rette blikket mod, hvad der 
producerer følelser. Social-psykologen Margaret Wetherell argumenterer for det 
frugtbare i at tænke med denne pointe i undersøgelser af følelser og herved have 
en åbenhed i analyser af det emotionelle. Frem for traditioner inden for både 
psykologi og sociologi, der forstår følelser som ”embedded in the individual” 
og aktørerne som ”social dopes, knowing just a few tunes” (Wetherell 2012, 
215-6), så efterspørger hun tilgange som tager højde for at: ”There are likely 
to be complicated mixes of affective repertoires available to any one individual 
or social group at any one moment”. Dette betyder dog ikke, argumenterer 
Wetherell, at folk ikke sidder fast eller adskiller sig i forhold til affektive praksisser. 
”I suspect this ‘sticking’ will be strongly site- and context-specific” (Wetherell 
2012, 118), fortsætter Wetherell og peger hermed på, at følelsers produktion må 
forstås i forhold til den specifikke kontekst.

Informeret af disse pointer hos Reay og Wetherell analyserer vi, hvordan såvel 
familiernes ressourcer som konteksten i form af idealer og forventninger til 
skole- og familieliv samt den konkrete situation, hvor skolen er rykket hjem, er 
med til at producere forældrenes emotionelle involvering. I vores interviews og 
spørgeskemaundersøgelse er negative følelser især knyttet til tre temaer: Selve 
skolearbejdet og den faglige læring, barnets trivsel samt familielivet og det at 
være ’lukket inde’ i hjemmet.

Svarene i spørgeskemaet viser, hvordan det for en del forældre skaber bekymringer 
når det skolearbejde, som barnet får lavet, sammenholdes med, hvad lærerne 
lægger ud på diverse digitale platforme. De tre mødre i interviewene beskriver, 
hvordan det faglige skolearbejde er noget, de har måttet forholde sig til i højere 
grad og på nye måder under hjemmeskolen, hvilket for dem alle er forbundet 
med mere eller mindre negative følelser. Anja fortæller, hvordan hun er i tvivl 
om skolens forventninger til f.eks., hvordan en stil skal være og om hun bør rette 
datterens stavefejl, og at det derfor er ”svært at hjælpe”, og hun fortæller om sine 
forventninger til sig selv om at lykkes med at få datteren til at ”arbejde og aflevere 
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det hun skulle aflevere” og hvordan hun med disse forventninger ”faktisk (blev) 
ret stresset”. Barbara fortæller også om skolens ”præstationsfokus” og forklarer, 
at ”det var ret frustrerende, altså jeg synes de havde al, al for meget, og det 
var svært at sige, at de ikke skulle lave, synes jeg”. Også Cathrine fortæller om 
irritation og frustration, når skolen trænger sig på i hjemmet ved, at hun skal 
hjælpe med matematikopgaverne aftenen før, at de skal afleveres. 

Samtidig er barnets lyst og trivsel i forhold til skolearbejdet også noget, der fylder i 
beskrivelserne af de negative følelser, som rammer mødrene med hjemmeskolen. 
Når Barbara blev frustreret over de mange skoleopgaver, så handler det også 
om, at hun forsøger at sørge for, at skolearbejdet ikke bliver på bekostning af 
døtrenes læringslyst og trivsel her og nu. ”Jeg hjalp dem nok mest for, at det ikke 
skulle blive for tungt at komme igennem”, fortæller hun. Når Cathrine lægger 
vægt på, at hendes børn lærer at ”holde styr på deres ressourceregnskab”, og at 
de varsler behov for hjælp til opgaver i god tid, så handler det om at foregribe at 
negative følelser opstår, og om at skolearbejde skal finde sted i en rar atmosfære. 
Anja derimod fortæller om kontrasten mellem hvordan datteren plejede at 
trives med at ”slappe af og ikke lave noget” derhjemme og skolearbejde som 
invasivt i forhold til hjemmet – hvor de andre to mødre i højere grad integrerer 
skolearbejdet i familielivet. 

Forældrenes bekymringer om både skolearbejdet og lysten til dette er interessant 
i forlængelse af pointerne hos Wetherell og Reay om, at følelser produceres i en 
specifik kontekst, og at det ikke er defineret af følelsen selv, hvorvidt forældres 
emotionelle involvering bliver til barnets fordel, men netop også af kontekst og 
andre ressourcer. Således har flere peget på, hvordan det i en dansk kontekst ikke 
er legitimt at fokusere på barnets fremtid på bekostning af dets trivsel her og nu, 
som Reay eksempelvis peger på, kan ligge i mødres emotionelle involvering. I 
den danske kontekst er et gennemgående ideal, at læring og trivsel skal gå hånd i 
hånd; at læring skal være lystfuld (Bach 2016, Bjerg 2011). Også i forbindelse med 
hjemmeskolen er idealet om, at det først og fremmest er lysten, man må bekymre 
sig om, blevet italesat på policy-niveau, da børne- og undervisningsministeren 
for nylig udtrykte bekymring for, at børnenes ’skolemotivation’ har taget skade 
i hjemmeskolen. Idealet om den lystfulde læring betones på den måde også i 
forhold til nedlukningen. 

Når det imidlertid ikke lykkes at leve op til dette ideal, ser det i vores materiale ud 
til at producere negative følelser. Vores undersøgelse kan pege på, at disse følelser 
får forskellige effekter. Cathrines følelse af irritation og frustration, når skolen 
trænger sig på ved at hun skal hjælpe med matematikopgaverne aftenen inden 
deadline, fletter sig sammen med hendes kompetencer ud i projektstyring og får 
hende til at oprette en fælles kalender, hvilket gør, at sparring om matematikken 
igen kan blive lystpræget for både Cathrine og datteren. At kunne transformere 
negative følelser til positive er således ikke en løsrevet ’skill’, men noget der sker 
i sammenfletninger af forskellige ressourcer. For Anja bliver hjemmeskole-
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familielivet en tilstand, hun må væk fra. De negative følelser kan ikke omformes 
til noget produktivt i hjemmets kontekst, der er ved at ende i en negativ spiral.

Familieliv som ressource og kilde til frustration 

De tre mødres fortællinger viser, at praksisser omkring familie- og hjemmeliv 
kan udgøre (endnu) en ressource, der faciliterer og beriger børns hjemmeskole. 
Cathrine arrangerer familieliv og hjemmeskole omkring blandt andet den fælles 
kalender og familiens ønskebrønd, og skaber dermed en didaktisk og legende 
ramme for børns og voksnes lystprægede samvær. Barbara beretter om, hvordan 
hendes børn var ”lykkelige” over hjemsendelsen til et hjem med ro, hygge og 
fælles aktiviteter som bagning og gåture. Og Anjas historie kan, med omvendt 
fortegn, pege på, at hun kæmper med at få genoprettet det harmoniske samvær, 
som før hjemmeskolen prægede hjemmet. At kunne etablere hjem og familieliv 
som en harmonisk ramme om børnenes skoleliv synes imidlertid at stå som ideal 
bag alle tre mødres involveringspraksisser. Socialantropologen Jeppe Trolle 
Linnet argumenterer i sin undersøgelse af fænomenet hygge for, at det knytter 
an til en skandinavisk tradition for helliggørelse af ’inner space’, dvs. det liv, 
der leves inden for hjemmets fire vægge. Det ideale hjem er således præget af 
hygge, der etableres gennem sociale omgangsformer og materiale praksisser, der 
til sammen befordrer familiemedlemmernes lystprægede involvering i hinanden 
(Linnet 2011). Med reference til Gullestad beskriver Linnet endvidere, hvordan 
hjem i en skandinavisk kontekst forbindes med forestillinger om ’ro og fred’, og 
som et sted med emotionel nærhed og følelser af solidaritet og afslapning. 

Ud fra interviewmaterialet kan man argumentere for, at forældrenes valoriseringer 
og konkrete praksisser i forhold til at forene familielivet i hjemmet med arbejds- 
og skoleliv, trækker på idealer for hjem i tråd med det Linnet beskriver. Igennem 
mødrenes fortællinger kan man iagttage deres stræben efter at integrere et 
sådant ’hyggeligt’, fredeligt og harmonisk familie- og hjemmeliv med børnenes 
skolegang fra hjemmet. I de tilfælde hvor dette lykkes, eksemplarisk vist i casen 
med Cathrine, kommer arrangementer af familieliv og hjem til at udgøre et 
væsentligt element i de ressourcer, (nogle) forældre kan trække på. 

Samtidig ses oplevelser af ikke at kunne få hjemmeskole og familieliv til at 
gå i spænd at producere vrede, frustration og selvbebrejdelser. Forældres 
udsagn i spørgeskemaer og de tre interviews har ledt os på sporet af, hvordan 
hjemmeskolen er medproducerende af følelser og som sådan udgør en særlig 
kontekst for forældres emotionelle involvering i deres børn. Hjemmeskolen 
kan være ledsaget af intense negative følelser, idet den omkalfatrer de praksisser 
og samværsformer, som kendetegnede hjemmet og forældre-børn-relationer 
før nedlukningen. Negative følelser kan vise sig som noget der truer i kulissen, 
og som forældrene er optagede af at indkapsle og navigere uden om, som med 
ønskebrønde og hyggelige fælles sysler. Stefansen & Aarseth peger på, at der også 
blandt ’enriching intimacy’-forældre opstår negative følelser. Når Cathrine vil 
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have, at børnene booker hende i kalenderen til hjælp med skoleopgaver, er det 
et forsøg på at undgå frustrationer udløst af, at tiden ikke udnyttes tiltrækkeligt.

Frustrationer og vrede bryder dog også ud i lys lue, som når børn sidder med 
opgaver til ud på aftenen, eller i åbne konflikter om skolearbejde, der venter 
på at blive lavet. De tre mødres emotionelle involveringer i deres børn kan, 
som beskrevet af Reay, ses udspændt mellem at opmuntre, fx ved at ’booste’ 
børnenes egen lyst, eller at gå ind i konflikter, der udøver et mere åbenlyst 
pres på børnene. Sådanne former for emotionel involvering i børns skole er 
intensiveret under nedlukningen. For nogle intensiveret af de disharmonier, 
der truer, når forventninger til hjemmet som et fristed kommer under pres. For 
andre intensiveret af nedlukningen som kærkommen mulighed for samvær, 
hvor læring og lyst forenes. I forlængelse af Linnets karakteristik af et ideal om 
hjemmet som et harmonisk helle peger vores undersøgelse på, hvordan forældre 
er optagede af at gøre hjemmeskolen hyggelig, for dermed at få skolens krav og 
dette ideal til at mødes. At dette lykkes bedre for nogle end for andre peger på, 
hvordan ’resourcing’ af børn og familie involverer et kompleks af ressourcer, 
som aktiveres i specifikke kontekster.

Konklusion

Artiklen har vist, hvordan forældres involvering i deres børns skole har været 
intensiveret under nedlukningen, og at denne involvering har formet sig på 
kvalitativt forskelligartede måder. Cathrine, Barbara og Anjas beretninger fra 
tiden i hjemmeskolen kan pege på, hvad der dynamiserer denne forskellighed. 
Når Cathrine og hendes mand i sommerhuset omdanner familielivet til en 
fælles arbejdscamp, hvor fornøjelse og arbejde flettes sammen, kontrasteres 
det af Anjas fortælling om, hvordan hendes hjem bliver et konfliktfyldt sted, 
hun må tage væk fra. Barbaras beskrivelse af, hvordan hun har tilrettelagt sit 
arbejdsliv på nedsat tid muliggøres af, at manden går all-in på sit job i det private. 
Som sådan kan mødrenes involveringspraksisser ses sammenknyttet med de 
muligheder, som forskellige ressourcer bidrager til at etablere. Analyserne 
af spørgeskema- og interviewmaterialet peger på, hvordan uddannelse, job, 
økonomi, ægtefællers arbejdsdeling samt socialt netværk indgår i at skabe 
komplekse tilblivelsesmuligheder for, hvordan man som forældre involverer sig 
i hjemmeskolen. 

Ved at zoome ind på den emotionelle dimension af forældres involvering har 
vi vist, at den i alle tre interview rummer ’negative’ følelser som bekymring, 
frustration og at blive ”kortluntet”. Med sådanne følelser som analytisk indgang 
peger vi på, hvordan den emotionelle dimension af forældrenes involvering er 
knyttet til idealer om, at børns trivsel og læring skal gå hånd i hånd og at familieliv 
skal være hyggeligt og harmonisk - idealer som forældre under nedlukningen har 
forsøgt at realisere i hjemme-skolen. De negative følelser, som mødrene rammes 
af, får dem imidlertid til at gøre noget forskelligt. Hvor især Cathrine, men også 
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Barbara, kan trække på en række ressourcer og transformere negative følelser til 
positive, og på den måde integrere skolen med et hyggeligt familieliv, så synes 
Anja udspændt mellem familielængsel efter dér, hvor man kan ”slappe af og ikke 
at lave noget”, og oplevelsen af ’familiefængsel’ som det konfliktfyldte sted, hun 
må tage væk fra. Frem for at se de negative følelser som udtryk for en mangel 
vil vi argumentere for at forstå dem som, hvad Dorthe Staunæs (2018) kalder 
en immanent kritik; en kritik, der manifesterer sig kropsligt, som eksempelvis i 
fornemmelsen af at måtte væk. I dette tilfælde en kritik der kan pege på, hvordan 
handlemuligheder for forældre er vidt forskellige under corona, men også før og 
efter corona. Hjemmeskolen under corona kan beskrives som en ekstrem case, 
hvor den intensivererede forældreinvolvering udgør en særlig velegnet mulighed 
for at studere involveringens former og facetter. Herunder at få blik for, hvordan 
hjemmeskolen – som led i et i forvejen intensiveret forældreskab - producerer 
nye involveringspraksisser, hvor forskellige muligheder for at mobilisere familie- 
og hjemmelivet kan få differentierende virkninger.

Marianne Brodersen, lektor, ph.d. Professionshøjskolen 
Absalon
Rikke Brown, lektor, ph.d. Professionshøjskolen Absalon og 
forsker i NUBU – Center for Forskning i Udsathed blandt Børn 
og Unge
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I denne artikel beskæftiger vi os med, hvordan Sundhedsstyrelsens smit-
teforebyggende retningslinjer fik betydning for hverdagen i landets 
vuggestuer og børnehaver. Artiklen trækker på empiri fra forskningspro-
jektet Pædagogisk arbejde i skyggen af Corona, hvor vi gennem virtuelle 
fokusgruppeinterviews har interviewet pædagoger og medhjælpere i syv 
daginstitutioner i juni 2020 og igen et halvt år senere. 

Vi undersøger, hvilke forandringer, muligheder og udfordringer det 
pædagogiske personale erfarede, og hvilken betydning restriktionerne 
fik for hverdagen i institutionen og for det pædagogiske arbejde. Vi viser, 
hvordan særligt sociale retningslinjer og ny materialitet blev talt frem som 
betydningsfulde, og hvordan genåbningen udpeger væsentlige værdier i 
det pædagogiske arbejde, når vante praksisser, strukturer og rutiner skal 
gentænkes. Dette åbner ligeledes for pædagogiske grundlagsdiskussioner 
om centrale værdier i pædagogikken herunder betydninger af nærvær, tid 
og omsorg, forældresamarbejde og børns muligheder for medbestemmelse.

Emneord: Corona, genåbning, pædagogisk faglighed, nærvær, børneliv

Da coronarestriktioner ramte daginstitutionerne 

Efter fem ugers nedlukning af landets daginstitutioner vendte børnene i april 
2020 tilbage til vuggestuer og børnehaver. Både børn og det pædagogiske 
personale skulle tilbage til en anden hverdag end den, de havde inden 
nedlukningen. Ved genåbningen fulgte en række smitteforebyggende krav 
og retningslinjer for, hvordan børn og pædagoger kunne være til stede i 
institutionen (Sundhedsstyrelsen 2020). Forebyggende perspektiver fra 
sundhedsvidenskaberne skulle indtænkes i den pædagogiske hverdag. 

De nye smitteforebyggende retningslinjer betød blandt andet, at hvert barn 
skulle have et større areal at være på (større end det de fleste daginstitutioner 
har til rådighed). I første omgang betød genåbningen derfor også, at det mange 
steder blot var halvdelen af børnene, der kunne møde i institutionen, mens 
personalet var fuldtalligt til stede. Det var en pædagogisk opgave at beslutte 
hvilke børn, der havde behov for at komme tilbage med det samme og hvilke 
familier, der måtte vente. I andre daginstitutioner blev åbningstiden reduceret. 

Sine Grumløse, Anja Marschall, 
Karen Prins 

Pædagogik i skyggen af corona 
- En kulturanalytisk undersøgelse af 

pædagogisk arbejde efter genåbningen  
af daginstitutionerne



53Pædagogik i skyggen af corona 

TEM
A

#2 - JUN
I - 2021 S. 52 - 66

De steder, hvor alle børn kunne møde ind, blev der kaldt ekstra personale 
ind, som kunne tage børnene ud af huset. Den første fase af genåbningen 
indebar dermed væsentligt færre børn pr. voksen, end man var vant til. Der var 
i forbindelse med genåbningen ligeledes krav om skærpet rengøring over hele 
dagen, krav om desinficering af legetøj og daglig vask af sovebørnenes sengetøj. 
Dette betød nye daglige opgaver og rutiner og nogle steder, at nye voksne blev 
del af daginstitutionens hverdag. I tillæg hertil skulle antallet af kontakter 
mellem børnene og mellem børn og voksne samt mellem de voksne nedbringes, 
og forældrene blev mødt med krav om nye måder at aflevere og hente på. 
Forældrene skulle nu hente og aflevere ved legepladsens låge. Det blev anbefalet, 
at børn og pædagoger var mest muligt udendørs, og det blev understreget, at det 
var bedre at være få end mange sammen. 

Sidenhen er der indført ændringer i restriktionerne, der samtidig ser ud til 
at blive fortolket lidt forskelligt. Fælles for de institutioner, vi har talt med, 
er, at normeringen i november 2020 i vid udstrækning var den samme som 
før nedlukningen. Alle børn var tilbage og institutionerne havde atter fuld 
åbningstid. Den ekstra hjælp var i november stærkt formindsket (nogle steder 
helt afviklet). Samtidig med at kravene til håndvask, rengøring, nedbringelse af 
daglige relationer fortsat var mere eller mindre de samme som i foråret 2020. 

Forskningsinteressen for ’den nye’ hverdag

Verden over ser vi en forskningsinteresse for børn og pædagoger/læreres 
hverdagsliv i forbindelse med nedlukningen i foråret 2020. Interessen strækker 
sig fra at have fokus på smitterisiko i daginstitutioner og skoler forbundet 
med genåbningen (fx Russell et al 2020; Panovska-Griffiths et al 2020) til 
oplevelser af hverdagen under og efter nedlukningen (Hem & Tiko 2020; 
VIVE 2020). Herunder er det undersøgt, hvordan forbindelsen mellem hjem og 
daginstitution blev opretholdt under nedlukningen og hvilke bekymringer og 
tanker nedlukningen igangsatte hos daginstitutioners ledere og personale (Hem 
& Tiko 2020; BUPL 2020; VIVE 2020) og hos børnene (Børns Vilkår 2020). 
Andre studier beskæftiger sig med de psykologiske effekter, som pandemier kan 
have på den yngste del af befolkningen (fx Akat & Karatas 2020; Tang et al 
2020). I Norge gennemførte forskere fra OsloMet en spørgeskemaundersøgelse 
med fokus på institutionslederes oplevelser af håndteringen af de statslige 
smitteforebyggende retningslinjer, samt en interviewundersøgelse med fokus 
på barnehagelærere, forældre og børns oplevelser af børnehavearbejdet under 
corona-restriktionerne – fra nedlukningen af daginstitutionerne i marts 2020 
til ”en gradvis normalisering hen over efteråret” (Os et al 2021). Rapporten 
konkluderer, at der både er en stor grad af mestringsoplevelse i en svær og 
foranderlig tid og samtidig, at det tærer hårdt på det pædagogiske personale. I en 
dansk kontekst har Anette Boye Koch undersøgt børns trivsel efter genåbningen. 
Koch fandt blandt andet, at færre børn i institutionen og færre børn pr. voksen 
gav mulighed for øget nærvær (Koch 2020).  Det nationale forsknings- og 
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analysecenter for velfærd, VIVE, gennemførte en spørgeskemaundersøgelse 
blandt 110 daginstitutionsledere og spurgte blandt andet til, om der er 
erfaringer fra genåbningen, lederne ønsker, får betydning for daginstitutionerne 
fremadrettet. Her pegede daginstitutionslederne blandt andet på de mindre 
børnegrupper (VIVE 2020). Interesseorganisationen Børns Vilkår har via 
gruppeinterviews med børn undersøgt, hvordan børnene oplever hverdagen 
med smitteforebyggende restriktioner i daginstitutionerne. Børnene fremhæver 
blandt andet, at det er nemmere at finde en voksen i de mindre børnegrupper 
samt, at der er mindre larm, færre konflikter og mindre skældud i hverdagen 
(Børns Vilkår 2020). Fælles for det nye forskningsfelt er interessen for, hvordan 
det opleves og erfares, når epidemihåndtering bliver et grundvilkår for hverdagen 
i samfundets børneinstitutioner. Det er oplevelserne og betydningen af denne 
nye hverdag, vi er gået på opdagelse i med forskningsprojektet Pædagogisk 
arbejde i skyggen af Corona. 

Pædagogisk arbejde i skyggen af corona

I forskningsprojektet Pædagogisk arbejde i skyggen af Corona, spørger vi: Hvilke 
muligheder, forandringer og udfordringer giver restriktioner om hygiejne og 
smitterisiko for det pædagogiske arbejde med 0-6-årige? Vi er interesserede i at få 
viden om, hvad der sker (mere deskriptive beskrivelser), og hvordan det opleves 
af de implicerede parter. Gennem en række virtuelle fokusgruppeinterviews 
med pædagoger og pædagogiske medhjælpere har vi spurgt ind til, hvilken 
betydning myndighedernes restriktioner fik for det pædagogiske arbejde i 
netop deres institution. Informanterne er alle interviewet to gange (i juni og 
november 2020) og tæller det pædagogiske personale i syv daginstitutioner, 
primært lokaliseret på Sjælland. Derudover har vi interviewet lederne i de 
pågældende institutioner samt en række pædagogiske konsulenter og forældre. 
Fokusgruppeinterviewet (Halkier 2020) er valgt som metode, da det har været 
vores ønske at etablere en fælles dialog om den nye hverdag i daginstitutionen. 
Vi betragter fokusgruppeinterviewet som en anledning til, at kollegaer taler 
sammen om deres erfaringer og tilbydes et rum for meningsforhandling og 
-skabelse (Løw 2019). Interviewene har været udfordret af, at vi har arbejdet 
virtuelt. Dvs. kollegaerne har i nogle sammenhænge siddet sammen, mens 
intervieweren har siddet ’på den anden side af skærmen’. I andre sammenhænge 
har kollegaerne siddet bag hver sin skærm og intervieweren ligeså. Afstanden 
mellem informanterne og/eller interviewer har til tider gjort samtalen mere 
træg, end den (sandsynligvis) ville have været, hvis alle havde siddet i samme 
rum. Forskerens muligheder for at mindske afstand og skabe tryghed og 
ligeværdighed i interviewsituationen er udfordret af ikke at sidde i samme rum, 
fordi kropssprog, ansigtsmimik og alle sociale normer for at etablere stemning 
er væsentligt forandrede og formentlig også opleves minimerede. Desuden er 
muligheden for at opfange stemninger, kropssprog, pædagogernes reaktioner 
på hinanden langt sværere, når man sidder bag ved skærmen. Omvendt kan 
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fraværet af forskerens fysiske tilstedeværelse i rummet gøre hende ’mindre’, fordi 
hun blot eksisterer som et ansigt på en skærm. Måske betyder det, at rummet er 
tryggere for interviewpersonerne og skaber et mere åbent rum for forhandling 
af mening. 

I samtalerne er personalet på en og samme tid i dialog med hinanden og i dialog 
med en lang række af regler, retningslinjer, anbefalinger og begrundelser, der både 
’bor i institutionen’ og ’kommer til’ som følge af de smitteforebyggende tiltag. 
Desuden er de direkte og indirekte i dialog med de indretninger, orienteringer, 
organiseringer, normer, rutiner og materialitet, der udgør centrale elementer 
i daginstitutionens hverdagsliv. Meningsforhandling forstås derfor som både 
kontekstafhængig, relationel og potentiel foranderlig (Barbour 2007).  

Når vi undersøger, hvordan den vante og almindelige hverdag træder frem på 
nye måder i samspillet mellem pædagogikken og sundhedsmyndighedernes 
restriktioner, får vi øje på hverdagens værdier, koder og forståelser (se også Ehn 
& Löfgren 2010). Det selvfølgelige og tavse bliver tydeligt, når det pædagogiske 
personale reflekterer over værdierne bag ’godt pædagogisk arbejde’ og ’det gode 
børneliv’ og i lyset af de smitteforebyggende restriktioner finder nye veje for 
fortsat at kunne at skabe et meningsfuldt pædagogisk arbejde. De skal på den 
ene side sikre, at der ikke foregår smittespredning. På den anden side skal de 
sørge for at etablere en genkendelig og meningsfuld hverdag for både børnene 
og sig selv. 

Vi forholder os åbnet til hvorvidt, hvad og hvordan noget ’forstyrrer’, og 
arbejder på baggrund af en refleksiv kulturanalytisk tilgang (Ehn & Löfgren 
2010; Christensen et al 2017). Vi er nysgerrige på, hvilke forandringer 
informanterne har oplevet, og hvordan den nye hverdag tydeliggør centrale 
værdier og udfordringer i det pædagogiske arbejde. I analyserne er vi inspireret af 
blandt andre den britiske antropolog Daniel Miller, der er optaget af studiet af 
menneskers liv gennem et dialektisk perspektiv i samspillet mellem materialitet 
og identitet: in which material objects are viewed as an integral and inseparable 
aspect of all relationships. People exist for us in and through their material 
presence” (Miller 2008: 286). I interviewmaterialet spiller særligt de materielle 
forandringer en stor rolle. Det er dem, det pædagogiske personale taler frem 
som betydningsfulde, og det er dem, som skubber og forstyrrer men også nogle 
gange åbner for muligheder i det pædagogiske arbejde. Med Millers dialektiske 
perspektiv går vi på opdagelse i, hvordan fortællinger om materielle forandringer 
også er fortællinger om værdier og pædagogisk faglighed. Materialitet forstås her 
helt bredt som alt det ikke-menneskelige, mennesker lever i og med, dvs. også 
rum, natur, vejret osv., og det undersøges, hvordan materielle forandringer får 
betydning for det pædagogiske personale og deres fælles praksis.  Miller skriver: 
“I focus on what seems to matter most to people, their ability to form relationships 
and the nature of those relationships. Relationships which flow constantly 
between persons and things” (Miller 2008: 286). Når vi oversætter dette til 
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daginstitutionsfeltet, får vi øje på, hvordan det pædagogiske personale ordner og 
skaber mening for at kunne opretholde og videreudvikle dét, de betragter som 
det centrale i det pædagogiske arbejde. Det er denne stræben, de har til fælles på 
tværs af de forskellige fortællinger om, hvordan hverdagen under restriktionerne 
forstås, tilpasses og håndteres. 

Omstrukturering og tilpasning: Et forandret hverdagsliv

Tirsdag d. 14. [april 2020] blev vi bedt om at møde op stille 
og roligt til en uge, hvor vi skulle finde ud af, hvordan det nye 
kommer til at se ud. “Skal der fjernes noget i huset? Skal der 
laves noget om? Skal der sættes hegn op? Hvad skal der laves?” 
Og det brugte vi så den første uge på alle sammen i huset stille 
og roligt og fik snakket om tingene, og vi prøvede at finde ud af, 
hvad der skal vaskes af, hvad der skal stilles væk, og hvor skal 
vi stille hegn op… hvordan laver vi zoner? Hvordan inddeler 
vi dem [børnene]? Hvordan får vi bestilt ekstra håndvaske, så 
man kan få vasket fingrene, når man ankommer om morgenen?  
(Vuggestuepædagog maj 2021)

I samtalen om hverdagen efter genåbningen træder særligt én tematik frem. Det 
er de nye materielle strukturer og deres betydning for samvær og relationer i 
daginstitutionen. På tværs af institutionerne fortæller det pædagogiske personale, 
som pædagogen herover, at de blev inddraget i arbejdet med at gentænke 
institutionens fysiske indretning og finde praktiske løsninger i lyntempo. Der 
berettes om en intensiv proces, hvor personalet sammen med kommune og 
håndværkere etablerede nye fysiske rammer i daginstitutionen. Der var fokus på 
de praktiske løsninger som fx etableringen af vægge og indkøb af håndvaske, men 
også arbejdet med at beslutte hvilke børn, der skulle tilbage, og hvem der skulle 
vente, fyldte en del. Når vi spørger ind til ’det nye’ ved genåbningen i foråret 
2020, nævnes særligt zone-opdelinger af indendørs- såvel som udendørsarealer 
samt faste inddelinger af børn og voksne. Omvæltningen var stor, da det nu var 
en pædagogisk opgave at sikre, at børnene ikke havde kontakt med børn, som 
ikke var en del af deres gruppe. Inddelingen i zoner betød på den ene side, at 
børnene fik faste og overskuelige grupper på mellem 3-5 børn og en fast voksen 
over hele dagen. På den anden side var det en udfordring at indtænke hvert enkelt 
barns perspektiv i opdelingen. Kriterierne var således både praktisk begrundet 
(hvilke børn følges ad i forhold til daglig tid i daginstitutionen) og pædagogisk 
(hvilke relationer skal der tages hensyn til og hvilke børn har hvilke behov fx 
for samvær og tryghed). De forandrede fysiske opdelinger forandrede således 
også de sociale og fysiske relationer, det var muligt at være del af for det enkelte 
barn. De vanemæssige kulturelle forbindelser for relationer mellem materialitet, 



57Pædagogik i skyggen af corona 

TEM
A

#2 - JUN
I - 2021 S. 52 - 66

fysisk indretning og børn og voksne, der skaber muligheder for at børn kan tage 
initiativer og have medbestemmelse i forhold til, hvor de vil være og med hvem 
de vil lege, blev således væsentlig forandrede, og er her et konkret eksempel på, 
hvordan samspillet mellem materialitet og mennesker får betydning for, hvem 
man kan være og blive (Miller 2008).

Med zoneinddelingen udpegedes særlige steder, hvor børnegrupperne skulle 
tilbringe dagen. En dag ville en børnegruppe således være tildelt klatretårnet, 
og en anden dag sandkassen. Pædagoger og medhjælpere fortæller, at børnene jo 
så nødvendigvis måtte være motiverede for det, dagens zone tilbød af aktivitet.  
Opdelinger i zoner og inddelinger af børnene medførte således, hvad der opleves 
som en markant indskrænkning af børnenes frie bevægelighed og muligheder 
for at vælge mellem steder, materialiteter og legekammerater. Den zoneinddelte 
hverdag gav ligeledes forandringer indendørs. Vægge kom op for at skabe flere 
mindre rum i de eksisterende bygninger. Afspærringer med fx potteplanter og 
reoler skulle forhindre børn og voksne i at bevæge sig på tværs af zoner. Fra de 
voksnes perspektiv gav disse omstruktureringer af den pædagogiske praksis, 
udover en masse praktiske vanskeligheder, en række grundlæggende udfordringer 
i forhold til det, der opfattes som vigtigt og betydningsfuldt i det pædagogiske 
arbejde, men samtidig også en række nye muligheder.   

Overordnet kan man sige, at daginstitutionernes tradition for at indrette sig 
med aktivitetsstationer (Ehn 1997), der giver muligheder for, at mange børn 
samtidig kan være i gang med forskellige ting, som de selv vælger ud fra deres 
motivation og interesser (Prins 2019), er udfordret i en hverdag, hvor ’voksne 
placerer børn’. Det strider imod nogle helt grundlæggende forståelser af, hvad 
der er vigtigt for børn, når det pædagogiske personale skal sikre, at børnene ikke 
bevæger sig frit og måske netop derfor, oplevedes zoneinddelingen også mange 
steder som en opgave, der krævede stor opfindsomhed. I det følgende beskriver 
en pædagog i en vuggestue, hvordan de undersøgte forskellige måder at opdele 
stuen på:

I vuggestuen lavede vi zoner på et kort, og så kendte de voksne 
zonerne. Så havde vi prøvet at flytte nogle planter og krukker og sat 
en bænk på tværs, sådan så der var lidt for børnenes vedkommende 
også. Det der med at sætte… vi har noget afspærringsbånd i 
børnehaven. Det fungerer ikke med vuggestuebørn. Det er en 
invitation til at gå nedenunder eller hive i det… Det fungerede i 
hvert fald ikke, så det droppede vi ret hurtigt. Så havde vi prøvet 
at lave naturlig aflukning af hver zone men, at de voksne så 
kendte zonen fra kortet. 
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Kravet om zoneinddelinger afstedkom således en lang række afprøvninger af 
hvilke materielle tiltag, der kunne holde børnegrupperne adskilt fra hinanden, 
men også af hvordan man kunne arbejde pædagogisk begrundet i en zoneopdelt 
hverdag. I en børnehave oplevede pædagogerne i de første uger, at børnene 
havde svært ved at orientere sig i den zoneopdelte daginstitution. Børnene 
var afventende og usikre på, hvad de måtte og kunne. I en anden institution 
fremhæver personalet netop børnenes medbestemmelse som noget af det, 
der blev styrket med de små børnegrupper på et afgrænset område. Det er 
bemærkelsesværdigt, at det de ansatte et sted oplever som begrænsende, et andet 
sted italesættes som mulighedsskabende. Denne divergens er væsentlig at have 
in mente, når man som vi er optaget af, hvilke muligheder og begrænsninger, 
der opleves i praksis. Det er alt andet end sort/hvidt, når vi spørger ind til 
betydningen af den nye hverdag og de ændrede forhold og dermed bevæger 
analysen tættere på de meningssammenhænge informanterne taler frem.  

Udeliv mellem tvangsmotivation og nytænkning

Udover at zoneinddelingen af ude- og inde-rum og opdelingen af børnene som 
nævnt får den betydning, at børnene er nødt til ’at få lyst’ til at være på den del af 
legepladsen, som gruppen har i dag, nødvendiggør og muliggør det også andre 
typer af pædagogiske aktiviteter og interaktioner. Som en pædagog fortæller:

Vi er blevet mere opmærksomme (…), fx har vi en nabo overfor 
der har mange paller liggende, som vi har fået lov til at bruge, og 
bygge alt muligt og lave legestationer. Vi skal bygge et udekøkken, 
og der er forskellige ting, vi skal prøve at lave, så de er blevet til 
sådan nogen små forskere, der skal prøve at finde ud af, hvad 
man kan lave af det her. (…) det bruger vi meget for at prøve at 
gøre det spændende. 

Når fortællingerne om udelivet i foråret ses i kontrast til hverdagslivet i 
november, bliver det samtidig tydeligt, at vejret har stor indflydelse på, hvad der 
opfattes som pædagogisk muligt og forsvarligt. I foråret og sommeren kunne 
børn og voksne nemt være ude hele dagen. Der var fortællinger om fordybelse 
på ture, hvor natur og insekter blev udforsket. Noget der også går igen i BUPL’s 
lederundersøgelse fra maj 2020, hvor årstiden og det gode vejr i april og maj blev 
fremhævet som noget, der havde stor indflydelse på, hvordan den forandrede 
hverdag blev håndteret (BUPL 2020). I interviewene i november så det væsentligt 
anderledes ud. Her var der beretninger om kolde fingre og frysende børn, og om 
udfordringerne med til at sætte noget i gang, der kunne aktivere og motivere 
børnene til trods for regn og kulde. Det pædagogiske personale fortæller, at alle 
(men særligt de yngste børn) bliver kolde og trætte, når de er ude hele dagen 
og børn, der er ved at smide bleen, tisser igennem både den ene og den anden 
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flyverdragt (pædagog i vuggestuen). Særligt i forhold til vuggestuebørnene 
kolliderer den zoneopdelte hverdag og kravet om at være udendørs de fleste dage 
tilsyneladende med den grundlæggende forståelse af, hvordan omsorg drages for 
de yngste børn. Dette hænger desuden sammen med, at hyppig håndvask fortsat 
er et krav, hvilket betyder, at børnene mange steder må vaske hænder udendørs 
i koldt vand. Det gælder også, når børn smider bleen og kommer til at tisse i 
flyverdragten, og der er begrænset adgang til toiletter og skiftefaciliteter. Her 
vanskeliggøres det pædagogiske arbejde med at støtte op om børnenes almene 
udvikling og bestræbelser på fx at blive selvhjulpne, og vind og vejr bliver en 
faktor, der forandrer materialiteten og således også relationer og pædagogisk 
selvforståelse (jf. Miller 2008). 

Nye rutiner: Legetøjet er i karantæne  

Kravene om hyppige afvaskninger af legetøjet har i mange institutioner ført til 
nedpakning af en stor del af legetøjet. De fleste steder har personalet nøje udvalgt 
og grupperet legetøjet i forskellige kasser, så det, der blev brugt mandag, kan 
komme i karantæne og tages frem igen torsdag, og dermed ikke behøver at blive 
vasket. På samme måde som begrænsninger ved zoneinddelingen af legeplads 
og indendørsarealer, fremhæver det pædagogiske personale, hvordan det stærkt 
begrænsede udbud af legetøj udgør en væsentlig forandring af hverdagen. 
Nogle fortæller, hvordan der nu er langt færre valgmuligheder for børnene i 
forhold til, hvad de kan beskæftige sig med, og hvad de kan lege, hvilket for 
nogen børn, særligt de mindste, ser ud til at give mere ro og fordybelse, fordi de 
ikke bliver afledt af, at der er så meget at vælge i mellem. De ændrede materielle 
vilkår italesættes her som kreativitetsunderstøttende. Børnene finder på nye 
lege med det, der nu engang er til rådighed. Andre lægger vægt på, hvordan 
de ændrede materielle vilkår udgør en væsentlig indskrænkning af børnenes 
udfoldelsesmuligheder, noget som de oplever, at børnene også giver udtryk for. 
Som en pædagog fortæller: Børnene har jo deres egne steder, de gerne vil lege i, 
og noget bestemt legetøj, de er glade for. Nu er der bare perler og tegne. Således 
ser vi, at de mere eller mindre samme ændrede materielle vilkår opleves at have 
forskellig betydning i praksis.  

Et bud på hvorfor sundhedsmyndighedernes retningslinjer forstyrrer meget 
nogle steder og stort set ikke andre steder er, at de ændrede materielle og 
sociale vilkår i nogle tilfælde skubber ’for meget’ til, hvordan man forstår og 
værdisætter den pædagogiske praksis og i andre tilfælde lettere kan inkorporeres 
heri. Det dialektiske samspil mellem den eksisterende pædagogiske praksis og de 
ændrede betingelser bliver så at sige mere eller mindre konfliktfyldt. Et eksempel 
på hvordan nye vilkår og betingelser bliver del af det pædagogiske arbejde på 
en ikke forstyrrende måde er etableringen af nye rutiner. Herunder beretter en 
del af informanterne om, hvordan hygiejnekravene blev indarbejdet i de daglige 
rutiner. En vuggestue har fx fundet på nye vaske-hænder-ritualer:
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Jeg har samlet en lille gruppe børn ude på trappeopgangen og 
åbner døren, og siger “så løber vi ned på badeværelset, og så 
skynder vi os bare ud, for nu skal vi lige have vasket legepladsen 
af vores hænder, fordi vi er fyldt med legeplads, på de her fingre”. 
Og det kan de jo godt se, for de har jo kulsorte fingre, når de 
kommer hjem derfra, så giver tingene jo mening. [Når] du er 
med i processen hele tiden, og du forstår, hvorfor du skal have 
gjort, hvad du skal have gjort, og det er ikke fordi, du er ulækker. 
Det er simpelthen bare fordi, du har været ude og lege med nogle 
ting, der gør, at du helt naturligt skal vaske hænder og ikke smitte 
legeplads af alle mulige steder. 

Nye rutiner som fx hyppigere og systematiseret håndvask kræver nye strukturer, 
men det beskrives samtidig som rutiner, der bidrager til omsorg og nærvær: 

Om morgenen har det selvfølgelig været anderledes, fordi vi 
er gået ud og har vasket hænder. Det er også en måde ligesom 
at få talt sig ind i dagen på… så får man snakket på vej ud til 
håndvasken, og så står man lidt og snakker om det, og så får man 
lige tørret hænder, og det… så det har været en meget rolig måde 
at komme ind i vuggestuen på. 

Denne indledende håndvask bruges som et slags overgangsritual og en rutine, 
hvor pædagogen kan tage godt imod børnene, få sagt ordentligt godmorgen og 
fornemmet, hvordan barnet har det. Der er således fokus på omsorgen for det 
enkelte barn på nye måder.  

Det pædagogiske personale fremhæver på tværs af interviewene, hvordan deres 
balanceringer og tilpasninger af pædagogik og hverdagsliv er rettet mod at gøre 
børnene trygge, fordi det er afgørende for deres trivsel og udvikling. Noget der 
for det pædagogiske personale ser ud til at være tæt forbundet med, i hvilken 
grad de kan være tæt på hvert enkelt barn. Det er muligheden for at tune sig ind 
på barnet, der er afgørende, fordi det giver centrale informationer om, hvordan 
rammer og vilkår skal justeres, så det giver de bedste forudsætninger for et godt 
daginstitutionsliv. Dette står i kontrast til ideen om, at pædagoger i stedet skal 
tune sig ind på læreplaners faglige temaer og tage afsæt i disse i justeringen af 
rammer og vilkår.

Restriktioner gør centrale værdier tydelige og flytter på 
pædagogers selvforståelse

På tværs af tidsperioderne og udfordringer med afspærringsbånd, zoneind-
delinger og hygiejnekrav befinder det pædagogiske personale sig kontinuerligt 
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i forhandlinger om, hvordan de fortsat kan sikre det, de vurderer, er det 
væsentligste i forhold til børnenes trivsel og udviklingsmuligheder; her særligt 
børnenes mulighed for at bevæge sig efter deres interesser, deres mulighed for at 
bevæge sig derhen, hvor de har lyst til at lege og hen til dem, de har lyst til at lege 
med. Børnenes muligheder for at tage initiativer, sætte lege i gang, blive optagede 
og engagerede ser blandt andet ud til at være forbundet med, hvad der opfattes 
som et varieret udbud af forskelligt legetøj, kombineret med muligheden for at 
bevæge sig relativt frit. Når personalet fremhæver, hvordan børnene, til trods for 
forandringerne, alligevel finder på sjove lege med skamlerne, eller udvikler nye 
lege med bondegårdsdyrene, vidner det netop om, at det er dét, der skal være 
plads til; børnenes opfindsomhed og egne initiativer. Samtidig udfordrer det 
begrænsede udbud af legetøj og den zoneopdelte institution det pædagogiske 
personale på deres egen rolle som pædagoger. Når børn kan bevæge sig efter 
deres egne indskydelser og motivation, bliver pædagogernes opgave at facilitere 
rammerne for dette, understøtte børnenes navigerende i valgmulighederne, 
hjælpe med konflikter der opstår undervejs osv. Når udbuddet er indskrænket 
og børnenes engagement og initiativ skal opstå i et bestemt rum (fx sandkassen) 
eller i relation til en bestemt materialitet (fx pallerne), forandrer det samtidig 
den pædagogiske opgave, rolle og selvforståelse. Man er nu ikke længere en 
pædagog, der responderer på børns initiativer, men en der i langt højere grad 
skal skabe initiativer og motivation i relation til et relativt afgrænset rum for 
udfoldelse og udforskning.

Forældresamarbejde: Relationer på afstand

Ud over forandringer i materialitet, organisering og rutiner i hverdagslivet er 
der særligt ét område, der i alle interviews fremhæves som væsentligt forandret 
nemlig samarbejdet med forældrene. Siden nedlukningen i foråret 2020 har 
mange forældre haft yderst begrænset adgang til deres barns institution, da 
aflevering og afhentning under krav om afstand og minimering af daglige 
kontakter er foregået ved legepladsens låge eller institutionens hoveddør. På den 
ene side hører vi på tværs af de deltagende institutioner mange fortællinger om, 
hvordan det, at forældrene ikke kommer ind i institutionen, giver en mere rolig 
dag og lettere afleveringer og afhentninger. Dette begrundes blandet andet i, 
at børnene afleveres ét sted og følges ind af pædagogen fremfor, at forældrene 
skal hjælpe dem ind i institutionen og med at vælge, hvor de vil være, og hvad 
de vil lave. Der synes med andre ord at været nogle underliggende fortællinger 
om, at overgangen mellem hjem og institution for både børn og voksne tidligere 
også kunne være både konfliktfyldt og trække ud. Desuden fortæller det 
pædagogiske personale næsten samstemmigt om ro og fordybelse til gode lege 
om eftermiddagen, fordi der ikke hele tiden er forældre, der leder efter noget, 
eller som opholder personalet. Der er således en fortælling om, at børns leg ikke 
skal forstyrres, og de voksne, der er til stede, skal skærme og være nærværende i 
børns leg. Når forældre holdes på afstand af daginstitutionens praksis, bidrages 
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der således med en ny form for ro og andre muligheder for nærvær mellem 
det pædagogiske personale og børnene. På den anden side har forældrenes 
begrænsede adgang til institutionerne stor betydning for de daglige udvekslinger 
om børns hverdagsliv mellem hjem og institution. Det træder meget stærkt frem 
i interviewene fra november 2020. En pædagog fortæller: 

Vi mangler de små historier, der spontant fortælles både morgen 
og eftermiddag, mens barnet kommer i tøjet eller sidder ved siden 
af. Det er svært at gøre digitalt, det er de små hverdagsfortællinger, 
der gør at vi lærer både børn og forældre bedre at kende og får 
en fornemmelse af hvad der rører sig. Hvordan har han sovet?  
OK, så forstår jeg bedre, hvorfor han har ’været skæv’ hele dagen. 
[Eller] Arhhh, det var en gravko, der var på legepladsen – så det 
var det, hun snakkede om. 

Den daglige kontakt med forældrene fremhæves som særligt værdifuld og 
nødvendig i forhold til idealet om at kunne følge barnet og tune sig ind på 
barnets behov og rytmer ved at orientere sig om barnets liv i andre sammenhænge 
(Marschall 2019; Larsen 2011). Denne forbindelse er vanskeliggjort, når forældre 
og pædagoger kun ses kort ved institutionens låge og ikke mødes og deler ’de 
små historier’ i garderoben. Pædagogerne fortæller, hvordan de særligt med 
’sprogbørnene’ kunne bruge udvekslingerne med forældrene til at koble sig på 
det, de havde lavet med børnene og bruge dette i deres daglige arbejde. Den daglige 
udveksling fremstår således som helt central for et godt forældresamarbejde. 
Dette aspekt har også inden pandemien været problematiseret, idet flere 
undersøgelser peger på, at der ikke altid var nok personale om eftermiddagen, 
og der derfor ikke var ordentlig tid til at snakke i garderoben. Udveksling og 
den gode dialog har således også i hverdagens almindelige pædagogiske praksis 
vanskelige vilkår (EVA 2016; Marschall 2019; Marschall & Munck 2021), men 
problemet er under de aktuelle vilkår blevet forstørret og behovet for at finde 
alternative løsninger ekstra påtrængende. 

Den stærkt forandrede og begrænsede kontakt mellem pædagoger og forældre, 
kombineret med vintervejret, får også betydning for, hvad der tales med 
forældrene om. Særligt tøjet, som fx flyverdragter og termojakker, som børnene 
har brug for, når det er koldt, og de skal være meget udendørs, ser ud til at blive 
omdrejningspunkt for kommunikationen mellem pædagoger og forældre, når 
forældrene henter ved lågen.  Det betyder, at den sparsomme kontakt, går med 
at få styr på praktiske ting, fremfor at tale om hvad barnet oplever, og det vidner 
samtidig om, at varmt tøj og tørre flyverdragter får en afgørende betydning 
for barnets dag, når institutionslivet udfolder sig på legepladsen i kolde dage i 
november.     
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På tværs af de forskellige beretninger om fordele og ulemper ved begræns-
ningerne i forældrenes adgang til institutionerne, er det samtidig tydeligt, at 
det tætte samarbejde om det lille barn spiller en central rolle i det pædagogiske 
arbejde. Det anses som vigtigt, at pædagoger og forældre udveksler viden om 
børnenes erfaringsverden på tværs af institution og hjem, og i det hele taget er i 
tæt kontakt med hinanden, for bedst muligt at kunne fornemme barnets behov 
og støtte det i sin udvikling.  Samtidig kan længslen efter ’garderobesnakken’ og 
den daglige uformelle kontakt også ses som et udtryk for en grundværdi om at 
være i relation til forældrene. At det til trods for tidlig opsporing og frustrationer 
over krav fra forældre fortsat er et ideal at skabe ligeværdige deltagerorienterede 
relationer til forældrene (Larsen 2013; Marschall & Munck 2021). At være 
pædagog i en daginstitution er i høj grad også at samarbejde med forældre om at 
få et hverdagsliv til at fungere, sådan så forældrene trygt kan aflevere deres børn 
i pædagogernes varetægt.

Afsluttende bemærkninger

Vi har i denne artikel vist, at håndteringen af sundhedsmyndighedernes 
retningslinjer og deraf følgende fysiske og materielle forandringer i 
daginstitutionen udpeger væsentlige værdier i det pædagogiske arbejde, som 
tilpasninger, omstillinger og forhandlinger retter sig i mod: nemlig muligheden 
for at være tæt på børnene for at skabe tryghed og tune sig ind på deres behov og 
interesser, muligheden for at understøtter deres medbestemmelse og motivation 
i et alsidigt institutionsmiljø, samt muligheden for daglig kommunikation 
med forældrene om barnets behov og perspektiver. Diskussioner som disse er 
elementære i pædagogisk arbejde, hvor refleksion og faglig dialog om forholdet 
mellem grundlæggende værdier, rammer og vilkår må betragtes som helt 
nødvendige for både den enkelte medarbejder, samarbejdet mellem kollegaer og 
daginstitutionens kultur. De aktuelle vilkår sætter samtidig dette på spidsen, når 
den pædagogiske samtale rammesættes af sundhedsvidenskabelige intentioner 
(smitteforebyggelseskravet) og holdes i gang af en uvished om, hvad fremtiden 
bringer (hvor længe skal det vare, og hvad venter os). Beretningerne om at 
befinde sig i pædagogisk undtagelsestilstand umiddelbart efter genåbningen 
er fælles for vores informanter samtidig med, at de netop blev betragtet som 
undtagelsesforhold, og i stort omfang håndteret på måder det pædagogiske 
personale betragtede som meningsfulde således, at omsorgen for børnene fortsat 
kunne have højeste prioritet. Den nye hverdag var, i de fleste af institutionerne 
i foråret, præget af en fælles gejst og tro på, at man sammen kunne løfte 
opgaven og finde gode løsninger på de udfordringer, der løbende ville vise sig 
og dermed komme godt igennem krisen. Der var både beretninger om nye 
muligheder, ro og fordybelse og oplevelser af strukturer og aktiviteter, der blev 
forstyrrede, men uanset om forstyrrelsen gav ro eller uro i pædagogikken, var 
der en grundlæggende fortælling om en akut situation og ikke en ’ny normal’. 
Det gav en vished om, at det nok skulle gå. I november 2020 var det akutte og 
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særlige ved foråret i flere institutioner afløst af noget, der kan beskrives som en 
oplevelse af mere eller mindre permanent undtagelsestilstand, noget der synes 
at afstedkomme følelser af afmægtighed og afmatning blandt det pædagogiske 
personale. Dette gav sig både udslag i en slags eftertænksomhed på ’det vi har 
lært, og kan tage med videre’ og en træthed i forhold til vedvarende at skulle 
omstille sig og finde på nye løsninger. Dette kan læses som et udtryk for, at der 
er grænser for, hvor længe man kan holde til kontinuerligt at skulle omtænke 
og tilpasse sin hverdag uden at opleve sig som uformående eller måske endda 
fremmedgjort i egen praksis. Uanset om vi som mennesker er tilpasningsparate, 
bevægelige og forandringsvillige, hvilket vores interviewmateriale også vidner 
om, vil kontinuerlige krav om forandringsparathed være potentielt forbundet 
med behovet for forankring og stabilitet. 

Sine Grumløse ph.d. lektor/ Københavns Professionshøjskole, 
Anja Marschall ph.d. lektor/ Københavns Professionshøjskole, 
Karen Prins ph.d. lektor/ Københavns Professionshøjskole.
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Artiklen analyserer og diskuterer institutionsliv i foråret 2020, da dagin-
stitutionerne gradvist lukkede op efter at have været coronalukket. Der 
skete ændringer i rutiner og hverdag, der i sin flertydighed viser noget 
om institutioner og det institutionelle børneliv: På den ene side hvordan 
børn og voksne forbløffende hurtigt internaliserede nye og mere restriktive 
normer for dagligdagen fx begrænsning af hvor man må være og hvem man 
må være sammen med. På den anden side var de mere rigide og faste rammer 
forbundet med bedre de-facto-normeringer, mere fri leg og tættere inter-
aktion med og nærhed til børnene fra de professionelle voksne. De angivne 
forandringer må begribes i en dobbelthed: restriktioner og åbninger på en 
og samme gang

Emneord: Covid, institutionalisering, nærhed

Det er det, der har været faktisk, den vildeste forskel. Det er alt 
det vi altid snakker om. Og synes er svært og bøvlet og irriterende 
at blive bedt om. Det har vi bare gjort fra den ene dag til den 
anden.  (Interview med daginstitutionsleder maj 2020)

Citatet er fra et interview med en leder af en daginstitution, der taler om de 
ændringer, der skete i institutionen i forbindelse med covid: På mange forskellige 
måder blev hverdagen i danske daginstitutioner ændret i forbindelse med den 
første bølge af forholdsregler mod covid. I artiklen vil vi se nærmere på disse 
ændringer, der som citatet indikerer var betydelige i forhold til den sædvanlige 
institutionshverdag. 

Daginstitutionerne under covidforholdsreglerne kan anskues som en atypisk 
eller ekstrem case (Flyvbjerg, 1991 s149f), for så vidt at omgangsformer og 
regler med et slag afveg betydeligt fra det sædvanlige. Flyvbjergs pointe er, at den 
ekstreme case er mere informationsholdig, da den klarere viser de mekanismer, 
der også er tilstede i de mere almindelige tider. Så selvom hverdagen under 
covidreglerne afveg fra det sædvanlige institutionsliv peger de ændrede 
praksisformer på nogle generelle træk ved institutionslivet – som bliver særligt 
tydelige netop pga. ændringerne. De vaner og rutiner er indarbejdet hos børn 

Tomas Ellegaard og Søs Bayer  

Restriktioner og åbninger
- institutionsliv under covidregler 
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og voksne som selvindlysende normer for hvordan man skal opføre sig. Ligesom 
vaner og rutiner også er kendte af forskere inden for daginstitutionsfeltet.  

Covidforanstaltningerne forandrede det institutionelle hverdagsliv.  Situationen 
kan anskues som en slags institutionsliv på speed: drastiske indskrænkninger 
af hvem der måtte være hvor hvornår og hvad de måtte foretage sig. Og vel 
og mærke statslige reguleringer der ledte direkte til forandringer i den daglige 
interaktion. Men som vi vil diskutere var forandringerne paradoksale. På den 
ene side en betydeligt stærkere statslig og kommunal styring, flere restriktioner 
og mere regulering af daginstitutionslivet, der på den anden side samtidigt 
danner rammen for mere tilgængelighed, nærvær og omsorg. Disse ændringer 
rammer samtidig ned i en højaktuel diskussion om daginstitutioner, nemlig 
diskussionen om forholdet mellem antallet af børn og voksne - normeringer.

Regeringen lukkede alle landets daginstitutioner – med undtagelse af enkelte 
nødpasningspladser - 16. marts 2020. Frem til d. 15. april var institutionerne 
lukkede hvorefter de åbnede gradvist op: I perioden fra 15. april til 18. maj kørte 
daginstitutionerne under forhold der adskilte sig betydeligt fra de sædvanlige 
forhold. Efter 18. maj 2020 er forholdene i et vist, men ikke fuldt, omfang 
tilbage i mere normal gænge om end der stadig er en række restriktioner, som 
dog ikke diskuteres nærmere i artiklen. Der herskede altså, en række skærpede 
covidregler i perioden fra midt-april til midt-maj. Det er denne periode (primo 
maj 2020) vi fokuserer på i artiklen. 

Vi trækker i artiklen på en række studier, der blev gennemført i perioden:  
Koch og Jørgensens 4 ugers observation og interviewstudie i Århus (Koch, 
2020), Petersens kombinerede survey-(130 ledere og 130 pædagoger) og 
interviewundersøgelse (10 ledere) (Nielsen, 2020), VIVE’s surveyundersøgelse 
af genåbningen med svar fra 110 daginstitutionsledere (Mortensen, 
Nøhr, & Lindeberg, 2020) og Børns Vilkårs 18 gruppeinterview med 39 
børnehavebørn (Kjeldsen et al., 2020). Vi har også selv gennemført et mindre 
studie, hvorfra de eksempler vi nævner i artiklen er hentet: Vi observerede 
over 2 dage i 3 større daginstitutioner i 3 forskellige omegnskommuner til 
København og interviewede efterfølgende lederne i 2 af institutionerne.  
Konklusionerne i studierne er i store træk overensstemmende. Vi vil derfor 
diskutere dem under et. Et studie – nemlig børnestudiet (Kjeldsen et al., 2020) 
- adskiller sig dog ved at være mere kritisk overfor effekterne af covidreglerne.

Det er bemærkelsesværdigt, at covidreglerne i vid udstrækning bliver vurderet 
som noget, der har haft en positiv betydning for daginstitutionens hverdag. Så 
meget desto mere som covidreguleringerne og nedlukningerne internationalt i 
vidt omfang, blandt daginstitutionspraktikere og –forskere har været vurderet 
som voldsomt problematiske og udfordrende for så vel børn, familier og 
professionelle (se fx Bertram & Pascal, 2021; RECE, 2020). 
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Covidreglerne og deres reguleringer

Begrundelsen for covidforholdsreglerne er hygiejnisk. Hygiejne og pædagogik er 
dog klart forbundne. Dels er pædagogik i en mere generel betydning forbundet 
med hygiejne. Den moderne stats ’undervisning’ består i høj grad i at lære borgerne 
at tage vare på sig selv og ’samfundskroppen’. Socialisering handler om at lære 
børnene som kommende borgere at passe på sig selv, og andre borgere. Dette 
har været eksemplarisk tydeligt med covidforholdsreglerne, hvis begrundelse i 
daginstitutionerne ikke er at forhindre børn i at blive syge. Det bliver de nemlig 
stort set ikke. Men derimod at daginstitutionerne ikke skal sprede smitten til 
de voksne – særligt ældre – borgere, der faktisk bliver syge. Børns ansvar for 
samfundets hygiejne har således eksplicit været sat på dagordenen. 

Men også når der ikke er covid, er daginstitutioner beskæftiget med hygiejne. Det 
er indbygget i arkitekturen og i de daglige rutiner som fx håndvask og påklædning. 
Og går man bare lidt tilbage i historisk tid var det i førskoleinstitutioner ikke 
usædvanligt, at både børn og personale havde uniformer på.  Den centrale 
betydning af hygiejne ses også i nyere tid fx i EVA’s standardiserede undersøgelse 
af kvaliteten af læringsmiljøer i danske daginstitutioner (Danmarks 
Evalueringsinstitut, 2020). I undersøgelsen er hygiejne (”rutiner for personlig 
pleje”) ligefrem et af 6 overordnede vurderingsområder.

Trods den tætte forbindelse mellem hygiejne og pædagogik var/er for-
holdet mellem covidreglerne og pædagogik dog mindre organisk. Den 
centrale begrundelse for reglerne var ikke, at hygiejne skulle læres, men at 
smittespredningen skulle begrænses. Og reglerne medførte en række afgørende 
forandringer af rammerne for og indholdet af daginstitutionernes virksomhed. 
Vel og mærke virksomhed, som kun har svag forbindelse til hygiejne; fx leg, 
gruppeopdeling og omsorg.  

Reglerne – fx arealkrav - var stort set alle centralt udstukne: dvs. statslige som 
via kommunale retningslinjer og styring blev effektueret i institutionerne. Her 
var den beskrevne intention at reducere hvor ofte, hvor længe og hvor tæt der var 
kontakt mellem mennesker. 

Det betød:

• Færre børn på hver stue.  
Nogle forældre blev bedt om eller fik besked om at holde deres børn 
hjemme.

• Reduktion i hvor mange andre både børn og voksne på en stue kunne være 
sammen med. 
Fx ved, at der var lukkede døre mellem de enkelte stuer, zoneopdeling af 
legepladsen, ved at børnene blev taget i mod udenfor eller på stuerne. Og 
ikke mindst skete det ved, at pædagogisk personale kun arbejdede på én 
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stue i løbet af dagen.  
Der blev ikke holdt personalemøder, eller samtaler med eksterne og 
kommunale konsulenter.

• Kortere åbningstid.

• Hyppig rengøring.  
Både håndvask og af stuerne og af legetøj og legeredskaber.

• Forbud for forældrene mod at komme ind i institutionerne. 
Børnene blev i perioden afleveret enten udenfor eller i døråbningen.

En forbedring af den faktiske normering

En tydelig ændring i forhold til den sædvanlige hverdag er, at der har været flere 
resurser pr. barn. Dette er interessant ikke mindst i lyset af den diskussion, 
der har kørt siden forældredemonstrationerne for bedre normeringer i foråret 
2019 (Hvor er der en voksen, n.d.). Under covidreglerne var det tydeligt, at den 
faktiske normering var betydeligt bedre end sædvanligt. Det skyldes både, at der 
var væsentligt færre børn tilstede, at åbningstiden var kortere og at pædagogerne 
i i hvert fald i en af de institutioner vi observerede arbejdede flere timer. Endelig 
var pædagogerne mere sammen med børnene simpelthen fordi der var færre 
andre aktiviteter. Eller som en af lederne forklarede:

Så det gode i denne her tid har jo også været, at altså normalt så 
mangler vi stort set 1 til 2 hver dag, fordi de enten afspadserer, 
holder ferie, er på kursus. Altså der… Vi har jo faktisk ikke den 
normering, vi egentlig har vel, fordi alt det andet, det bliver jo 
trukket fra. Og når der så mangler en, nå, men okay, så bliver det 
lige pludselig for svært at komme af sted [på tur], ikke. Men nu 
har vi jo kunne komme af sted.

På den måde kan covidregimet delvis anskues som et eksperiment i, hvad en 
forbedring af normeringerne kunne indebærer. Men en forbedring som 
paradoksalt blev muliggjort, af at mange børn ikke kunne komme i institution 
og af at pædagogerne arbejdede mere end sædvanligt.

Et paradoks: Mere regulering udefra – mere nærvær

Studierne inklusiv vores eget peger på en betydeligt stærkere statslig og kommunal 
styring, flere restriktioner og mere regulering af daginstitutionslivet. Det gælder 
fx hvor mange pædagoger, der skulle være på arbejde, hvor mange/ få børn, hvor 
børnene måtte være, og om forældrene måtte komme ind. Men paradoksalt nok 
åbnede den stærkere regulering for mere tilgængelighed, nærvær og omsorg. 
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Et generelt indtryk fra observationer og interview var således at stemningen 
og rutinerne oplevedes som bedre end normalt: ord som ’ro’, ’nærvær’, ’god 
stemning’ går igen i både observationsnoter og interview. Og det er en vurdering 
af tiden med covidreglerne, som vi deler med de andre studier (fx (Koch, 2020), 
ligesom den er i overensstemmelse med beretninger fra pædagoger og fra BUPL 
(se fx Børn & Unge nr. 6-2020 s. 6ff; nr. 7-2020 s.16f.)

Et kendt fænomen, som er beskrevet i megen daginstitutionsforskning er, 
hvordan de voksne opretholder orden og normer igennem reguleringer af børns 
handlinger (Dencik, Bäckström, & Larsson, 1988; Ehn, 1983; Ellegaard, 2004). 
Efterhånden som børnene lærer normerne at kende er det dog i høj grad noget 
de voksne ikke behøver. Men netop i en tid med nye regler kunne man forvente 
at reguleringen af børn ville blive mere tydelig. Så meget desto mere påfaldende 
er, at vi ikke observerede flere, snarere færre, reguleringer af børnene end vi, 
der alle tidligere har observeret i institutioner, har erfaring med. Der var regler 
omkring covid, men det var begrænset hvor rigidt de blev håndhævet. De regler 
der blev nævnt og håndhævet af pædagogerne var snarere de ’normale’ regler, 
som at vente på tur, behandle redskaber sikkert, regler for hvordan børnene 
skulle bevæge sig og være i det offentlige rum (skoven). Men der var dog i 
interviewene andenhåndshistorier om andre institutioner, hvor reguleringerne 
i følge de interviewede leder tog overhånd:

Du kan gå over på den anden side af vejen, hvor at der er de der 
rød/hvide afspærringsbånd ude på legepladsen. (…) og hvor at alt 
det her med sprit og håndhygiejne og sådan noget virkelig har 
fyldt.

I begge interviews blev nævnt, at personalet umiddelbart efter åbningen havde 
været mere rigide omkring regler, men at det efterhånden havde fået en mere 
afslappet praksis. Kjeldsen et al. (2020) refererer fra deres børneinterview også, 
at nogle børn er kritiske overfor, at der er nogle venner de ikke kan være sammen 
med og at der var steder de ikke måtte være

Men covidreglerne var tydeligvis hurtigt blevet rutiniserede – ikke mindst af 
børnene. Børnene mindede således ind i mellem hinanden og de voksne om 
reglerne. I en af institutionerne var legepladsen opdelt i en række zoner, der ikke 
var markerede, men som børnene kendte fra den normale hverdag: sandkassen, 
boldbanen osv. De enkelte børnegrupper skulle så holde sig inden for en zone. 
Og det var tydeligt, at børnene stort set holdt sig inden for ’deres’ gruppes zone 
– uden at de skulle belæres om det. Det virkede som børnene hurtigt havde 
internaliseret nye (og mere restriktive) normer for dagligdagens institutionsliv 
fx begrænsning af bevægelige rum og relationer til de andre børn.
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Begge ledere fremhævede, at der inden åbningen havde været grundige 
diskussioner om hvordan hverdagen skulle foregå. Det påfaldende her er på den 
ene side den loyale diskussion af hvordan de statslige rammer skulle føres ud i 
livet, samtidig en tydelig italesættelse af hvad der var centralt i daginstitutionen: 
Som en pædagog formulerede det krammer og trøster de som vanligt; men med 
det vigtige forbehold, at det i princippet kun er børn fra egen gruppe der trøstes 
fysisk. ”Men hvis der falder en lige foran mig trøster jeg selvfølgelig og tager op”.

De mindre gruppers overskuelighed

Faste voksne og mindre grupper af børn er kendetegnende for tiden under 
covidregimet. Grupperne, alt afhængigt om det er vuggestuebørn eller 
børnehavebørn, har været på mellem 4 og 7 børn. Tilknyttet 1 eller 2 faste 
voksne. Pædagogerne giver udtryk for en klar oplevelse af, at have flere resurser 
- der hænger sammen med en anden organisering, en overskuelig og begrænset 
åbningstid – og ikke mindst at kunne foranstalte nærvær og tæthed med 
børnene. I de små grupper. Den reelle normering er så at sige bedre – i kraft 
af tidens indskrænkning og de færre børn. Men det har altså også ladet sig gøre 
ved at det pædagogiske personale har arbejdet mere og ved at stort set alle de 
aktiviteter, der foregår væk fra børnene er blevet suspenderet. 

De små og afgrænsede grupper har krævet en anden organisering af de voksne, 
der dels har forlangt kontinuitet (den samme voksne til den samme gruppe af 
børn) og dels fleksibilitet. Den har også krævet at man har overensstemt hver 
dag, hvor de små grupper befandt sig og med hvad. Udover at det har muliggjort 
en individuel dømmekraft hos den enkelte pædagog, har det krævet en fælles 
handlekraft. Det har bevirket ”en kollegial venlighed” – at pædagogerne er 
opmærksomme på hinanden og hver dag orienterer sig i hvad den anden eller 
de andre vil. At man handler fleksibelt. Men det beskrives også, at man savner 
hinanden. Som en leder beskriver det om de voksne:  

De er jo lige pludselig blevet tvunget til at være i de der små 
grupper, og det har da været fedt. For børnene. Og de har sgu 
da også italesat, at det har været svært. [som fx med udtalelser 
som,]”Jeg savner mine kollegaer helt vildt”. 

Det handler med ledernes udtalelser og de voksnes påpegninger om relationer 
og nærvær. Og om at dette på en helt anden måde bliver muligt at realisere i de 
små grupper af børn. Også mellem børnene. I en institution arbejdede man i 
forvejen i mindre grupper, men det forøgede fokus har medført, siger lederen: 

Altså de er jo stadigvæk blevet i de her små grupper og har måske 
fået endnu mere af det, som vi gerne ville, ikke. Altså vi har jo 
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den der... Øh vi har jo nogle visioner, hvor at der også står det her 
omkring nærvær og små grupper.

Der er forskellige vurderinger af, hvad de små grupper betyder for børnene. På 
den ene side, kan det betyde et fravær og en manglende mulighed for at lege med 
andre børn end de der indgår i ens egen gruppe. Noget som også nogen børn 
i Kjeldsen et al.s undersøgelse giver udtryk for. På den anden side har de små 
grupper betydet en større intensitet i relationerne mellem børnene. Set fra et 
voksenperspektiv udtrykkes det sådan, her fra en af observatørernes beskrivelse: 
’De er ikke i tvivl om, at det er rigtig godt for børnene, og at det giver nogle helt 
unikke muligheder for at være nærværende og optaget sammen med børnene 
og på en helt anden måde end ellers. Man kan følge tissemyren over lang tid og 
endda sammen med barnet huske at kigge efter den dagen efter.’ 

En del børn har forholdt sig åbenlyst til de små grupper, som fx 3 piger der talte 
sammen om, ”at når nu det her corona er overstået, så kan vi igen lege”. Og på den 
anden side - en begejstret observatør-’bekendelse’: ’Set fra et børneperspektiv 
må det være den helt perfekte måde at gå i vuggestue på. Børnene er sammen 
med deres kammerater og med deres faste og ikke mindst nærværende voksne 
om vigtige ting. De voksne beskriver den ro, som har sænket sig, fordi de nu 
”bare” skal være optaget af deres egne børn og deres egen planlægning på stuen.’

Roen er et fravær af kaos. I ingen af observationerne ser vi kaos, børn der 
overses, børn der græder længe og ikke registreres af de voksne – og det skal 
på ingen måde idylliseres, men det synes som om tidens organisering og 
tilstrækkeligt med voksne med små grupper af børn giver et billede, der af en 
observatør sammenfattes således: ’Denne dag ligner på de fleste punkter andre 
observationsdage i børnehaver. Det er dog påfaldende med den relativt rolige 
bevægelse mellem aktiviteter, den fysisk-sociale afgrænsning af aktiviteterne, 
den gode normering (3 voksne til 12 børn), de nærværende voksne.’

Tiden 

Tidsstrukturen har været en anden. Anderledes, dels ved at åbningstiden har 
været kortere, dels ved at den daglige tidsstrukturering har været forandret. 
Restriktionerne har på den ene side medført mere stramme tidsplaner: der skal 
vaskes hænder oftere, i disse institutioner i små hold a 2-3 børn, idet der refereres 
til andre institutioner, hvor der er lange køer ved håndvasken, ude/indeliv skal 
organiseres og afpasses andre, dagen skal åbnes og lukkes på andre måder ved en 
forkortet åbningstid. Tiden er på den anden side blevet mere intensiv, dels ved 
at tiden i kraft af restriktionerne er blevet mere stram og planlagt – og dels ved at 
tiden bliver fyldt med aktivitet og handlinger, idet tiden har været overskuelig. 
Man har så at sige vidst, hvornår tiden holdt op, hvornår dagen sluttede, hvorfor 
tiden er blevet fyldt med noget. Og tiden mellem åbne og lukke har på mange 
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måder kunnet fyldes med hvad børn og voksne fandt interessant. Læreplaner og 
andre bestemmelser og fordringer har sine steder været midlertidigt suspenderet. 
Der tegner sig komplicerede paradokser. Fx giver flere udtryk for, at læreplanen 
er en af de aktiviteter, der er blevet nedprioriteret (se også Mortensen et al., 2020 
p.17f: Her fremgår det ganske interessant, at oplevelsen er at planlægning og 
evaluering af læreplanen er reduceret (tabel 4.9), mens den efterfølgende tabel 
4.10 paradoksalt nok viser, at de samme ledere oplever at have fokuseret mere 
eller meget mere på samtlige læreplanstemaer i perioden!)

Det manifesteres i den omtalte ro. Eller rettere: en oplevelse af ro og 
overskuelighed. Det fremhæves gentagne gange af de tilstedeværende voksne. 
Det samsvarer observatørernes opfattelse, her fra legepladsen: ”Der er hele 
formiddagen en stemning af ro og nærvær. Her er rart at være. Der er en enkelt 
konflikt, da to piger udvider samlingen af motorcykler til flere end de kan 
overkomme at køre på ad gangen, og et barn også gerne vil have en, men en 
voksen hjælper på bedste vis børnene videre, og freden sænker sig igen.” 

Den anderledes tidstrukturering betyder også, at et barn kan stå på legepladsen 
kl. 7.30 om morgenen, ”når legepladsen åbner”, som en voksen bemærker det. 
Det er en afgørende forandring i forhold til det almindelige, institutionelle 
hverdagsliv. Legepladsen er ikke kun noget der bruges mellem 12 og 14, men 
indgår som et rum, et pædagogisk rum, der altså åbner langt tidligere end 
’normalt’. Tiden er udvidet (og samtidigt begrænset) – og det er rummene 
også. Tid og rum hører på den måde sammen og kan kun vanskeligt adskilles. 
Flere rum, hvis man betragter legepladsen som et rum, bliver taget i anvendelse. 
Det betyder færre børn på flere kvadratmetre. Og som det synes at være 
virkeligheden under Corona-restriktionerne: i det hele taget færre børn. Færre 
børn frekventerer daginstitutionen – og som bemærket, i kortere tid. Det 
er nemlig erfaringen: at børnene kommer senere – og hentes tidligere. En af 
institutionerne vi har besøgt har åbent fra 8-16 – og de fleste børn kommer først 
ved 9-tiden. I de andre institutioner, der åbner før, er det den samme erfaring. 
Sammenfattende siger en leder: 

Der er blevet skabt nogle helt andre rum, altså der er blevet lavet 
en meget mere flydende dagligdag, og det er jo det vi har ledt 
efter længe.

Uderummets foranderlighed

Det hænger sammen med, at livet under covidrestriktionerne i høj grad leves 
udenfor – på legepladsen, på ture, i frisk luft. Alle – børn såvel som voksne - 
er således mere ude, hvilket da også er en af myndighedernes anbefalinger. 
Restriktionerne er indhegnede og begrænsede arealer til rådighed for den 
enkelt børnegruppe. Nogle legepladser fremtræder med indhegningsbånd, 
’hertil og ikke længere’, altså synlige grænser for børnenes færden. På andre 
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legepladser er grænserne fortalte og mentale. Her ønsker man ikke de ”rød-
hvide afspærringsbånd”. Lige netop dette forhold – de afgrænsede felter på 
legepladsen, hvad enten de er synlige eller mentale – har været vanskeligt at 
praktisere, for børnene vil gerne være sammen og lege med andre børn, end dem 
de er i mindre gruppe med. Derfor er det erfaringen i en institution at i starten 
var legepladsen inddelt i små zoner til små grupper af børnehavebørn, men 
det holdt kun en uge eller to, ”for børnene græd hele tiden, fordi de ville være 
sammen med nogle andre og lege et andet sted, så det måtte vi altså opgive”. 
Andre steder synes børnene helt at acceptere begrænsningerne. Også her kan vi 
beskrive en dobbelthed: på den ene side et begrænset areal til rådighed, på den 
anden side fordybelse i mindre gruppers lege - og en accepteret afskærmethed i 
forhold til andre grupper. En accept af legens fordybelse i mindre grupper – og 
en beskyttelse fra de voksne, således af grupperne overlades uden forstyrrelse og 
i ro…

Det er især på dette område, vi ser en slags ’civil ulydighed’ i forhold til de 
udefra satte restriktioner. Pædagogerne opgiver ind i mellem at opretholde 
’indhegningerne’ – eller fortolker selv disse indhegningers logik, uden 
afspærringsbånd. Her tager hensynet til børnene over – og handlingerne 
begrundes i børnenes trivsel og samvær. Det andet område pædagogerne var 
’ulydige’, er i forhold til kravet om afstand. Det kan ikke opretholdes, siger 
pædagogerne det, hverken mellem børnene og mellem de voksne og børn. Så 
der uddeles og udveksles knus og kram som før Corona – børn tages fortsat 
op og sidder på skødet af voksne, såvel som børnene i hvert fald i tidsmæssige 
afgrænsede perioder (fortrinsvist på legepladsen) får mulighed for at interagere 
med andre børn.

Ligesom at tiden beskrives som flydende, er overgangen mellem inde og ude 
flydende. Således er en del af de traditionelle indendørs aktiviteter også flyttet 
udenfor. Og dermed er det der ude blevet til et rum, der indtages og som kan 
pyntes op. En leder beskriver: 

Jeg hørte en lille pige sige den anden dag… Så siger hun til en 
af pædagogerne, hun står sammen med, så siger hun ”ejj det vi 
sidder og laver, det pynter jo, det kunne vi jo også hænge op i 
træerne. 

Og en anden leder:

For lige med at legepladsen er blevet et rum, så er der sket noget 
vildt interessant. Og det er, at når man også har ansatte der har 
arbejdet i faget i mange år.. Så er der rigtig mange ting der hører 
til inde og hører til ude. Men de der ting der hører til inde, de er jo 
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kommet ud. Og det er fedt for børnene. Altså vores ene kæmpestore 
dukkehus, købt for en formue, det er blevet til et insekthotel. 

Afleveringens tydelighed 

Under covidreglerne er overgangen mellem familie og institution markant 
anderledes end den sædvanlige. Forældrene er stort set forbudt i institutionerne. 
Praksis er noget forskellig, men ens er, at forældrene i kun meget begrænset 
omfang lades ind i institutionerne. Det betyder anderledes afleveringssituationer: 
Forældrene afleverer ved døren ind til stuen eller i et afgrænset og afmærket areal 
i garderoben. Det medfører dels en større ro, synes flere pædagoger, for døren 
går ikke op og i hele tiden. Og det er en generel oplevelse at der er mindre gråd og 
ked-af-det-hed i afleveringssituationen. Udefra kan det anskues som en anden 
modtagelse: det er ikke barnet, der kommer ind på stuen, det er de voksne, der 
modtager barnet i døren. Situationen indeholder da også en anden tydelighed: 
alle, ikke mindst børnene, ved hvad det handler om – og der er ingen grund 
til at trække det i langdrag. Og de voksne er så at sige ’gearet’ til situationen: 
opmærksomme, imødekommende og parate. Dette er i kontrast til hvad  
sædvanen er i mange institutioner, hvor børn kan ankomme uden det 
tilsyneladende bemærkes af pædagogerne. Bagsiden ved denne mere institut-
ionelle og mindre familiære aflevering er et tab af kontakt til og kommunikation 
med forældrene. Og ifølge Kjeldsen et al.s (2020) børneinterview er der da også 
flere af børnene, der savner at kunne bruge tid på at sige farvel til deres forældre.

En paradoksal anden institutionalisering

Daginstitutionerne i den periode i foråret 2020 hvor de gradvist lukkede op 
kan ses som et atypisk case. Afvigende fordi der skete radikale ændringer i de 
institutionelle rutiner og den institutionelle hverdag. I sin flertydighed viste 
situationen væsentlige, men også komplekse eller ligefrem paradoksale forhold 
om institutioner og det institutionelle børneliv. På den ene side viser perioden 
noget om kraften i den institutionelle magt: Rutiner som gennem lang tid var 
indarbejdet blev lavet om fra den ene dag til den anden – fx vedrørende indretning, 
brug af og adgang til indendørs og udendørs rum, relation mellem pædagogisk 
personale indbyrdes og forældre, relationer mellem børnene osv. Vi så, hvordan 
børn og voksne forbløffende hurtigt accepterede og internaliserede nye og mere 
restriktive normer for institutionslivets dagligdag. Perioden viser fundamentalt 
den omfattende sociale konstruktion og magtudøvelse som institutionslivet er. 
Det viser, hvordan den er styret af ind i mellem håndfast statslig intervention, 
men ageret af personale, forældre – og i sidste instans børn. På den anden side var 
disse mere rigide og faste rammer paradoksalt nok forbundet med mere nærhed 
og tættere interaktion og nærhed mellem de professionelle voksne og børnene. 
Noget der både går igen som en oplevelse hos pædagogerne og som noget der 
er observeret af forskere udefra. Dette kan i en vis udstrækning forklares med 
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de – absolut og relativt - bedre resurser, der karakteriserede perioden. Noget der 
i høj grad er interessant i relation til kritikken af dårlige normeringer. Men ikke 
kun resurser betød noget: Også nærheden, de færre opgaver væk fra børnene 
og de mere overskuelige sociale enheder har givet haft betydning. De omsorgs- 
og relationsopgaver, der udgør centrale funktioner i den professionaliserede 
omsorg blev tydeligere fx i forhold til læreplanen.

På et mere fremtidsrettet plan muliggjorde de radikale ændringer, at pædagoger 
kunne realisere og forestille sig andre måder, hverdagen kan organiseres på. 
Også dette er et paradoks, fordi det i høj grad handlede om begrænsninger som 
ovenikøbet var pålagt i en top-down-proces. 

De angivne forandringer må begribes i en dobbelthed: restriktioner og åbninger 
på en og samme gang. Denne dobbelthed reflekteres i interviewene, hvor 
de interviewede beskriver begrænsningerne i perioden samtidig med at de 
fremhæver hvordan dele af covidregimet gerne må overføres og markeres i en 
’ny’ virkelighed – efter Corona1. 

Tomas Ellegaard, lektor, Pædagogik, RUC 
Søs Bayer, lektor, Pædagogik, RUC  

1 Desværre peger vidnesbyrd fra andre børnehaveforskere som senere har 
gennemført undersøgelser på, at mange af de ekstra resurser nu er forsvundet, 
samtidig med at en del af de også resursekrævende regler er opretholdt.
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Med udgangspunkt i interviews belyser denne artikel PPR-psykologers 
perspektiv på corona-krisens forskelligartede aftryk på udsatte børn og 
unge. Der identificeres to forskellige tilgange til forståelsen af corona-kris-
ens konsekvenser. Den ene tilgang tager primært udgangspunkt i, hvordan 
krisen rammer socialt skævt og reproducerer eksisterende samfunds-
mæssige mønstre. Den anden tilgang lægger vægt på, at krisen fungerer 
som et spejl på eksisterende praksisser, og at der bør tages ved lære af de 
erfaringer, som gøres i forbindelse med krisen. På baggrund af artiklens 
empiri diskuteres det, at de mest udsatte børn og unge, ifølge de inter-
viewede PPR-psykologer, har haft det vanskeligt under krisen. En stor del 
af de øvrige børn og unge klarede sig godt igennem både nedlukning og 
efterfølgende genåbning af skolerne, og i artiklen diskuteres bl.a., hvordan 
corona-krisen har været med til at belyse nogle af uddannelsessystemets 
mere permanente udfordringer omkring inklusion, normeringer og uro. 

Corona, ro, udsathed, PPR

Indledning 

I en nyligt udgivet UNESCO-rapport med titlen ’Inclusion and Education. All 
means all’ (UNESCO, 2020) omtales COVID-19-pandemien således: “With 
more than 90 per cent of the global student population affected by COVID-19 
related school closures, the world is in the throes of the most unprecedented 
disruption in the history of education.” (UNESCO, 2020: IIII). 

Ifølge rapporten er vi således vidner til verdenshistoriens mest omfattende og 
uforudsete forstyrrelse af pædagogisk praksis. I rapporten formuleres videre, at 
COVID-19, som andre store kriser, reproducerer eller forstærker eksisterende 
samfundsmæssige uligheder. Imidlertid rummer rapporten samtidig en flig 
af optimisme, hvor mange landes rettidige indgriben med at inddæmme 
sygdommens spredning bruges som løftestang i forhold til forhåbninger 
om, at krisen kan være startskuddet til nye og anderledes måder at håndtere 
samfundsmæssige og pædagogiske udfordringer på. 

Rapportens på én gang både problematiserende og optimistiske tilgang til 
de corona-relaterede udfordringer er ganske symptomatisk for mange af de 

Thomas Szulevicz

Udsathed, resiliens og ro  
– i coronaens skygge 
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drøftelser, der har været i både Danmark og internationalt omkring COVID-
19-pandemiens indflydelse på pædagogisk praksis (se også Szulevicz, 2021). Her 
er krisen på den ene side blevet set som en utidig belastning, der har trukket 
store veksler på både børn, unge, forældre og pædagogisk personale. De sociale 
restriktioner, hjemsendelser, krav om afstand, håndvask og så videre kan på mange 
måder siges at ramme undervisningen og skolen særlig hårdt. God undervisning 
næres af samvær, samarbejde, snak, nærvær, tilstedevær og relationer. Og når alle 
disse samværsformer umuliggøres eller underlægges skarpe restriktioner, hvad er 
der så tilbage af undervisningen og af skolen? Men krisen er på den anden side 
også blevet anskuet som en anledning til at tænke nyt, og som et uventet, men 
interessant pædagogisk eksperiment, som der bør tages ved lære af. 

I skrivende stund (april 2021) udrulles den anden store genåbning, siden 
samfundet første gang blev lukket ned i marts måned 2020. Det har resulteret 
i nye praksisser, rutiner, arbejdsformer, frygt for stigende smittetryk samt 
bekymringer over muligt læringstab, en dårligere uddannet generation af børn 
og unge, ensomme børn og unge, som mistrives under de vidtrækkende sociale 
restriktioner samt udsatte og sårbare børn og unge, som i særlig grad vækker 
bekymring i forbindelse med skolelukninger og nedlukning af fritidstilbud og 
andre sociale aktiviteter. 

Netop udsatte og sårbare børns og unges reaktioner på skolelukningerne er 
denne artikels udgangspunkt, hvilket søges belyst med udgangspunkt i syv 
kvalitative interviews med PPR-psykologer med fokus på deres oplevelser af 
corona-krisens forskellige aftryk på udsatte børn og unge. Interviewene blev 
foretaget i maj-juni 2020 og forholder sig således til den første nedlukning og 
den efterfølgende genåbning. Udgangspunktet for interviewundersøgelsen 
var et ønske om at få PPR-psykologers perspektiver på, hvorvidt udsatte børns 
og unges situation forværredes under corona-krisen, eller om der også kan 
identificeres alternative tolkninger til den fremherskende kriselogik om, at 
eksisterende uligheder reproduceres og forstærkes. Imidlertid gav interviewene 
også anledning til at forholde sig til nogle af skolens både aktuelle og mere 
permanente problemstillinger som eksempelvis uro, normeringer, tempo, 
præstationsorientering og normalitet.

 Tilgange til pandemiens aftryk

Efter sigende er Winston Churchill kendt for parolen: ”Never let a good crisis go 
to waste”. I relation til den aktuelle situation er det tydeligt, at corona-krisen har 
været en uventet begivenhed, som har vendt op og ned på vores hverdag. Lupton 
(2020) beskriver, hvordan pandemien kan anskues som et spejl på vores samfund, 
som udstiller eksisterende magtstrukturer, uligheder og organiseringer. Dette 
forhold betyder, ifølge Lupton, at krisen skal bruges som anledning til at stille 
grundlæggende spørgsmål til rationalerne bag indretningen af vores samfund 
og samfundsmæssige institutioner. Således har tidligere pandemier og kriser 
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som eksempelvis pesten eller HIV/AIDS på tilsvarende vis været anledninger 
til at diskutere sociale, sundhedsmæssige, økonomiske og politiske anliggender. 
Det samme kan siges om coronaen, som med de omfattende skolelukninger, 
genåbninger, restriktioner osv. i høj grad ligeledes har givet anledning til at 
diskutere grundlæggende pædagogiske spørgsmål. Der udgives lige nu et 
væld af forskningsartikler, som forholder sig til corona-krisens pædagogiske 
konsekvenser. På tværs af noget af denne forskning vil jeg argumentere for, 
at der, som minimum, kan identificeres to overordnede tilgange (Szulevicz, 
2021). Den første tilgang fokuserer på krisens reproduktive karakter, hvor 
hovedantagelsen er, at krisen fungerer som et forstørrelsesglas, der bekræfter og 
forstærker eksisterende samfundsmæssige tendenser og dynamikker. En del af 
forskningen inden for denne tilgang har været optaget af, hvordan uligheder i 
uddannelse – både globalt og lokalt – er blevet cementeret. Fra store dele af den 
Bourdieu-inspirerede uddannelsessociologi påpeges, at uddannelsessystemet 
kronisk har været udfordret i forhold til at inkludere og nå børn og elever fra 
uddannelsesfremmede hjem. Ikke desto mindre har skolen i mange tilfælde også 
fungeret som en pause fra familierne og hjemmene. Under nedlukningen blev 
alle børn – med få undtagelser – sendt hjem, og børn fra de dårligst stillede hjem 
havde pludselig ikke længere mulighed for at bruge skolen og fritidsordningen 
som fysiske frirum og steder til at finde støtte. Mange af disse børn havde også 
dårligere eller ingen hjælp fra deres forældre til hjemmeskolen. Nogle af skolens 
lighedsskabende muligheder blev således suspenderet under nedlukningen, hvor 
forældre pludselig fik et langt større ansvar for deres børns skolegang (Brown et 
al., 2020; Blundell et al., 2020).  

Fra et dansk perspektiv beskriver Noemi Katznelson (Egmont Rapporten, 
2020), i tråd med ovenstående, hvordan krisen har forstærket den eksisterende 
polarisering og ulighed blandt unge. I en større dansk empirisk undersøgelse af 
nedlukningen i foråret argumenterer Qvortrup et al. (2020) for, hvordan danske 
elever fra ressourcestærke familier kom bedre gennem nedlukningen med bedre 
støtte fra forældre og bedre kontakt til lærere og klassekammerater. I rapporten 
beskrives videre, hvordan gruppen af såkaldt udfordrede elever udgjorde ca. 20 
%, som i særlig grad led fagligt, socialt og trivselsmæssigt under nedlukningen. 

Den anden tilgang til krisen anerkender naturligvis, at krisen har haft betydelige 
samfundsmæssige, psykologiske og pædagogiske konsekvenser, samt at den også 
har ramt skævt og vanskeliggjort betingelserne for i forvejen udsatte børn og 
unge. Men tilgangen understreger ligeledes, at krisen bør bruges som anledning 
til at ’build back better’, samt til at foretage nødvendige ’postpandemiske 
transformationer’ (Leach et al., 2021; Szulevicz, 2021). Rationalet er således, at 
nogle af erkendelserne fra krisen bør bruges til at rette op på uacceptable eller 
uhensigtsmæssige dynamikker og forhold (Yiengar, 2020). Klimakrisen er et 
oplagt sted at starte. Men krisen giver i lige så høj grad anledning til at genoverveje 
pædagogiske forhold. Eksempelvis argumenterer Arnove (2020) for, at krisens 
måde at ramme skævt på skal bruges som løftestang i arbejdet med at nedbryde 
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ulighedsskabende strukturer i uddannelsessystemet. På et mere praktisk plan 
viser en del forskning, at mange børn trivedes med hjemmeskolingen. Dette 
forhold gjorde sig ligeledes gældende for en del mere sårbare og udsatte børn. 
Eksempelvis beskriver Pesch et al. (2020): 

However, a sizable subset has been described as thriving while 
social distancing. Even without school supports, private therapies, 
or in-person visits, some children are seemingly doing better 
than ever. In our practices, we have observed this in children who 
are socially anxious or rigid or who struggle with transitions 
or learning. The mother of an 8-year-old boy with learning 
disabilities, attention deficit hyperactivity disorder, and anxiety 
recently reported in a telehealth visit “I’m the least worried about 
him that I have been in years. He’s thriving at home, he’s happy 
and relaxed.” (Pesch et al., 2020: 506).

Mange havde forventninger om, at krisen og nedlukningen relativt entydigt 
ville have negative konsekvenser for børn og unge – og ikke mindst de i forvejen 
mest udsatte. Denne bekymring blev i mange tilfælde bekræftet, mens den i 
tilsvarende mange tilfælde ikke gjorde. En del børn og unge så således ud til 
at trives med både nedlukningen og genåbningen af skolerne, hvor skolerne 
fungerede på andre vilkår end under almindelig skolegang (Szulevicz, 2021). 

Metodiske overvejelser 

I forbindelse med den første nedlukning i marts 2020 blev de fleste PPR-
medarbejdere sendt hjem, hvilket fik mig til at overveje, hvilke typer af 
støttesystemer, der reelt fungerede over for de mest sårbare børn og unge. PPR-
medarbejdere er naturligvis ikke primærpersoner eller ’varme hænder’ i forhold 
til børn og unge, men de udgør ikke desto mindre en central del af det støtte- og 
rådgivningssystem omkring børn og unge, som fagprofessionelle kan trække på. 

I forbindelse med den første gradvise genåbning fra midten af april 2020 blev 
nogle PPR-medarbejdere midlertidigt kaldt ud på skoler for at hjælpe i det 
daglige pædagogiske arbejde. Andre genoptog deres almindelige PPR-funktion 
under mere virtuelle rammer. Men samlet er PPR-medarbejderes perspektiver 
på konsekvenserne af pandemien for børn og unges trivsel interessante på grund 
af deres faglige indsigt på baggrund af deres kendskab til børn, unge, familier, 
pædagoger, lærere, skoler, institutioner og dagtilbud samt på baggrund af de 
erfaringer, de har gjort sig i forbindelse med nedlukningen og genåbningen. 
Derfor igangsatte jeg en mindre interviewundersøgelse, hvortil jeg rekrutterede 
syv PPR-psykologer fra syv forskellige PPR-kontorer. Rekrutteringen af 
informanterne foregik ved, at jeg skrev rundt til en række forskellige PPR-
kontorer med en kort præsentation af forskningsprojektet. Interesserede 
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psykologer kunne herefter melde sig. De syv deltagende psykologer (seks kvinder 
og en mand) kan således karakteriseres som et tilgængelighedsudvalg (Thagaard, 
2019), hvor deltagelsen er baseret på tilgængelighed og frivilligt samtykke. 
Geografisk er der, iblandt de interviewede psykologer, både repræsentation fra 
mindre, mellemstore og store kommuner. Iblandt de interviewede psykologer 
var der både relativt nyuddannede psykologer, samt psykologer med mere end 
ti års PPR-erfaring. 

Interviewene blev afholdt i maj-juni 2020, og havde fokus på, hvordan PPR-
psykologerne generelt havde oplevet konsekvenserne af nedlukningen og 
genåbningen for børn og unge. Interviewene blev foretaget med udgangspunkt 
i en seminstruktureret interviewguide, som var kronologisk struktureret 
med udgangspunkt i spørgsmål, som både adresserede PPR-psykologernes 
oplevelser af nedlukningen og den efterfølgende genåbning. Herudover var 
interviewguiden tematisk organiseret omkring spørgsmål vedrørende PPR-
psykologernes indtryk af børns og unges håndtering af både nedlukningen og 
genåbningen. En del af spørgsmålene adresserede særskilt PPR-psykologernes 
oplevelser af, hvordan børn og unge med særlige behov og/eller fra udsatte 
familier fagligt, socialt og trivselsmæssigt havde været påvirket af nedlukningen 
og genåbningen.  Endelig lagde interviewguiden også op til at PPR-psykologerne 
skulle reflektere over, om corona-krisen kunne bruges som anledning til at kaste 
nyt lys på PPR’s virke. 

Interviewene varede alle imellem 1-1½ time. Hvert interview blev transskriberet 
og efterfølgende kodet og analyseret ud fra meningskondenseringsprincipper, 
systematisk tekstkondensering og principper om åben kodning (Malterud, 
2012). Den åbne kodning forløb induktivt, hvor gentagne sætninger, ord 
og begreber blev holdt op imod de overordnede temaer, som blev udledt af 
analysen. Karakteristiske eller gennemgående træk på tværs af interviewene blev 
identificeret og gjort til gentand for mere uddybende fortolkning (Polkinghorne, 
2000). Det var eksempelvis tilfældet med flere af psykologernes betoning af ro, 
hvilket vil fremgå af analyserne nedenfor. 

Kritisk kunne man spørge, hvorfor PPR-psykologer skulle have en privilegeret 
position i forhold til at forstå og fortolke krisens konsekvenser for børn og 
unge. Yderligere kan det indvendes, at selvsamme PPR-psykologer i mange 
tilfælde kun har været i relativt sparsom kontakt med børn og unge – i hvert fald 
sammenlignet med pædagoger og lærere. Som skrevet ovenfor, mener jeg ikke 
desto mindre, at PPR-psykologerne har en interessant position, idet de arbejder 
på tværs af skoler, dagtilbud og familier. Hermed har de forudsætninger for at 
forstå krisens konsekvenser tværinstitutionelt og tværkontekstuelt, hvilket dog 
ikke ændrer ved, at det samtidig er vigtigt at have ovenstående forbehold med i 
analyserne og diskussionerne af artiklens empiriske materiale. 
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De efterfølgende analyser udspringer af de syv interviewede PPR-psykologers 
overvejelser over konsekvenserne af nedlukningen. 

Udsathed 

De interviewede psykologer beskriver alle, hvordan der har været særlige 
bekymringer for de børn, som kommer fra mindre ressourcestærke hjem i 
forbindelse med nedlukningen. Men ressourcespørgsmålet drejer sig ikke kun 
om forældrenes økonomiske eller kulturelle ressourcer. Den følelsesmæssige grad 
af overskud hos forældrene fik ligeledes stor betydning under nedlukningen, 
hvilket tematiseres i nedenstående interviewcitat: 

Det er klart, at de forældre der ikke har ressourcerne til at støtte op 
om deres børn derhjemme, det er de børn jeg er mest bekymret for. 
Jeg har jo både forældre der på papiret er vældig ressourcestærke 
i forhold til job og uddannelse, men som rent følelsesmæssigt og 
relationelt i forhold til deres børn, ikke er ressourcestærke. Der kan 
det være svært at støtte op om at få skabt en struktur derhjemme 
i hverdagen. Og noget af det der er karakteristisk for de familier 
jeg arbejder med er, at man fuldstændig er stoppet med at tage 
konflikten, så bliver det meget sådan noget med at passe sig selv, 
jeg kan ikke stille krav til dig.

De interviewede PPR-psykologer betjener alt fra vuggestuer, dagtilbud, 
folkeskoler, specialiserede tilbud og dagbehandlingsskoler. Psykologerne er 
således i berøring med hele spektret fra almenområdet til de mest specialiserede 
områder, hvor også nogle af de mest udsatte og sårbare børn og unge har deres 
hverdag. Nedenfor spørges en psykolog om vedkommendes erfaringer med en 
gruppe af meget sårbare børn og unge: 

I: Ved du hvad de mest udsatte børn har lavet, mens de har været 
hjemme? Har de arbejdet med skoleting eller?

P: Nej. Vi har prøvet at lave sådan noget med, at lærerne og 
pædagogerne skulle ringe hjem til dem en gang om dagen. En 
stor del af dem har været derhjemme og de familier og de børn 
der har været mest angste. Der var en dreng der fortalte mig, at 
han havde i de her seks til otte uger, havde han været på gaden 
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to gange af en halv time. Ellers havde han siddet derhjemme og 
spillet eller ligget i sin seng. Mor og far begyndte at drikke mere 
og tage nogle stoffer og sådan noget. Det er virkelig barskt.

I samme boldgade beskriver en anden psykolog: 

Jeg tror, at for mange almindelige børn og unge i en almen 
skolekontekst, der tænker jeg, det har været rigtig godt at være 
hjemme. Men hvis du er i lort fra halsen af og ned, så er det 
ikke godt at være hjemme ved mor og far, som ikke varetager dine 
interesser, og som slet ikke kan overskue det. Vi er på det niveau, 
hvor nogle af dem ringede ind og sagde: Vi har ikke penge til at 
give dem mad, fordi de er hjemme og skal have frokost herhjemme.

Et klart gennemgående mønster på tværs af interviewene er således, at 
psykologerne peger på, at mange børn fra de mest udsatte hjem havde det meget 
vanskeligt under nedlukningen, hvor de typisk var overladt til sig selv, eller hvor 
der ikke var ressourcer i hjemmet til at støtte op om dem – hverken fagligt, og 
slet ikke socialt. På tværs af interviewene beskrives ligeledes, hvordan en række 
børn og unge havde det svært med den manglende eller anderledes struktur 
under nedlukningen, hvor den velkendte skoledag ikke længere fungerede som 
et forudsigeligt og strukturerende princip.

Imidlertid var der i interviewene også mange eksempler på, at forældrenes og 
børnenes håndtering overraskede positivt ved at klare nedlukningen bedre end 
forventet: 

Jeg tænker, at der er nogle forældre, hvor jeg egentlig har et 
samarbejde med socialrådgiver, og hvor jeg tænker, at de er også 
udfordrede, de har deres egne problematikker og diagnoser, men 
så har de ikke skullet på arbejde. Der har været ro på, de har ikke 
skullet til fritidsaktiviteter, og så har de formået at strukturere, 
selvom de selv er udfordrede.

Den ro, som psykologen fremhæver, var et andet gennemgående tema, som 
PPR-psykologerne fremhævede på tværs af interviewene, hvilket jeg vil komme 
yderligere ind på nedenfor. 
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Pause fra skolen og ro i hjemmet

Psykologerne fremhævede både roen i forbindelse med nedlukningen og den 
efterfølgende genåbning. 

En af psykologerne beskriver:

Jeg betjener et specialtilbud, hvor mange børn har noget på 
autismespektret, og de har virkelig nydt nedlukningen. Og 
forældrene nød nedlukningen så meget, at de var kede af at sende 
børnene afsted igen. Børnene synes, at det var dejligt at have deres 
forældre omkring sig, og de nød forudsigeligheden og de rutiner, 
der var under nedlukningen.

En anden psykolog fremhæver, at forældrene og familierne som helhed fik mere 
tid til hinanden:

Jeg tænker, at det ikke kun gælder for skolesystemet, men 
gælder også for den konstellation, der er i forhold til hjemmet. 
Fuldtidsarbejde er det de fleste ønsker eller, der er i hvert fald en 
norm i samfundet om, at man gerne skal have fuldtidsarbejde, 
så det giver også lange skoledage, forældre med fuldtidsarbejde, 
og krav til, at man skal kunne præstere og klare sig. Og samtidig 
skal der være tid til fritidsaktiviteter og legeaftaler. Der tænker 
jeg faktisk, at der er mange krav til børnene, som har været sat på 
pause. Så det er også klart, at der kommer en øget ro og mindre 
stress og jag, at det har en effekt.

Fra midten af april begyndte en langsom genåbning, hvor skolens mindste 
klasser fik lov til at komme tilbage til skole, mens de store klasser vendte tilbage 
en måned senere. Og netop tidsaspektet fremhævede en af psykologerne som 
centralt, hvor det blev beskrevet, at nedlukningen indledningsvist var en positiv 
oplevelse for mange, men at den over tid begyndte at trække anderledes veksler: 

Altså jeg tænker den første måned havde nok været godt for 
mange børn og i øvrigt også, at deres forældre har været hjemme 
i en måned og har ikke haft travlt, så det tror jeg rigtig mange 
børn har profiteret af, og det har også været stressaflastende for 
mange voksne. Men jeg kunne se, at mange flere børn og forældre 
var ved at gå ud af deres gode skind derefter. 
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Ro i skolen

I forbindelse med skolernes genåbning for de mindste klasser fra midten af april 
havde de interviewede PPR-psykologer forskellige funktioner. Hovedparten 
genoptog deres almindelige PPR-funktion, mens to af de interviewede PPR-
psykologer indgik i undervisningen på skolerne eller hjalp på anden vis med 
at få hverdagen med de mange nye restriktioner og afstandskrav til at fungere 
bedst muligt på skolerne. En af disse psykologer beskriver hverdagen på skolerne 
således:

Klasserne var delt op i halve klasser, nogle klasser var faktisk delt 
op i tre. Men børnegrupperne var typisk på 10-12 stykker, hvor 
der så var meget færre voksenskift. Det var også derfor, vi var lånt 
ud som psykologer, fordi skolerne manglede voksne til at få det til 
at hænge sammen. 

Ud over at sætte pris på den tættere kontakt til lærerne og den bedre forståelse 
for skolens hverdag beskrev en af de psykologer, som havde været lånt ud til 
skolen:  

Der har været en helt anden ro på skolen i det hele taget, både hos 
de voksne og hos børnene.  Der er flere af de sager jeg ellers har, hvor 
jeg har været ude at observere, og hvor de er i en helt anden ro, end 
de var inden. Der er også en dreng med autisme, som pludselig 
laver jokes og smiler og som ellers var meget tilbagetrukket inden, 
så jeg synes, at det har været en positiv oplevelse. Også at opleve 
at lærerne har haft noget energi til at sætte nogle andre ting i 
gang. Og jeg har kunnet se, at flere har beskrevet at selvom der 
er mindre ”rigtig” undervisning, så virker det som om de lærer 
mere, fordi de kan fokusere i formiddagstimerne.

Generelt fremhævede flere af psykologerne, hvordan de ændrede rammer under 
genåbningen med færre lærerskift, færre elever i klasserne og kortere skoledage 
førte til færre konflikter og et bedre og mere roligt undervisningsmiljø, hvor 
børnene samtidig havde mere overskud til hinanden. En psykolog beskriver 
eksempelvis: 

Jeg vil sige, at det mest tankevækkende for mig har været, hvor 
tydeligt det er, at nogle børn i en anden ramme bliver væsentligt 
bedre fungerende (…). Så for mig er der virkelig noget med 
kontekst. Det bliver så tydeligt for mig, at vi skal hvert fald ikke 
skyde skylden på børnene, hvis ikke det fungerer. Vi skal kigge på 
om de er i en ramme, der er rimelig.
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På tilsvarende vis beskriver en anden psykolog, hvordan de mere fleksible 
rammer omkring undervisningen gav lærerne en anden type overskud:

Der bliver ikke stillet de samme undervisningskrav, og der er ikke 
de samme skift, som der eller har været. Så den ro der er hos de 
voksne, smitter af hos børnene tror jeg, hvor det er mere okay at 
have en dag, der er svær.

Så på ganske paradoksal vis havde flere af PPR-psykologerne en oplevelse af, at 
den ellers mere corona-restriktive skole med krav om håndvask, afstand, mindre 
grupper osv. på andre punkter blev oplevet som mere fri og fleksibel af både 
elever og lærere. 

Som i eksemplerne ovenfor fremhævede flere af psykologerne sig de ændrede 
rammers betydning for elevernes måder at være på. Igen blev roen og den 
anderledes organisering af skoledagen fremhævet som det mest opsigtsvækkende: 

Det er helt klar den der ro, der har fyldt mest. Det at se nogle 
børn, som virkelig mistrivedes inden, pludselig godt kan være i 
den ramme med færre skift og færre børn. Og det har gjort at 
jeg har fået genopfrisket noget, hvis man skal tale lidt om noget 
robusthed og resiliens. Så jeg synes egentlig, at når man omgiver 
sig med så mange børn der er udfordrede, så kommer man 
hurtigt til at sætte fokus på udfordringerne. Hvor det her med, 
at børnene har håndteret det så godt, og at mange blæser det op 
til krisetider og åhh nej, hvad skal der blive af vores børn når de 
kommer tilbage, og så er det hverdag igen, og der er venner og 
skole, og det fungerer.

Den undtagelsestilstand, som coronaen har bragt vores samfund i, fører til 
interessante indsigter, som kalder på kritisk refleksion og diskussion. Den sidste 
del af analysen viste, hvordan corona-skolen på forskellig vis også kunne opleves 
positiv. Jeg vil på ingen måde idyllisere corona-skolen, som forhåbentlig kun 
viser sig som en kortvarig parentes, som inden længe er fortid. Men i det følgende 
vil jeg diskutere, hvordan corona-skolen også har været med til at aktualisere og 
kaste lys på nogle af skolens grundlæggende kvaliteter og vedvarende problemer 
omkring bl.a. uro, manglende fleksibilitet, normeringer og pressede lærere.  
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Udsathed og resiliens 

Kriser rammer næsten altid socialt skævt – og coronaen har ikke været en 
undtagelse. Som beskrevet i denne artikel kan krisen på samme vis siges at have 
ramt skævt pædagogisk. Ikke desto mindre betonede flere af de interviewede 
PPR-psykologer, at mange af eleverne klarede sig bedre end psykologerne på 
forhånd havde forventet. Hvis perspektivet bredes ud, er det interessant, at 
sociologen Nikolas Rose fra en britisk kontekst argumenterer for, at de mange 
forudsigelser om en tsunami af mentale sundhedsproblemer, som følge af 
pandemien, har været overdrevne. Ifølge Rose et al. (2020) er de mest udsatte 
borgere i forhold til udvikling af egentlige mentale sundhedsproblemer dem, 
som i forvejen var i risiko for marginalisering. For langt størstedelen af den 
øvrige befolkning er krisen naturligvis en hård prøvelse, men Rose advarer 
imod at psykiatrisere forståelsen af, hvordan folk (forventeligt) har reageret 
på krisen og dens følgevirkninger. I stedet bør opmærksomheden, ifølge Rose 
og hans kollegaer, rettes imod de mange offentlige besparelser over de seneste 
mange år, som har øget uligheden og som har gjort det vanskeligere at give 
den nødvendige støtte til de borgere, som trænger til den. Selvom det kan 
være vanskeligt at oversætte Roses pointer fra en britisk til en dansk kontekst, 
er påmindelsen om vigtigheden af ikke at sygeliggøre forventelige reaktioner 
på corona-krisen, relevant. I relation til denne artikels empiri beskrev et par 
af PPR-psykologerne, at de på forhånd havde forventet, at flere af eleverne 
ville have det sværere end tilfældet viste sig. Som beskrevet trivedes mange af 
eleverne eksempelvis i de mindre enheder med færre elever og færre skift. Og 
som en af psykologerne beskrev, blev hun mindet om, at resiliens i høj grad er et 
kontekstuelt og pædagogisk anliggende, som nok har at gøre med individuelle 
tilbøjeligheder, men i mindst lige så høj grad afgøres af kontekstuelle forhold. 
Hermed illustreres også, hvordan PPR-psykologerne selv gjorde sig væsentlige 
erkendelser og erfaringer i forbindelse med nedlukningen og genåbningen, som 
vil kunne være berigende i relation til psykologernes fremadrettede virke. Aktuelt 
er mange PPR-kontorer ved at styrke deres behandlingsmæssige indsats, hvor 
intentionen er, at flere børn i psykisk mistrivsel skal tilbydes mindre terapeutiske 
behandlingsforløb i PPR-regi. Disse indsatser kan bestemt være berettigede, 
men igennem artiklens empiri har PPR-psykologerne ligeledes fremhævet, 
hvordan børns trivsel og resiliens i høj grad afhænger af rammebetingelser og 
kontekstuelle forhold. Derfor er det centralt, at PPR’s arbejde med børns og 
unges psykiske mistrivsel insisterer på at forholde sig til rammebetingelser, 
pædagogiske vilkår og deltagelsesmuligheder, og dermed ikke kun bliver til 
terapeutiske behandlingsindsatser i afgrænsede rum. 

Skolens rammer 

Det er interessant at undersøge nogle af de ovenstående kontekstuelle forhold i 
forbindelse med den første genåbning, hvor klassestørrelserne og normeringerne 
var anderledes sammenlignet med den hverdagslige skole. I øjeblikket raser 
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debatten om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Her fremfører 
Svinth & Henningsen (2020) i en ny rapport, at man ikke kan kigge isoleret 
på betydningen af normeringer, når den pædagogiske kvalitet i dagtilbud 
skal vurderes. I den sammenhæng er det, ifølge rapporten, ligeså vigtigt at 
medtænke andre faktorer som daginstitutionernes øvrige betingelser, deres 
formål og børnesyn. Hvis man udelukkende skal følge de interviewede PPR-
psykologer i denne artikel kunne der dog godt argumenteres for, at normeringer 
isoleret set har meget stor betydning for både elevers og læreres oplevelse af 
undervisningsmiljøet. I hvert fald var der på tværs af interviewene en meget klar 
tendens til, at psykologerne fremhævede den ro og det øgede overskud blandt 
lærerne til at nå rundt om eleverne, som de mindre klassestørrelser oplevedes at 
give. 

Undervisningsforstyrrende uro identificeres i mange sammenhænge som 
et af folkeskolens største problemer, og i forskningslitteraturen diskuteres 
ofte forholdet mellem klassestørrelse og omfanget af uro (Szulevicz, 2016). 
I denne artikels empiriske materiale fremhæver et par af psykologerne, 
hvordan mindre klassestørrelser potentielt kan føre til færre henviste børn i 
de specialpædagogiske tilbud. Bedre normeringer kan ligeledes opnås ved flere 
voksne i klasserne, så mindre klasser behøver ikke at være den eneste løsning på 
normeringsspørgsmålet. Under alle omstændigheder har genåbningen med de 
mindre klassestørrelser peget på, at PPR-psykologerne oplever indblik i, hvordan 
mindre klassestørrelser og anderledes rammer omkring undervisningen har 
påvirket elever og lærere positivt. Bl.a. blev det fremhævet af psykologerne, at 
der var en oplevelse af markant færre konflikter mellem eleverne, samt at lærerne 
generelt skulle bruge mindre tid på at irettesætte eleverne. 

Genåbningen illustrerede samtidig også, hvad skolen kan, og hvor den isolerede 
og virtuelle undervisning kommer helt til kort. For selv om mange elever måske 
klarede sig igennem hjemmeskolingen, blev det også tydeligt, hvordan skolens 
socialiserende og fællesskabende egenskaber er helt essentielle, hvilket den 
amerikanske professor, Larry Cuban, beskriver således:

”Skoler samler ikke bare børn for at give dem faglig læring, men 
også for at socialisere dem ind i samfundsværdier. For at lære dem 
normer, for at lære dem at samarbejde osv. Det er funktioner, 
der normalt er skjult for det offentlige blik, men som jeg tror, 
mange fik øjnene op for, da vi pludselig havde en hel nation af 
hjemmeskolede børn.” (Holm, 2020: 7)
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Den decelererede skole

Den italienske forfatter Paolo Giordano beskriver i sin bog ”Smittens tid” 
(2020), at coronaen er blevet pausens og eftertænksomhedens tid. De 
interviewede PPR-psykologer fremhævede, hvordan de kunne registrere, at det 
påvirkede mange familier og børn, at der var mere ro på under nedlukningen, 
hvilket gav anderledes tid til fordybelse og nærvær i mange hjem. I forlængelse 
heraf fremhævedes yderligere den fleksibilitet og mindre stramme styring, som 
undervisningen var underlagt i forbindelse med genåbningen. En af psykologerne 
beskrev, at hun oplevede lærerne som mere rolige, hvilket også smittede af på 
eleverne. Fra en britisk skolekontekst har bl.a. Gibbs (2018) tidligere peget på, at 
et tiltagende strengt styringsregime, som uddannelsessystemet er underlagt, har 
været med til at dehumanisere skolen med fatale konsekvenser for lærerne. Ifølge 
Gibbs har denne dehumanisering ført til, at flere lærere forlader lærergerningen, 
øget stress blandt lærere, lavere arbejdstilfredshed, tidligere pension og generelt 
forringet arbejdsmiljø. Derfor er det også interessant, at Hartmut Rosa (2020a; 
2020b) har beskrevet, hvordan coronaen har påført os alle en øget ontologisk 
usikkerhed, men at krisen samtidig har skabt anderledes mulighed for resonans 
og mening. Rosa beskriver, hvordan coronaen – ud over bekymringer for 
sundhed, økonomi osv. - generelt har fungeret som en velkommen antitese til 
den aktuelt accelererede tidsalder, hvor alle er underlagt et nådesløst kapløb om 
at blive bedre versioner af sig selv. Per Fibæk Laursen (Holm, 2020) argumenterer 
for, at coronaen kan indvarsle et opgør med den tekniske didaktik og den deraf 
følgende øgede anvendelse af test, målinger og IT. Han udtaler i en artikel til 
Asterisk:

Den danske skole er ved at nå en grænse for præstationspres, 
bedømmelse og evaluering. Hele den meritokratiske skoleform, 
hvor vi skal have så mange som muligt til at præstere godt 
i boglige og akademiske uddannelser, det skævvrider vores 
uddannelsessystem i forhold til, hvad der er samfundets behov. 
Og det lægger et psykisk pres på børn og unge. (Holm, 2020: 4). 

På mange punkter flugter Laursens overvejelser med de interviewede PPR-
psykologers, som er præsenteret i denne artikel. Flere af dem fremhæver således 
kvaliteterne ved en mindre præstationsorienteret og knap så monitoreret 
skole, og på den måde kan nogle af indsigterne fra corona-krisen måske i den 
sammenhæng anvendes som løftestang til at ”build back better”? 

Perspektiverende konklusion 

Det er altid vanskeligt at fange en fugl, imens den flyver. Denne artikels empiriske 
materiale stammer fra maj/juni 2020, og er indsamlet på et tidspunkt, hvor 
samfundet for alvor skulle til at åbne igen efter den første store nedlukning. Der 
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er sket meget siden. I kølvandet på den seneste og anden nedlukning har der været 
markant mere mediemæssig og politisk bevågenhed omkring de pædagogiske, 
sociale og psykologiske konsekvenser af nedlukningen – og godt for det. Børn 
og unge rammes på andre måder af nedlukningen end den øvrige befolkning. 
Krisens reproduktive og socialt skæve måde at belaste på må antages at tage til 
i styrke, jo længere krisen varer. Jeg har, igennem artiklen, argumenteret for, 
at krisen – på trods af de mange negative konsekvenser – potentielt også kan 
bruges som et spejl på eksisterende praksisser, og som anledning til at ændre 
på eller cementere nogle af disse. Gert Biesta (2020) advarer imidlertid imod, 
at krisens øgede anvendelse af digitale teknologier kan bruges som løftestang 
til en ikke-pædagogisk informeret digitalisering af uddannelsessystemet. Denne 
artikels pointe er således, at krisens afledte effekter er ganske komplekse, og at 
krisen hverken fuldstændigt entydigt kan siges at have haft negative konsekvenser 
for eksempelvis de mest udsatte børn og unge, ligesom det kræver betydelig 
pædagogisk og psykologisk indblik, hvis indsigterne fra krisen skal bruges 
konstruktivt efterfølgende. I den forstand kan krisen ligeså vel have været med 
til at bekræfte eksisterende forståelser og praksisser, som da PPR-psykologen 
eksempelvis fremhævede, at nedlukningen og genåbningen havde fungeret som 
åbenlyse påmindelser om, at omfanget af børns vanskeligheder i vid udstrækning 
afgøres af, hvilke sammenhænge, de er en del af. 

Thomas Szulevicz, Cand. Psych., ph.d., lektor i pædagogisk 
psykologi, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg 
Universitet
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Den aktuelle coronakrise er på snart sagt alle måder forfærdelig. Den har 
på verdensplan kostet mere end tre millioner mennesker livet og har gjort 
endnu flere alvorligt syge med fx lungebetændelse, blodforgiftning eller 
nyresvigt. På den baggrund kan titlen på denne artikel virke noget prob-
lematisk. Men samtidig har netop den type globale pandemier altid vist 
sig at indeholde potentialer for nytænkning. Det er i sådanne potentialer, 
artiklen tager sit afsæt.1 

I sin essaysamling Hvordan det ender. Hvordan det begynder, forholder 
den italienske filosof Umberto Eco sig til den rolle, som intellektuelle og 
videnskabsfolk skal påtage sig, når der er kriser i samfundet: De skal ”tie stille, 
når de ikke har noget at sige” (Eco, 1998, s. 17). Ecos pointe er, at intellektuelle 
og videnskabsfolk skal sige noget før og efter kriserne, men aldrig under:

Når huset brænder, kan den intellektuelle optræde som et 
almindeligt fornuftigt menneske ligesom alle andre, men 
hvis han mener at have en særlig mission, bilder han sig noget 
ind, og den, der anråber ham, er en hysteriker, der har glemt 
brandvæsenets telefonnummer (Eco, 1998, s. 18).

Eco skriver videre, at der kun findes én situation, hvor intellektuelle og 
videnskabsfolk har en funktion i forhold til aktuelle begivenheder, nemlig når 
der sker noget alvorligt, uden nogen lægger mærke til det. Det forhold kan vist 
næppe siges at gøre sig gældende med den aktuelle corona-pandemi. 

Pointen er åbenlys. Der kunne faktisk være noget befriende over, at man holdt 
sin mund og lod pandemiens brandslukkere føre ordet og udføre handlingerne. 
I artiklen vil jeg indløse den ecoske fordring på to måder. For det første vil jeg 
anlægge et retrospektivt og et prospektivt perspektiv på pandemiers potentiale 
for nytænkning, ikke et aktuelt, og for det andet vil artiklens analyser og 
diskussioner blot være udført af ganske almindeligt fornuftigt menneske, der på 
ingen måde er på nogen som helst særlig mission. 

1  Artiklen er blevet meget anderledes, end jeg oprindeligt havde forestillet mig, og jeg har 
været på en del omveje og vildveje undervejs – hvilket artiklen stadig bærer præg af. Tusind tak til 
Gro Hellesdatter, Katrin Hjort, Peter Ø. Andersen, Jan Thorhauge og Jens Erik Kristensen for så 
værdifulde kommentarer, at artiklen ikke endte helt blindt, og lige så stor tak til reviewer og DpT’s 
omhyggelige redaktion.

Martin Blok Johansen
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Pointen i artiklen vil være, at kriser – som den aktuelle coronakrise – ofte vil bære 
nogle uforudsete potentialer med sig i og omkring pædagogik og pædagogisk 
arbejde. Alt det skal ikke alene tages med de forbehold, jeg indledte artiklen 
med, men også med det forbehold, at pandemien har haft massiv indflydelse på 
pædagogik, uddannelse og undervisning i hele verden (Erhan & Gümüş, 2020, 
s. 183). En UNESCO-rapport har vist, at 91,3% af alle verdens studerende – det 
er mere end halvanden milliard – på et tidspunkt under pandemien har haft 
afbrudt deres uddannelsesforløb (UNESCO, 2020). Samtidig har muligheden 
for studerendes udviklingsophold i udlandet været indstillet mange steder. I det 
hele taget har den internationale mobilitet været markant forringet, hvilket også 
har vanskeliggjort konferencedeltagelse, forskningsophold og internationalt 
samarbejde for videnskabsfolk. Pædagogisk feltarbejde bliver udsat, skoler 
og dagtilbud lukkes og åbnes og lukkes, klassisk undervisning omlægges til 
fjernundervisning, som mange studerende har svært ved (Qvortrup, 2020). Alle 
de problemer og forringelser, som dette medfører, er helt åbenlyse. Pointen med 
denne artikel er imidlertid en anden: Det er potentialerne, der er i fokus – de 
nybrud, som corona-krisen kan give anledning til: De ”nye, tidligere utænkelige, 
pædagogiske praksisformer”. Det søger artiklen at udforske dels gennem 
en retrospektiv analyse: (1) Hvilke nye erkendelser har tidligere kriser givet 
anledning til; og dels en prospektivt analyse: (2) Hvilke nye erkendelser kan den 
aktuelle krise give anledning til.

Med udgangspunkt i Adornos klassiker ”Essayet som form” (1998, s. 
101-115) kan artiklen betragtes som et forskningsessay. Adorno mener, at de 
klassiske indvendinger mod essayet – fx at der er et blandingsprodukt, der er 
usammenhængende og tilfældigt – kommer til at foregive, at helhed er noget, 
man har helt styr på allerede fra begyndelsen, og at man derfor ikke kan og ikke 
vil udelade noget. Derfor er essayet så fristende netop her: Jeg har ikke anet, hvad 
der kom ud af det. Det betyder også, at mit essay aldrig giver indtryk af at have 
forklaret og forstået sit emne så udtømmende, at der ikke er mere at sige om det. 
Tværtimod taget det afsæt i ”et øjebliksbillede af en konflikt” (ibid.). Artiklen gør 
– med Staf Callewaerts ord fra en tidligere artikel i DpT – således ikke krav på at 
være videnskabelig forskning, men er derimod ”et forstadium til videnskabelig 
forskning: det stadium hvor man begynder med skarpt at formulere bestemte 
antagelser, som man længe har haft i baghovedet, men ikke har bearbejdet helt 
igennem” (1994, s. 226). Refleksionerne herunder skal ses i dette lys. De har 
mest af alt søge- og udkastpræg og gør ikke krav på at være andet end det, de er: 
En slags forundersøgelse, der endnu blot har foreløbighedens karakter.

Pandemiers forandringspotentiale

”Frem for alt forekom det ham, at travlheden på hotellet, skønt højsæsonen 
først nu nærmede sig, snarere aftog end tiltog, og især var det, som om det 
tyske sprog forstummede”. Sådan skriver Thomas Mann i Døden i Venedig 
(Mann, 2017). Hovedpersonen, Gustav von Aschenbach, erfarer her, at det, 
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der umiddelbart virker som et lokalt udbrud af kolera, har betydning for tyske 
turister og dermed snarere kan betragtes som en epidemi. Senere i romanen får 
vi at vide, at koleraen er kommet til Venedig fra Indien, således at den faktisk 
kan betragtes som en pandemi. Forskellen mellem udbrud, epidemi og pandemi 
ligger nemlig ikke i smitsomhed eller dødelighed, men i smittespredning og 
geografisk udbredelse (Fischer, 2020). Det er et udbrud, når der lokalt opstår 
en pludselig smitsom sygdom, mens det er en epidemi, når udbredelsen af 
sygdommen bliver ukontrollabel og sker til et stort antal mennesker indenfor en 
kort periode. Derimod kræver en pandemi, at den ukontrollable udbredelse sker 
over en eller flere verdensdele (ibid.). Allerede d. 11. marts 2020, den dag, hvor 
Danmark lukker ned første gang, bekendtgør WHO, at corona er en pandemi. 

Sådanne pandemier har der været en lang række af historisk set. Alle sammen har 
de medvirket til, at vi nu – på trods af deres tilbagevendenhed – har fået langt 
større forståelse for dem og dermed reduceret dødeligheden ved dem markant. 
Historiske pandemier lærer os således noget om, hvordan vi skal forholde os 
til aktuelle og kommende pandemier. De problematiserer vores verden og kan 
ad den vej give anledning til nye erkendelses-, lærings- og handlemønstre. Så 
selvom der ikke er erfaringer med den aktuelle corona-virus, er der tusindvis af 
års erfaringer med udbrud, epidemier og pandemier historisk set (Hays, 2005; 
Varberg & Duedahl, 2020; LePan, 2020).2 

Pest slog i en relativt kort periode i 1300-tallet henved 25 millioner mennesker 
ihjel (en tredjedel af Europas befolkning), men samtidig er det netop pesten, 
der skaber den karantæne-forståelse, som vi stadig holder os til i dag (karantæne 
fra italiensk quarantina, som betyder 40, jf. at der gik 37 dage fra pestsmitte 
til død), ligesom den giver os de grænsekontroller og epidemilovgivninger, vi 
til dels stadig trækker på. Samtidig betyder senere pestudbrud i 1500- og 1600-
tallet, at Shakespeare – der arbejder hjemmefra, fordi teatrene er nedlukkede 
– begynder at skrive poesi, således at vi i dag fx har nogle af litteraturhistoriens 
mest berømmede sonetter, og at Newton, der er sendt hjem, fordi universitetet 
i Cambridge er nedlukket, bruger tiden på at sidde og hvile sig ved siden af et 
æbletræ… 

Spedalskhed fører til brugen af isolation, tuberkulose tydeliggør betydningen af 
håndhygiejne og skaber grundlaget for sanatorier, og behovet for at producere 
vaccine mod difteri fører til oprettelsen af seruminstitutter, koleraren indvarslede 
”den sanitære revolution” med etablering af kloakering, rent drikkevand og 
desuden vigtigheden af smitteopsporing, og den spanske syge, som kostede 
op mod 50 millioner menneskeliv, foranlediger studerende og undervisere på 
skoler og universiteter til at bruge mundbind, og samtidig begynder en stor 
del af undervisningen at blive afholdt udenfor. AIDS-pandemien lærer folk 
betydningen af at bruge kondom og den massive fare i social stigmatisering, 
og samtidig er AIDS-pandemien et eksempel på, hvordan uddannelsessteder 
2  Eksemplerne herunder er primært hentet fra disse tre kilder.
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først negativt bliver betragtet som en kilde til smittespredning og efterfølgende 
positivt som kilde til håb og opmuntring (Erhan & Gümüş, 2020, s. 187). 

Den slags pandemiske kriser, som corona nu indskriver sig i – og her malet 
med den store pensel – har altid medført nye tanker, nye erkendelser og nye 
handlinger. De er dybt tragiske. Men de kan også være et mulighedsrum for 
kreativitet og idégenerering.

Hvis man forsøgsvis udvider det, så man også medtager kriser, der ikke har afsæt 
i sygdom, og samtidig afgrænser det til pædagogiske erkendelser og handlinger, 
så kan noget af det samme identificeres. Religionskrigene i kølvandet på 
Reformationen er med til at sætte fokus på børns læse- og skrivefærdigheder og 
giver os Den lille Katekismus, som i et letlæst, pædagogisk sprog anskueliggør 
troens punkter og kristen moral, og som bliver fast pensum i skolerne de 
efterfølgende århundreder. Militærets udvikling af humanteknologi i form 
af psykologiske prøver, socialpsykologiske undersøgelser og eksperimenter og 
interesse for gruppeprocesser under de to verdenskrige har været med til at forme 
pædagogiske forestillinger om, hvad og hvordan mennesker udvikles, ligesom den 
såkaldte New Education Fellowship-bevægelse – der udviklede sig i forlængelse 
af 1. verdenskrig og genudviklede sig i forlængelse af 2. verdenskrig – kommer 
til at sætte varige reformpædagogiske spor i opgøret med autoritære skoleformer 
og et samtidigt fokus på individualiseret undervisning, barnet i centrum og 
udformningen af test- og evalueringspraksisser (Ydesen & Andreassen, 2015, 
s. 100). Gældskrisen, som den der affødte statsbankerotten i 1813, medvirker 
bl.a. til, at man accelererer processen omkring den første folkeskolelov, der 
kommer året efter, og som har både religiøs rettethed og oplysnings- og 
erhvervsrettethed, mens finanskrisen i 2007 tværtimod marginaliserer dannelses- 
og tilværelsesoplysning og sætter fokus på læringsresultater og international 
konkurrence. Den aktuelle klimakrise markerer bl.a. børn og unges optagethed 
af fællesskab og solidaritet og bliver et samlingssted, ”der forbinder dem på tværs 
af socioøkonomisk baggrund og politiske ståsteder” (Lieberkind, 2020, s. 23), 
ligesom metoo-krisen medvirker til fokus på diversitet og accept. Alt sammen er 
det eksempler på, at kriser ofte vil afstedkomme nye måder at tænke og handle 
på. 

I det følgende afsnit vil jeg prøve at nærme mig en teoretisk forankret forståelse 
af, hvad kriser er. Forståelsen indeholder det forbehold, at den selvsagt ikke skal 
betragtes som en naiv hyldest til kriser. Generaliseringen af krisers potentiale, 
som den kommer til udtryk i afsnittet, hviler på et teoretisk abstrakt begreb, 
som derfor skal ses i sammenhæng med de konkrete eksempler, jeg har skitseret 
herover. Til forbeholdene hører også det, at de ovennævnte kriser adskiller 
sig fra sundhedskriser derved, at positionerne er fordelt på forhånd. Klamme 
krænkere, storindustrien og grådige forretningsmænd udgør skurkene i metoo, 
klimakrisen og finanskrisen, mens skurkepositionen i sundhedskriser er mere 
kompleks, uforudsigelig og bevægelig. Udover at være en sundhedskrise er 
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corona også en samfundskrise – en økonomisk krise, en frihedskrise, i mange 
lande også en politisk krise. Samtidig har de det til fælles, at udgangen er 
todelt: enten forandring eller sammenbrud (jf. det græske krisis, der betyder en 
afgørende vending). Håbet og frygten vil således ofte være krisens henholdsvis 
positive og negative ledsager.

Krisens forandringspotentiale

”Uden lidelse ingen indsigt”. Sådan skriver den danske forfatter og filosof 
Villy Sørensen i digtsamlingen Vejrdage. Han trækker her på en forestilling fra 
det antikke Grækenland om, at vi lærer gennem lidelse – det græske pathein-
mathein er en sammenbinding af de to infinitiver at lære og at lide. Det at lære 
eller forstå (matheimata) opnås gennem det at lide (patheimata). Figuren kan 
genfindes hos en lang række pædagogisk orienterede filosoffer, der taler om fx 
forhindringer, brud, diskontinuitet, smerte, forstyrrelser og risiko, og som gør 
det indenfor rammerne af noget potentielt positivt (Johansen, 2017). Figuren 
er i sig selv pædagogisk orienteret: Man lærer først, når ens eksisterende viden 
og verdensbillede bliver udfordret. Det er netop det, pandemihistorien har vist 
os, og som nu gentager sig under den aktuelle corona-krise – vores eksisterende 
viden og verdensbillede er blevet udfordret. 

Netop her byder den tyske filosof og forsker i teoretisk pædagogik Otto 
Friedrich Bollnows begreb om krise sig til. Hos Bollnow er krisen en smertelig, 
men betydningsfuld oplevelse, og samtidig et afgørende punkt for ny indsigt 
(1976, s. 40). 

Krisen er en forstyrrelse af det normale livsforløb, og den kommer pludselig 
og med uforudset intensitet og på en sådan måde, at selve livet synes at 
stå på spil, så længe krisen varer (1976, s. 33-34). Kriser er en modfigur til 
kontinuitet, sammenhæng og stabilitet. Ved kriser standser man op; de 
er pludselige og uforudsete, de afbryder og forstyrrer, men skaber netop 
derigennem nye erkendelses- og handlemønstre. Dermed indeholder de også 
et forandringspotentiale, fordi de medvirker til, at vi forstår os selv, vores virke 
og vores omverden på en anden måde, end vi gjorde tidligere, sådan som det 
også tydeligt kan udledes af en af Bollnows bogtitler, Krise und neuer Anfang. 
Det er netop pointen, som historien viser os, at pandemiske kriser (også) kan 
være produktive, fordi de tvinger os til at søge nye veje og tænke i nye baner, og 
dermed samtidig indvarsler nye begyndelser.

Krisen, også den aktuelle corona-krise, vil således ofte have tretrinsrakettens 
karakter (Bollnow, 1976, s. 36):

(1) Noget udefrakommende indfinder sig som et skarpt brud med den 
jævne kontinuerlige udvikling. 
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(2) I en smertefuld proces brydes der med fortiden, og efter krisen begynder 
livet igen, men på et andet plan.

(3) Det skarpe brud med den jævne kontinuerlige udvikling indvarsler en 
indgriben af noget nyt og anderledes.

På nogle måder korresponderer dette krisebegreb med Gadamers pointering af 
erfaringsprocessens negativitet – altså at ny erkendelse opstår, når vi tror, at vi 
har set noget i et rigtig lys, og derefter indser og erfarer, at det har vi ikke, for 
dermed ændres vores viden, og vi forstår nu på en anden måde (jf. Gadamer, 
2007, s. 337ff.).

Samtidig er det interessante her – med den aktuelle corona-krise – hvad det er, 
der er eller bliver de nye erkendelser, der bæres med videre. I Eksistensfilosofi 
og pedagogikk. fremhæver Bollnow, at krise etymologisk også betyder afgørelse, 
hvor mennesket må vælge mellem to forskellige muligheder: 

Det er vesentlig en avgørelse som angår retningen, den vei vi vil 
slå inn på, hvordan det senere skal gå oss. Det er altså ikke tale 
om to innbyrdes likeverdige muligheter, men om et valg mellom 
rett og galt, mellom godt og ondt, et valg som vi tvinges til å ta i 
den aktuelle situasjon (op.cit., s. 34).

Hvad er det for en vej, vi slår ind på nu? Bruger vi den aktuelle krise til at justere, 
supplere, ændre, eller vælger vi at gå back to normal – og hvilken af vejene er ret, 
og hvilken er gal?

Coronas pædagogiske forandringspotentiale

”Den fjerde dag kundgjordes oprettelsen af et nødhospital i en ryddet vuggestue”. 
Sådan hedder det i Albert Camus' Pesten, der handler om et pestudbrud i den 
algeriske by Oran, men som lige så godt kunne handle om corona (Camus, 
2012). 

Kriser tvinger os til enten passivt at tilpasse os de nye omstændigheder eller at 
påvirke dem aktivt. Det er den bollnowske afgørelse mellem to mulige veje. 
Vender vi tilbage til den velkendte, veletablerede struktur for dagtilbud, skoler 
og de senere uddannelser, eller bruger vi krisen til at ændre på noget, der måske 
trænger til at blive ændret? Har det vist sig, at det digitale, som stort set alle i 
hele uddannelsessektoren har været mere eller mindre underlagt siden foråret 
2020, har nogle fordele, som skal forfølges, eller har det tværtimod vist sig, at 
manglen på nærvær og fællesskab er en uovervindelig svaghed ved det digitale? 
Er der noget, vi fra nu af vil være ekstra opmærksom på? Vil corona-krisen give 
anledning til nye overvejelser over social og faglig trivsel? Er der måske endda 
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noget, som vil radikalisere den måde, vi tænker pædagogik på? Kan det tænkes, 
at den måde at tænke fx skole på, som vi – med større og mindre reformer 
undervejs – har gjort det i mere end 200 år, vil blive gennemgribende ændret 
efter corona-krisen?

Det skal her betones, at den toneangivende amerikanske uddannelsesforsker 
og Stanford-professor Larry Cuban, som har forsket i store historiske krisers 
betydning for uddannelsessystemet, er temmelig afdæmpet i sine forventninger 
til, hvor stor betydning coronakrisen vil få på fx skoleudvikling (Cuban, 2020, 
s. 5). Men i forlængelse af coronakrisen opstår der netop et nyslået fokus på 
vigtigheden af uddannelse. Dette nyslåede fokus kunne man som minimum 
bruge som anledning til at genoverveje, om uddannelsessystemet skal være med 
til at betale en del af den regning, som krisen efterlader, eller om der i fremtiden 
tværtimod skal gøres endnu større investeringer i uddannelsessystemet på trods 
af den regning, der skal betales.

Desuden er det bemærkelsesværdigt, at det, der som udgangspunkt er en 
sundhedskrise, får så stor betydning for pædagogik og pædagogisk arbejde. 
Hele vejen igennem uddannelsessystemet – på langs og på tværs – står forældre, 
elever og studerende, undervisere, forskere og politikere overfor at afgøre, på 
hvilken måde de vil forvalte de nye muligheder, som krisen har åbnet for. Så 
det er ikke kun på de store linjer, at der nu åbnes for nye muligheder. Mange 
forældre er blevet tvunget til at være undervisere for en stund; de har fået indsigt 
i didaktiske, metodiske og faglige spørgsmål på en anden måde, end mange har 
haft tidligere, og som de givetvis vil være mere familiære med fremover. Hvordan 
forvaltes den indsigt? Giver det anledning til vækst i egentlig hjemmeskoling? I 
Danmark er det stadigvæk et relativt nyt fænomen, hvor det formentligt blot 
handler om få promiller, der bliver hjemmeskolet (Jessen, 2019). Men i fx det 
amerikanske uddannelsessystem drejede det sig allerede før corona om mere end 
fire procent af alle børn (Gaither, 2009, s. 331-346). Og hvilken betydning vil 
det i så fald få for den skævvridning, der i forvejen præger uddannelsessystemet? 
Måske en del, måske ingen. Når undersøgelser viser, at amerikanske børn, der 
hjemmeskoles, klarer sig godt og ofte ender på de bedste universiteter (ibid.), 
så skyldes det nok snarere, at disse børn typisk kommer fra veluddannede og 
kapitalstærke familier, der kan tillade sig at hyre de bedste tutorer til deres børn, 
end det skyldes det, at de skoles hjemme. 

Spørgsmålet er også, hvad den aktuelle krise rent faktisk fortæller os om børn 
og de institutioner, de tilbringer en stor del af deres barndom i. Måske fortæller 
den, at børn – der nok kan være modvillige – oplever en institutionslængsel: at 
de nu indser fornøjelsen ved at være i dagtilbud eller gå i skole. Børnene savner 
deres lege- og klassekammerater, deres pædagoger, deres lærere. Den logik 
fortæller, at dagtilbud og skoler ikke blot er undervisnings- og læringsmiljøer, 
men også sociale miljøer, som familien kun i begrænset omfang kan erstatte 
og kompensere for. Nogle gange taler man om børn og unge som ’indsatte’ i 
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dagtilbud og skoler, fordi de ikke er der af egen fri vilje, men tværtimod placeret 
der af undervisnings- og arbejdsmarkedsbehov. Men noget kunne tyde på, at 
corona-krisen har udfordret den påstand (som vel egentlig stammer fra Philippe 
Ariès’ barndomshistorie, hvor han pointerer, at opdagelsen af barndommen i 
1700-tallet blev ledsaget af ’indespærring’ i skolen). Hvis den logik følges, kan der 
identificeres et pædagogiseringspotentiale, hvor krisen fortæller os, at børn længes 
efter deres institutioner og vil møde frem med en større institutionsmotivation 
end før krisen. Eller måske fortæller krisen den omvendte historie: at det ikke er 
en institutionslængsel, men snarere en længsel efter ’noget andet end hjemme’. 
Børnene savner kammerater, ikke nødvendigvis klassekammerater. De savner 
andre voksne end forældrene, men ikke nødvendigvis pædagoger eller lærere. Hvis 
den logik følges, kan der tværtimod identificeres et afpædagogiseringspotentiale, 
hvor krisen fortæller os, at børns institutioner netop er opbevaringsrum, og 
at børn sagtens kan have et fornuftigt og lærerigt hverdagsliv uden at være i 
dagtilbud eller skole. Ad den vej udfordres uddannelsespolitikkens insisteren 
på, at institutionslivet er godt per se, og snart sagt det eneste, vi kan forestille os 
for børn, fra de er helt små og fremefter.

Både børn og unge, pædagoger og lærere har været åbenlyst pressede gennem 
forløbet – ligesom alle andre – men samtidig er der gennem dette pres 
tilsyneladende også skabt et nærvær og en tryghed, som man måske ikke har 
set på samme måde før krisen. I en undersøgelse udført af lektor på DPU 
Kirsten Elisa Petersen svarer langt hovedparten af det adspurgte pædagogske 
personale således, at den måde, som det pædagogiske arbejde har været forvaltet 
under krisen, har været godt for børnenes udvikling, hvilket får Petersen til at 
konkludere følgende: 

De små grupper og det, at den samme pædagog eller medhjælper 
hver dag havde ansvaret for den samme børnegruppe, har vist 
sig at være godt for børnenes tryghed og udvikling. Det viser 
datamaterialet meget tydeligt, og det er også den klare opfattelse 
hos pædagogerne (Petersen, 2020, s. 18).

Hun fremdrager samtidig det snurrige forhold, man ville kunne kalde nærhed 
gennem afstand, at det, at man er forpligtet på at holde afstand og være sammen 
i langt mindre grupper end sædvanligt, faktisk afstedkommer mere fysisk og 
psykisk nærvær i det, der så er mindre børnegrupper, som samtidig har én fast 
og gennemgående pædagog, og hvor børn og pædagog derfor kan opbygge en 
tryghedsskabende regelmæssighed, som netop har mulighed for at opstå og 
blive udviklet, når man er sammen gennem længere tid. 

I folkeskolen kan der – igen som de fleste andre steder – peges på en begyndende 
modløshed. Men samtidig fokuseres der også på, at den aktuelle pædagogiske 
virkelighed har været præget af kortere skoledage, mere udeundervisning, flere 
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lærere til færre børn, mindre pres, færre konflikter, forældre med overskud og 
”mod hos lærerne til at ramme ved siden af, fordi politisk bestemte mål og tests 
for en stund er lagt til side”, som en skolelærer udtrykker det (Hammer, 2020). 

Karakteristisk for både daginstitutioner og skoler er det tilsyneladende, at den 
distance – som ellers typisk bliver fremhævet som et af de mest problematiske 
greb, når det handler om børn (hvilket det også på mange måder er) – ikke 
med nødvendighed er negativ. Måske tilbyder distancen introverte børn 
en anderledes mulighed for at udfolde sig, fordi de ikke er udsat for det 
sociale pres, som institutionslivet også indeholder. Men også i et bredere og 
mere internationalt perspektiv åbner ”distance education” dørene for nogle 
muligheder, som ellers ville forblive lukkede. Børn som af den ene eller anden 
grund – geografiske afstande, uddannelsesgebyrer, handicap eller lignende 
– ikke kan deltage i klassisk, konventionel undervisning, får mulighed for det 
gennem onlineundervisning, der naturligvis, medgivet, langt fra er det samme 
(Hassenburg, 2009; Evans & Shortall, 2011). I Danmark kunne det fx være 
børn, der er ramt af skolevægring, fordi de lider af socialangst, separationsangst, 
præstationsangst, stress eller mobning, men som nu kan deltage i undervisning. 
At den aktuelle krise kommer til at betyde, at man får skabt nogle platforme 
og nogle rutiner, der bevirker, at disse børn kan deltage i skolens undervisning 
fremover. 

Der er således ét tema, der skiller sig særligt ud her: Den virtuelle 
hjemmeundervisning. Ifølge en UNICEF-rapport har de klassiske skoleritualer, 
som har været fastholdt under corona-krisen – indringning, timer, pauser, 
gruppearbejde, håndsoprækning, oplæg, sociale interaktioner udringning osv. 
– været både fagligt og psykologiske betydningsfulde for eleverne (UNICEF, 
2020). De har ad den vej kunnet holde kontakten til et fællesskab, som ikke 
kun har bestået af deres nære kammerater. Tidligere omtalte Larry Cuban 
er imidlertid mere skeptisk overfor det digitale: ”Alle, der har prøvet at lave 
onlineinstruktion med små børn, ved, hvor umuligt det er”, fordi det lægger 
op til ”en bestemt form for læring med fokus på lærercentrerede instruktioner”, 
og at mere progressiv pædagogik derfor er stort set uladsiggørligt (op.cit). Det, 
man måske kan uddrage som potentiale herfra, er at bruge erfaringerne fra den 
virtuelle hjemmeundervisning, når den klassiske undervisning vender tilbage. 
Der er således forskning på området, der tyder på, at undervisning på mellem 
15 og 30 minutter er mere effektivt, end de sædvanlige 45 minutter (Ning & 
Corcoran, 2020). Det ville være et temmelig radikalt brud, hvis hver ”time” 
fremover blot vil vare en halv time.

Hvis man afslutningsvis trækker problemstillingen helt væk fra den nationale 
andedam, så kan man i et større internationalt perspektiv betragte den globale 
corona-krise som en krise, der giver os blik for vores privilegerethed som nation. 
Ifølge en undersøgelse fra OECD har mere end 95% af alle elever i lande 
som Danmark, Norge, Island, Østrig, Schweitz, Holland, Polen, Litauen og 
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Slovenien deres egen computer, mens det tal blot er 34% for elever i Indonesien. 
I Indonesien kan man således stå overfor et valg mellem at fjernundervise de 
elever, der har computer (og som derfor nok er de mest resursestærke) og lade 
den gruppe af i forvejen resursesvage elever sakke endnu længere bagud, eller 
alternativt indstille al undervisning og dermed lade hele nationens elever sakke 
bagud. På den baggrund kan krisen også afdække nogle internationale uligheder, 
som man nok ved findes, men som man kan bruge den aktuelle krise til at få gjort 
noget ved. Hvis der skulle identificeres et markant og radikalt potentiale i den 
aktuelle krise, en pædagogisk landvinding, skulle det nok være det: En endnu 
større opmærksomhed på ”at få flere med”. Helt generelt.

Afsluttende overvejelser

”Det er ikke Veien, der er trang, men at Trængselen er Veien”, som Kierkegaard 
formulerer det i Opbyggelige Taler i forskjellig Aand (1995, s. 270). Hvis vi 
tilslutter os det i en mere verdslig udgave, end Kierkegaard givetvis har tænkt, 
så er det gennem trængsler, gennem forhindringer, gennem kriser, at vi finder 
vejen. Uden at forfalde til en romantisering af kriser vil de ofte bære noget nyt 
med sig. Nye erkendelser, nye tanker og nye handlemuligheder. Det har de 
gjort historisk, og det vil de nok også gøre med den aktuelle krise, ligesom de vil 
fremover. 

Spedalskhed giver os isolationsforståelser, pest giver karantæneforståelser, 
kolera giver kloakering. Hvilke nye tanker og handlemuligheder kommer vi til at 
trække fra den aktuelle krise? Hvad bliver arven fra corona? Det er oplagt at pege 
på mundbind og håndsprit – at vi fremover kommer til at bruge mundbind 
og håndsprit på en langt mere selvfølgelig måde, end vi gjorde før corona. I et 
pædagogisk perspektiv kan man lidt dristigere pege på anerkendelse. At man 
måske i større omfang end før corona påskønner den rolle, som pædagoger og 
lærere udfylder. En undersøgelse fra A&B Analyse viser således, at forældre 
har fået et mere positivt syn på lærerne og deres faglighed under coronakrisen 
(Lauritsen, 2021). Måske var det præcis det, der skulle til for, at lærere omsider 
fik anerkendelse. Ikke højere løn. Ikke en 5-årig læreruddannelse. Ikke højere 
adgangskvotienter. Men en coronapandemi.

Samlet set kan man gøre sig håb om, at arven fra corona bliver en ny 
solidaritetsforståelse. Er det for højstemt? En krise, som den vi står i aktuelt, 
vil ofte fungere som prisme eller troldspejl, hvorigennem vi kan se, hvad 
vi egentlig er for nogle mennesker. Er vi hjælpsomme eller hensynsløse, 
egennyttige eller solidariske? Her viser foreløbige undersøgelser, at lande, 
regioner, byer og enkeltpersoner i EU har ydet ”nabohjælp” gennem stort set 
hele pandemiperioden (ECFR, 2021). Altså at man generelt og i voksende grad 
påtager sig ansvaret for at hjælpe dem, der har brug for det. Så selvom fordelene 
ved solidaritet for så vidt ikke er ny viden – sociologer som Comte, Durkheim 
og Tönnies så alle solidaritet som netop det, der holder sammen på et samfund – 
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kan coronaepidemien måske føre til en fornyet ansvarlighedsfølelse og loyalitet 
blandt mennesker. 

Den italienske filosof Giorgio Agamben er blevet flittigt brugt og citeret 
under corona-krisen. Pointen om den permanente undtagelsestilstand, der 
udgør en trussel mod borgernes sikkerhed, er oplagt. Corona-krisens regler og 
begrænsninger (der først blot synes at vedrøre nogle mennesker nogen tid, men 
som senere viser sig at skulle gælde for alle altid) giver både anledning og ret 
til overvågning, registrering og isolation, og dermed til at kunne demontere 
essentielle demokratiske rettigheder som privatliv, organisations-, forsamlings- 
og ytringsfrihed. Hele pointen er åbenlyst rigtig. Men samtidig er der en anden 
fortælling, som ikke handler om regler og begrænsninger, men om corona-
krisen som mulighedsrum. Dens potentiale for at kunne tænke og handle på 
nye måder. 

Martin Blok Johansen, docent, VIA University College
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Denne artikel præsenterer pædagogisk takt som et overset og væsen-
tligt bidrag til pædagogikken, og forsøger at beskrive dens rolle i pæda-
gogisk praksis. Dernæst forsøger artiklen den svære øvelse at sige noget 
om hvordan denne takt kan udvikles. Dette gøres gennem en kobling til 
Hannah Arendts ideer om dømmekraft og eksemplaritet. Pædagogisk takt 
henviser til en særlig evne til at identificere og handle i forhold til pæda-
gogiske situationer. Til udvikling af denne evne kræves altså dømmekraft 
og eksemplaritet. Disse to begreber stiller ideen om pædagogisk takt i 
modsætning til de herskende ideer om evidens og ’hvad der virker’, hvor 
pædagogikken forstås ud fra et primært samfundsvidenskabeligt pers-
pektiv. Med begrebet om pædagogisk takt går bevægelsen snarere mod et 
humanistisk perspektiv på pædagogikken som en egen disciplin, hvor svar 
på, hvad der virker, må gives i relation den konkrete kontekst og gennem 
tolkning og handling på samme. Artiklen tager udgangspunkt i en række 
eksempler på pædagogisk takt for dermed at tilbyde en forståelse af dømme-
kraften og det eksemplariskes betydning for pædagogisk handling.

Emneord: Pædagogisk takt, dømmekraft, eksemplaritet, Hannah Arendt

Korlederen

Maria har samlet børnene på stole i en halvvifte foran sig. Hun 
starter koret med nogle korte intonationer og lyde akkompagneret 
af gestikulationer. ”nej – nej” ”jo – jo”. Herefter følger en række 
mere tekniske øvelser ved hjælp af lyde: ”uuh – UUHH – uuh”. 
Maria former lydene med armene og kroppen så børnene både 
visuelt og lydligt kan følge Marias instruktioner. Et par drenge på 
forreste række er urolige, og Maria vender sig mod dem og intonerer 
ekstra intensivt så drengene igen retter opmærksomheden mod 
hende. Dernæst følger en række øvelser, hvor børnene skal sidde 
ranke på stolen i ’korstilling’. Maria illustrerer denne i kontrast 
til ’sofastilling’. I denne proces skal børnene rejse sig og sætte sig, og 
de fleste stemme- og sangøvelser følges af kropsbevægelser. Maria 
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tysser på børnene og går i gang med den første sang. ”Jeg synger 
for”. Maria illustrerer med hænderne, at mens hun synger for, 
lytter børnene, og vender hænderne mod børnene når de skal 
synge. Undervejs i øvelserne tiltaler Maria enkelte børn direkte 
med komplimenter eller rettelser. Hun gør det med en bestemt 
men rolig stemme, og bruger sit kropssprog til at tydeliggøre 
instruktionerne. Efter lidt tid skal børnene op at stå og går ud 
på gulvet i kirkerummet, hvor de samles i rundkreds. Børnene 
står først uroligt og enkelte begynder at snakke og skubbe lidt. 
Maria starter med en for børnene velkendt sang som ’fanger dem 
ind’ igen. Maria går stille hen imod dem som stadig er urolige 
og fanger deres blik, hvorefter de igen retter opmærksomhed mod 
sangen og de tilhørende bevægelser.

Ideen om pædagogisk takt har siden Herbart introducerede begrebet i sine første 
forelæsninger om pædagogik i 1802, levet en omskiftelig tilværelse og er sjældent 
blevet behandlet systematisk. På engelsk har den fænomenologiske forsker 
Max van Manen anvendt begrebet til at beskrive en særlig etisk fornemmelse 
for pædagogiske handlemuligheder (2016a; 2016b), mens den tyske litteratur 
har udviklet Herbarts tanker om den pædagogiske takt som en systematisk 
præsentation af både didaktiske, pædagogiske og etiske evner hos pædagoger 
og lærere (Muth 1962). Fælles for disse udforskninger af pædagogisk takt er en 
bestræbelse på en bestemmelse af fænomenet henholdsvis fænomenologisk og 
systematisk og begrebsligt. En af de veje man har fulgt, er gennem eksemplariske 
beskrivelser af pædagogisk takt, lignende den som denne artikel indledte med, 
og som jeg vil vende tilbage til i løbet af artiklen. Beskrivelsen af Marias måde 
at styre børnekoret, viser hvordan pædagoger anvender hele sin væren til at 
fange børnenes opmærksomhed og rette denne mod aktiviteten; i dette tilfælde 
musikken. I denne artikel vil jeg fokusere på at etablere en kobling mellem 
pædagogisk takt og begreberne eksemplaritet og dømmekraft, for dermed at 
kunne tale om, hvorledes pædagogisk takt kan udvikles hos pædagoger og lærere. 
Ikke som en kompetence der kan indlæres, men som en dynamisk evne eller kraft 
i mennesket, som udvikles i relation med andre og igennem spejling i andre. I 
den første del af artiklen præsenteres pædagogisk takt igennem en læsning af de 
forskellige udlægninger af begrebet. I anden del af artiklen kobles begrebet til 
ideerne om eksemplaritet og dømmekraft i dialog med i særdeleshed Hannah 
Arendts tanker om disse. Artiklen afsluttes med en kort refleksion over ideernes 
relevans for pædagogisk praksis og for uddannelsen af lærere og pædagoger. 
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Takt og tone 

Ifølge den danske ordbog er takt en ”fornemmelse for hvad man bør sige og 
gøre for at undgå at såre eller støde andre mennesker”1 og har synonymer 
som: finfølelse, pli, taktfuldhed og delikatesse. Det er på dansk ofte blevet 
knyttet til Emma Gads berømte Takt og tone fra 1918, hvori Emma Gad 
præsenterer konkrete regler og anbefalinger for dannelse og social adfærd. Disse 
hverdagsdefinitioner af begrebet rammer på samme tid plet og helt ved siden af 
i forhold til begrebet pædagogisk takt. I musikken er takt en ”gennemgående 
rytmisk enhed i et musikstykke, som typisk kan markeres med et betonet slag 
efterfulgt af et, to eller tre ubetonede slag  i nodeskrift afgrænset af lodrette 
streger.”2 Takt er med andre ord grundstenen i musikken, som danner bund for 
melodien og bestemmer tempo og struktur. Takten bestemmer med andre ord 
musikkens retning. Det samme kan siges om takt som menneskelig egenskab. 
Takt er evnen til at holde, skabe eller følge rytmen i det sociale. 

Ifølge den tyske filosof Hans-Georg Gadamer (2007) er takt en slags 
elasticitet i tænkningen, som gør en i stand til at holde den rette distance til 
andre og verdens fænomener. Dermed holder man sig åben for den anden 
og er i stand til at holde sin egeninteresse på passende afstand i tolkninger af 
verden og andre. Gadamer forbinder takt med Aristoteles’ begreb phronesis, 
som oftest oversættes med praktisk dømmekraft. Phronesis er evnen til at 
handle ret i praktiske situationer, en evne til at forbinde teori med handling 
gennem praktisk handle- og dømmekraft. Hos Gadamer bliver takt en 
samlebetegnelse for dannelse (Bildung), sund fornuft (sensus communis), 
dømmekraft (Urteilskraft) og smag (Geschmack), som for ham er grundstenene 
i den hermeneutiske, (tolkende) humanistiske videnskab. Hos Gadamer (og 
Aristoteles) er takt altså ikke blot at kunne begå sig i det sociale med god tone, 
men dækker også over en evne til at skabe en kobling mellem det teoretiske og 
det praktiske. Hos Aristoteles, handler dette som bekendt om at ramme den 
rette ”mellemvej” mellem to ekstremer i den konkrete situation. Det vil altså 
sige evnen til at handle ret i konkrete situationer i forhold til de yderste poler af 
handlingsmuligheder (Aristoteles 2002, bog 2). Dette går, som vi skal se, igen i 
Herbart og van Manens tanker om pædagogisk takt. Gadamer (2007) definerer 
slutteligt takt som en evne til at adskille egeninteressen fra det situationelle og 
partikulære vi møder i verden. Takt er en ikke-refleksiv og praktisk kunnen og 
vidensform af nærved intuitiv karakter. Det er med andre ord at kunne handle 
ret i situationer, hvor der ikke findes generaliserbare principper hvorpå vi kan 
basere vores handlinger og tolkninger. Eller som van Manen formulerer det i 
undertitlen til sin bog om pædagogisk takt: ”Knowing what to do when you 
do not know what to do” (van Manen 2016a). Det er på samme tid at vide og 
at være åbent til stede i partikulære situationer. Dermed giver takt for Gadamer 
form til ideen om Bildung, som peger på en særlig måde at være i verden på, 

1  https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=takt
2  https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=takt
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som ikke blot er vidende, men også formår at stå i relation til andre og verden 
med en passende og omtænksom nærhed og afstand, som tager højde for de 
partikulære bevægelser og betydninger i det sociale. At takt ikke kan henvise 
direkte til generelle principper i den konkrete udlevelse af den, betyder ikke at 
den er uden forbindelse til teori eller tænkning. Præcis som med phronesis er 
takt en slags udlevelse af det generelle i det partikulære, og kan dermed ses som 
det led der forbinder det praktiske med det teoretiske, uden dog at være udtryk 
for en direkte forbindelse. Teori er altså ikke noget vi anvender i praksis, på trods 
af den allestedsnærværende ide om dette i pædagogikken for tiden, hvor man 
konstant søger at applicere teori på praksis. Takt står i modsætning til denne 
tankegang ved at pege på en mere indirekte forbindelse mellem teori og praksis. 
Hvorledes denne forbindelse tager sig ud får vi blik for ved at vende os mod de 
pædagogiske ideer om takt. 

Pædagogisk takt 

Pædagogik handler i sin mest grundlæggende betydning om etableringen af 
en relation mellem en tilkommen generation og en verden der går forud for 
deres ankomst (Arendt 2006; Korsgaard 2018; Mollenhauer 1991). Med denne 
grundlæggende definition følger visse paradokser eller spændinger om man vil, 
mellem barnet på den ene side og verden på den anden. Hos Kant beskrives dette 
som bekendt med det pædagogiske paradoks; ’hvordan lede til frihed gennem 
tvang?’. I konkrete pædagogiske praksisser viser dette sig ofte som en spænding 
imellem pædagogens eller lærerens intentioner med aktiviteten og barnets vilje 
til andet. Her handler det ikke om at tvinge barnet til det, som det er uvilligt 
til, men derimod om at skabe situationer, hvor barnet rettes mod aktiviteten 
og gennem pædagogens ageren inddrages deri. Hermed kan man også sige at 
pædagogik ikke nødvendigvis handler om at (op)løse paradokset, men snarere 
om at kunne eksistere i paradokset og spændingen, og derigennem skabe en 
relation mellem barnet og verden, formidlet gennem aktiviteten og pædagogens 
ageren. I denne forståelse bliver pædagogen til en repræsentant for verden 
(Arendt, 2006), som taktfuldt skal etablere og opretholde denne relation. Dette 
er naturligvis ingen let opgave, og diskussionen om hvordan vi bedst forbereder 
os til den, er mildt sagt pågående. 

Herbart fremhævede allerede i sine tidlige forelæsninger om pædagogikken, at 
teorier om dannelse og uddannelse på samme tid lærer os meget mere end vi 
behøver og samtidig alt for lidt. Det skyldes, at teorier altid beskæftiger sig med 
det generelle og hver pædagogisk handling er partikulær (Herbart 2012, 18). Det 
vil altså sige, at teorier altid er for generelle til at kunne guide os i de partikulære 
pædagogiske handlinger, samtidig med at vores partikulære handlinger bliver 
arbitrære og subjektive, hvis de ikke forholder sig til den generelle viden vi har 
om pædagogik og uddannelse. Teoriernes uendelighed springer detaljen over, 
mens detaljen drukner i det partikulære, hvis ikke den lader sig påvirke af det 
generelle. Med andre ord vil den pædagog, som ikke ’iklæder’ sig teorier aldrig 
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udvikle egentlig takt, men blot være styret af ren intuition. Det betyder, at teorier 
ikke er noget vi applicerer på praksis, og altså ikke er en slags værktøjskasse, 
som vi kan trække frem, selvom denne metafor ellers har været populær de 
senere år. I stedet kan vi forstå teorier, som det der former vores omgang med 
omverdenen i kraft af den dannende virkning de har på vores pædagogisk takt. 
Gennem teorier dannes vi og udvikler vores evne til at forstå og handle i de 
partikulære situationer vi stilles overfor. Takten fungerer altså ved at indtage den 
plads som teorien nødvendigvis efterlader åben i mødet med praksis (Herbart 
2012, 20). Det er det sted, hvor vores dømme- og handlingskraft i øjeblikket 
overtager pladsen, som refleksionen over det generelle ellers indtager. Det er når 
øjeblikket (mødet med barnet, eleven, den anden) kalder os til handling. Det 
er barnet der græder, konflikten i gården, eleven der spørger uforstående, der 
kalder os til at handle pædagogisk i øjeblikket. Ifølge van Manen er det netop 
denne kaldethed der kendetegner det pædagogiske øjeblik, og ofte er det netop 
dig og ingen anden der kaldes. Det kan være i egenskab af lærer, hvor det kun er 
dig der kan hjælpe, det kan være som forælder, det kan også være som den eneste 
tilstedeværende voksne i gården eller på legepladsen, hvor en konflikt udspiller 
sig, hvor du kaldes til handling, simpelthen fordi du er den eneste i nærheden. 
Man kan altså sige at det pædagogiske virke er et kald i dobbelt forstand, både 
som noget vi som individer føler os kaldet til, men også i den forstand at selve 
det pædagogiske øjeblik i sin grundstruktur kalder os til handling. Og det vi har 
at stå i mod med i denne kaldethed er netop vores pædagogiske takt. 

Eller som Herbart formulerede det: ”For the question on which depends a 
man’s being a good or bad educator is solely this - how tact forms itself in him” 
(Herbart 2012, 20). Dette handler om at pædagogen/læreren forbereder sig 
selv, sit hjerte, sit sind, sin krop på at være opmærksom på det partikulære og 
de oplevelser der venter i praksis. Den der blot forbereder sit indhold og sin 
lektionsplan vil fejle, og som Herbart formulerer det, vil blive til grin i mødet 
med praksis (Herbart 2012, 21). Den, som derimod har ’iklædt’ sig teorier og har 
dannet sig i mødet med disse, vil vide hvad der skal gøres i hver enkelt situation. 

Ifølge Andrea English indeholder Herbarts definition af takt tre dimensioner 
der udgør taktens momenter i pædagogisk handling. (1) Takt bistår pædagogen/
læreren i at identificere og lære af sine fejl, (2) takt giver mening til de uforudsete 
hændelser i praksis, og (3) takt er den kreative evne til at møde øjeblikkets krav 
(English 2013, 50-51). Det vil altså sige, at den pædagogiske takt muliggør for 
den enkelte pædagog/lærer at lære af og navigere i praksis på en måde der både er 
tro mod situationens/barnets behov og de generelle principper for pædagogisk 
handling, som disse udfolder sig i den pædagogiske teori, som pædagogen/
læreren har ’iklædt’ sig. I sine fænomenologiske studier af takt har van Manen 
udfoldet taktens elementer og funktion i større detalje. I sin overordnede 
analyse af takt som social evne præsenterer van Manen 5 elementer: den første 
handler om evnen til at aflæse de ydre manifestationer af indre rørelser i andre. 
At kunne aflæse gestik, kropssprog, udtryk hos den anden, således at deres 
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bevæggrunde bliver tydelige for os. Det andet element handler om at kunne 
tolke og forstå den sociale og psykologiske betydning af disse bevæggrunde 
og det indre liv de er udtryk for. Takten gør os altså i stand til at forstå den 
dybere betydning af generthed, ømhed, afsky, og andre følelser i mødet med den 
anden. For det tredje har den taktfulde person en fornemmelse for de uskrevne 
regler og standarder, der styrer hvor meget og hvor nært vi skal gå i sociale 
sammenhænge, og for hvornår vi skal holde afstand. Sidst men ikke mindst har 
den taktfulde person en intuitiv forståelse for rigtigt og forkert i etisk henseende. 
Den taktfulde person forstår umiddelbart hvad der er det rette at gøre (van 
Manen 2016b, 125-126). Hermed bliver det også tydeligt hvordan takt og 
omtænksomhed hænger uløseligt sammen. Det er vores evne til omtænksomt 
at aflæse sociale sammenhænge og vores medmenneskers indre liv, der gør os 
i stand til at handle taktfuldt i relationer (van Manen 2016b, 127). Der hvor 
vi bemærker en forskel mellem denne almene definition af social taktfuldhed 
og den pædagogiske takt i forventningen om symmetri i de sociale relationer. 
Vi forventer af andre (voksne) at de skal handle taktfuldt i relation til os. Den 
pædagogiske relation er derimod asymmetrisk. Vi forventer med andre ord ikke, 
at børn altid kan  handle taktfuldt. Det betyder også at der påhviler pædagogen/
læreren et stort ansvar for at handle taktfuldt i relation til børn/elever, i og med 
at de indtager en position i relation til barnet, hvor takt ikke kan forventes den 
anden vej. Vi kan måske lidt groft sige, at det er pædagogen/læreren der ’svinger 
taktstokken’ i den pædagogiske relation. Hvis vi vender tilbage til beskrivelsen 
af korlederen Maria i begyndelsen af artiklen, får vi en forståelse for metaforen 
om taktstokken. Maria benytter hele sit sprog og hele sin stemmes spændvidde 
som taktstok, hvor børnene gennem sprog, lyde, rytme og kropssprog igen 
og igen fanges ind og retter opmærksomhed mod Maria og musikken. Denne 
evne til at fange opmærksomhed og tilpasse sig børnenes tilstand uden at bøje 
af på, hvad det er vi er i gang med (i dette tilfælde musik og sang) kendetegner 
den taktfulde pædagog. Man ser i eksemplet, hvordan Maria må bøje sig eller 
rettere inklinere (se Bergdahl & Langmann 2018) sig mod børnene for at 
etablere og indimellem genetablere børnenes opmærksomhed mod og relation 
til aktiviteten. Det er altså ikke således at taktstokmetaforen dækker over en 
autoritær lærerfigur, men derimod en rolle hvor pædagogen på en og samme tid 
følger og opretholder takten for musikken såvel som for børnene, ved konstant 
at svinge mellem en rettethed mod aktiviteten og en rettethed eller inklinering 
mod børnene for at bringe dem ind i rytmen og aktiviteten igen. I deres artikel 
om pedagogical postures, peger Lovisa Bergdahl og Elisabet Langmann (2018) 
på en særlig inklineret pædagogisk holdning/positur, hvor pædagogen, i en 
spejling af da Vincis berømte maleri af Maria Magdalena, er inklineret mod 
barnet, og samtidig etablerer en relation mellem barnet og verden. Som vi så 
ovenfor er dette netop pædagogikkens ærinde. At etablere (en god) relation 
barnet og verden imellem, med pædagogen som inklineret hjælper. Marias evne 
til skiftevis at inklinere sig mod børnene for at understøtte den relation mellem 
barnet og verden/aktiviteten, og en rettethed mod at opretholde aktiviteten 
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som fælles fokuspunkt, viser hvordan den pædagogiske takt manifesterer sig hos 
hende som en evne til at holde rytmen mellem det at være der for de enkelte 
børn, samtidigt med at rytmen i det fælles opretholdes. Dette er naturligvis ikke 
en evne der kan tillæres sådan som man tillærer sig matematiske tabeller eller 
sprog. Det er derimod en del af personligheden og karakteren. En evne til at 
tilpasse sig den unikke situation vi står i, det/de konkrete mennesker vi står i 
relation til. I undervisning handler det, som vi så oven for, også om at kunne 
fange og fastholde opmærksomhed, selv når denne udfordres af børnene, på en 
måde der er i klang med deres umiddelbare tilstedeværen og det de har brug for. 
Til tider er det blot et blik der skal til, en kropsbevægelse, et skridt nærmere, 
en håndsrækning, en inklinering mod barnet. Til tider er det en fast stemme, 
en hånd på skulderen, en bestemt tilsigelse; ’hør efter’, ’lyt’, ’nu er det mig der 
snakker’, ’jeg synger for, i lytter’. Den partikulære situation kalder på partikulære 
handlinger, der er afstemte i forhold til det vi er i gang med og til de børn vi har 
med at gøre. Denne takt udvikles i praksis og er måske endda til dels medfødt. 
Men den er dog ikke uden relation til teori og refleksion. 

There is then - this is my conclusion - a preparation for the 
art by means of the study of science, a preparation of both the 
understanding and the heart before entering upon our duties, by 
virtue of which the experience which we can obtain only in the work 
itself will become instructive to us. Only in action do we learn 
the art and acquire tact, aptness, quickness, dexterity; but even in 
action only he learns the art who has in previous thinking learned 
the science; has made it his own; by it has attuned himself; has 
predetermined the impressions to be made upon him by future 
experience (Herbart 2012, 22).

Det er naturligvis vigtigt at bemærke her, at videnskab i den tyske tradition 
henviser mere bredt end det engelske ord science. Det er altså tænkningen og de 
pædagogiske teorier Herbart henviser til her, og ikke naturvidenskaberne eller 
det så moderne begreb om evidens. Det er altså den dannende virkning, som 
tænkningen og de pædagogiske teorier har på os, der i samspil med vores praktiske 
erfaringer er med til at forme vores pædagogiske takt. Men hvordan kan vi forstå 
dette, og ikke mindst hvordan kan vi tænke denne dannelse af pædagogisk takt 
i relation til uddannelsen af lærere og pædagoger? For at komme dette nærmere 
vil jeg nu vende mig mod begreberne dømmekraft og eksemplaritet. 

Dømmekraft og eksemplaritet 

Som vi så hos Gadamer er takt en samlebetegnelse for forskellige elementer 
af et menneskes dannelse. Heriblandt dømmekraften, som kan karakteriseres 
som ”en primær eller umiddelbar skelneevne ud fra hvilken man har adgang til 
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forskellen mellem godt og ondt” (Pahuus 2003, 70). Dømmekraften er altså 
vores evne til at skelne mellem godt og ondt, og er den evne der gør os i stand 
til at handle. Hvor veludviklet denne evne er hos den enkelte, afgøres af dennes 
evne til at handle og dømme ret om menneskelige anliggender. Det handler 
med andre ord om at udvise takt i sin omgang med andre og i sine domme 
over de menneskelige fænomener og begivenheder. Gadamer omtaler en 
elasticitet i tænkningen, mens Hannah Arendt taler om sindsvidde eller udvidet 
tænkning (enlarged thinking eller Erweiterte Denkungsart). Det er altså en slags 
tænkningen og dømmekraftens kunst at kunne rumme og holde i sit sind de 
forskellige elementer der spiller ind på hvorvidt noget er godt eller ondt. For 
Hannah Arendt handler det i sidste ende om, hvilket selskab vi vælger. “[O]ur 
decisions about right and wrong will depend upon our choice of company, of 
those with whom we wish to spend our lives. And again, this company is chosen 
by thinking in examples, in examples of persons dead or alive, real or fictitious, 
and in examples of incidents, past or present” (Arendt 2003, 145–146). 
Gennem de eksempler vi vælger at omgive og konfrontere vores tænkning med, 
dannes vores dømmekraft og takt på måder, som er direkte forbundet med de 
eksempler, vi omgiver os med. Disse ”eksempler er partikulære begivenheder, 
personer eller ting, som i deres partikularitet rummer en almen regel. Når man 
dømmer en partikulær handling, er denne doms gyldighed ikke afhængig af, at 
man har subsumeret tilfældet under det rette begreb, men af at man har valgt det 
rette eksempel som sit forbillede” (Pahuus 2003, 75-76). Eksemplerne fungerer 
altså som ledebånd [Gängelband] for dømmekraften som Kant formulerede 
det. Når vi dømmer, sammenligner vi vores mulige dom med andres for således 
at komme frem til den rette. Dette er naturligvis ikke en kommunikativ proces 
som vi normalt forstår disse, men mere en forestillet samtale. Hvad ville denne 
eller hin have gjort eller tænkt? Vi sætter os i den andens eller de andres sted for 
bedre at kunne forstå situationen. Eller som Arendt har formuleret det: “To 
think with an enlarged mentality means that one trains one’s imagination to go 
visiting” (Arendt 1992, 43). Denne evne til at besøge den andens perspektiv og 
således udvide sin dømme- og tænkekraft, gør det muligt for os at tage stilling i 
praksis såvel som i tænkningen og refleksionen over samme praksis. I eksemplet 
med korlederen Maria får vi et partikulært indblik i en almen praksis, som er 
kendetegnet ved en veludviklet pædagogisk takt, og vi kan ”konsultere” dette 
eksempel i forhold til vores egen praksis, og lade den farve vores refleksion 
såvel som vores handlinger. At eksemplet er eksemplarisk, er naturligvis ikke 
givet og er til diskussion. Kun gennem historisk og kontinuerlig bekræftelse af 
eksemplets validitet kan vi fastholde det som et gyldigt eksempel. Dette gælder 
konkrete praktiske eksempler i samme grad som det gælder den pædagogiske 
litteratur. Hvorvidt et eksempel har eksemplarisk kraft, vil altid blive bedømt i 
mødet med den enkelte og de samtaler der føres om eksemplet. At Rousseaus 
Emile stadig har eksemplarisk kraft som pædagogisk tekst bekræftes helt enkelt 
af den fortsatte dialog om og læsning af teksten som relevant for pædagogikken. 
I eksemplet med Maria, vil der være delte meninger om hvori den pædagogiske 
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takt består og hvilke dele af hendes ageren der er eksemplarisk, og hvilke faktorer 
der spiller ind i at hun ’lykkes’ med sit forehavende. ”Consequently, examples 
exist both in relation to communities of people who have repeatedly judged 
them to be exemplary, and in relation to the history of those judgments that 
have set certain objects and individuals above others as models” (DeCaroli 
2007, 378). Hermed ser vi også, hvordan den etiske dimension spiller en stor 
rolle i ideen om eksemplaritet. Eksemplarismen inden for etikken har længe 
spillet en fremtrædende rolle. Kendetegnende for denne retning er ideen om, at 
det er gennem kendte eksemplariske mennesker vi kan danne vores egen moral 
(Zagzebski 2017). Det er dog ikke blot personer som kan være eksemplariske, 
også ting og begivenheder kan bruges som eksemplarer i pædagogikken. Man 
kan tale om pædagogisk eksemplaritet og didaktisk eksemplaritet, hvor en 
indledende skelnen mellem de to baserer sig på eksemplets værende enten nogen 
eller noget (Korsgaard 2019). Dvs. at pædagogisk eksemplaritet er de momenter, 
hvor en person indtager en eksemplarisk rolle, og didaktisk eksemplaritet er de 
momenter, hvor genstande eller begivenheder indtager en eksemplarisk rolle i 
pædagogikken. Kendetegnende for brugen af eksempler er at de ikke bestemmer, 
hvorledes den pædagogiske handling eller refleksion skal tage sig ud, men snarere 
fungerer som referencerammer og ledebånd for praksis og tænkning. Vi søger 
selskab blandt eksemplerne og dannes gennem mødet med disse. Og hvis vi igen 
vender os mod Arendt, kan vi sige at det er i eksemplerne og i dømmekraften, at 
vi finder et pædagogisk ståsted. 

Allerede Herbart talte om eksemplets kraft i relation til den pædagogiske takt. 
Og her igen mindes vi om vigtigheden af at vælge det rette selskab, de rette 
eksempler: 

To lead us back to the ideas of the previous lecture, take an 
illustration. Conceive of’ a man of character - of moral character, 
if you please - only do not think merely of what is called a good, 
honest, law-abiding man, but hold present to your minds a man in 
whom the moral element has grown into that decision, steadiness, 
and organized swiftness of execution which with especial propriety 
deserves the name of character (Herbart 2012, 25-26).

Det eksempel vi vælger som ledebånd eller rettesnor, er altså afgørende for 
dannelsen af den pædagogiske takt. Det er ikke nok at være etisk kyndig og 
lovlydig – takten skal være indgroet i selve vores væren. Hermed er vi også 
tilbage hos Aristoteles, og hans kobling mellem dyden, karakteren og den 
partikulære situation. Den tidligere anvendte metafor om at iklæde sig teorier 
for dermed at danne sin takt, er altså mangelfuld, da det snarere handler om at 
lade sig gennemtrænge af eksemplerne og tænkningen således at vi (om)dannes 
og således at takten former os til en anden mere taktfuld person. ”Here you will 
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recognise again the link intermediate between theory and practice, of which I 
spoke yesterday; tact, that mode of decision and judgment converted rather into 
manner and morals than determined by rules distinctly thought of” (Herbart 
2012, 26). Dette er ikke ensbetydende med at takten er en og samme hos alle, 
og at takten ikke kan antage mange forskellige former. ”But as there are not 
only moral, but very many species of characters, so also there are very many 
species of tact, manners, and ways among educators” (Herbart 2012, 27). Tag 
for eksempel følgende passager fra Mark Twains undervurderede novelle Den 
mystiske fremmede: 

Han var opsat på at berolige os, og han vidste hvordan: man 
kan ikke være frygtsom og på vagt ret længe over for nogen der er 
så oprigtig, ligetil og blid, og som talte så besnærende, som han 
gjorde; han vandt os for sig, og det varede ikke længe, før vi følte 
os godt tilpas og var tilfredse og snakkesalige og glade for at have 
fundet denne nye ven” … ” Den fremmede havde set alt, været 
overalt, vidste alt og havde intet glemt … Og han gjorde det, han 
fortalte os, levende for os.

Her forfører den fremmede tre drenge i en lille landsby og lærer dem om verden 
gennem at fortælle om den og vise den frem. Han underviser med andre ord 
drengene og fører dem ind i verden med større forståelse end de kunne have 
opnået i kraft af deres nærmeste omgivelser i landsbyen. Med uhørt takt og 
følelse forfører den fremmede ikke blot drengene men alle han møder i den lille 
landsby. Men både drengene og vi som læsere ved fra starten af bogen, at den 
fremmede er en engel ved navn Satan. Dette gør dog intet ved den fremmedes 
evne til at danne og påvirke drengene. Takten kan altså også antage forførende 
former og bruges såvel til godt som ondt. Det er naturligvis derfor, at koblingen 
til dømmekraften og ikke mindst valget af (eksemplarisk) selskab er så vigtigt 
for dannelsen af den pædagogiske takt. Her er referencen til phronesis og 
Aristoteles igen vigtig, da Aristoteles jo kobler phronesis til det grundlæggende 
spørgsmål om godt og ondt. Netop dette bruger van Manen også som afsæt til 
at beskrive takten som evnen til at gøre det rigtige i pædagogiske situationer. 
Noget som dog ikke kan bestemmes på forhånd, og som let forvandles til 
manipulation. Det er ikke altid let at skelne, og selv det som i øjeblikket kan se 
ud som manipulation, som i eksemplet med Satan ovenfor, kan lede til en dybere 
relation mellem barnet og verden. Og hermed er vi tilbage ved pædagogikkens 
radikale ubestemmelighed. Det er nemlig ikke muligt at forudse, hvordan vores 
indgriben i børnenes liv vil påvirke dem på sigt. 
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Afsluttende bemærkninger om (ud)dannelse af takten 

Denne artikel har præsenteret ideen om pædagogisk takt og forsøgt at koble 
denne med dømmekraft og eksemplaritet. Gennem pædagogisk takt får vi 
en forståelsesramme for at italesætte det så svært begribelige ved pædagogisk 
dygtighed. Hvad er det, der gør nogle egnede til pædagogisk praksis mens andre 
på trods af studier og praktisk erfaring fortsat har en akavethed og manglende 
indføling i pædagogiske relationer? Dette kan pædagogisk takt naturligvis 
ikke forklare udtømmende, men det giver os et vokabular for at tale om dette 
besværlige forhold. Et vokabular som er bedre og mere passende end det for 
tiden fremherskende evidensvokabular, som foregøgler os effektivitet og 
handlekraft ved hjælp af generaliserbare modeller og metoder. Ved at forbinde 
takt med dømmekraft og eksemplaritet får vi også en måde at tale om hvordan 
vi kan forsøge at fremme dannelsen af takten hos pædagogiske praktikere. 
Ikke dermed sagt, at vi derved kommer uden om problematikken at nogle er 
mere egnede for pædagogisk arbejde end andre, men vi får en måde at forstå 
hvordan takten kan formes i den enkelte. Dermed bliver ideen om pædagogisk 
takt og relationen til dømmekraften og eksemplaritet naturligvis også relevant 
for pædagog- og læreruddannelse. Gennem præsentation af forskelligartede 
eksempler på pædagogisk takt, kan studerende opfordres til at tage på besøg 
hos disse eksempler og lade disse forme og påvirke deres egne pædagogiske 
forestillinger og handlemåder. Her kan fiktionen, både i form af litteratur og 
film, formentlig spille en væsentlig rolle, og fiktionens evne til umiddelbart 
at fange opmærksomheden og vække følelser på en anden måde end teoretisk 
litteratur, giver en direkte måde at konfrontere de studerendes egne oplevelser og 
erfaringer. Hermed kan de studerende præsenteres ikke blot for eksemplariske 
ideer og billeder men de får derigennem videre mulighed for at reflektere over 
teori såvel som praksis og egne erfaringer. I denne artikel har jeg præsenteret 
såvel et fiktivt litterært som et konkret praktisk eksempel på pædagogisk takt. 
Hvorvidt disse resonerer med de fleste pædagogiske forestillinger og ideer 
er naturligvis ikke givet, men givet er det, at der findes utrolige mængder af 
eksempler som vil resonere med den ene eller den anden og vil give mulighed 
for dannelsen af såvel dømmekraften som den pædagogiske takt i den enkelte. 

Morten Timmermann Korsgaard, docent, Malmö Universitet
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Denne artikel viser, at en gruppe kursister på VUC’ernes hf-linjer har meget 
svært ved at honorere de skriftlige deltagelseskrav, at de slet ikke ser sig selv 
som aktive skrivere og også i fritid og arbejdsliv forsøger at undgå skriftlig 
interaktion. De står på flere måder uden for samfundets dominerende 
skriftbårne kulturer og kan ikke trække på fritidsvaner i deres uddannelsesliv. 
Der er tale om en gruppe, som kæmper med en række udfordringer, og hvor 
man kan indvende, at manglende skrivekundskaber måske ikke er deres største 
problem. Vi vil alligevel fremhæve to grunde til at belyse netop deres forhold til 
sig selv som skrivere. På den ene side er uddannelsernes krav til skriftlig aktivitet 
meget kontante og direkte betingelser for fortsat uddannelse, og på den anden 
side kan vi ikke forstå skriveudfordringer uden at forholde os til de skrivendes 
identitet og selvbillede omkring skrivning. Skrivekompetence og -udvikling 
er således betinget af skriverens identifikation med skrivningen og de måder, 
den organiseres på (Ivanič, 1998). Der er her tale om en gruppe, som har meget 
svært ved at gribe de tilbud, som uddannelserne tilbyder, hvilket stiller nogle 
uddannelsespolitiske udfordringer, som vi vil anføre til sidst. Endelig kan man 
i et bredere samfundsmæssigt perspektiv sige, at skriftsproglige kompetencer 
bliver stadigt mere afgørende for beskæftigelse, deltagelse i fritidsliv, at fungere 
som forælder, patient, borger, klient i offentlige systemer osv. (jf. Brandt, 2014).

Skriftsproglige kompetencer er stadigt mere afgørende for succesfuld delt-
agelse i uddannelsesaktiviteter. I denne artikel undersøger vi en gruppe 
unge og voksne hf-kursister på VUC, som har svært ved at indgå i de 
tilbud, det almindelige uddannelsessystem tilbyder. Kursisterne har det 
generelt godt på VUC, men har afbrudt mange andre uddannelser og er 
udfordrede, når de skal honorere faglige skrivekrav. Med udgangspunkt i 
et skriveridentitetsperspektiv viser vi, at skrivning ikke blot er en isoleret 
færdighed knyttet til den konkrete uddannelse, men derimod stærkt 
knyttet til den enkeltes tidligere skoleerfaringer. Skriveudfordringer 
hænger således sammen med generelle negative selvbilleder og undvige-
strategier i såvel fritid som skole, og skolen har svært ved at bygge videre 
på kursisternes erfaringer. Afslutningsvis fremhæver vi, hvad kursisterne 
selv peger på som mulige veje ind i en uddannelsesrettet, faglig skrivning.

Ungdomsuddannelse, voksenuddannelse, skrivning, skriveridentitet 

Peter Heller Lützen og Bonnie Vittrup

”Jeg skriver faktisk overhovedet ikke” 
- om skriveudfordrede unge i uddannelse
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Nyere dansk skriveforskning om unge i uddannelse har i høj grad interesseret 
sig for identitetsmæssige aspekter af skrivning, men primært med relativt 
ressourcestærke elevers oplevelser som empirisk grundlag (fx Krogh et al., 
2015; Krogh & Jacobsen, 2016). Med denne artikel ønsker vi at sætte fokus på 
en gruppe, som på flere måder falder uden for normalforestillingerne om det 
at være uddannelsessøgende. Med nedslag i en række informanters ofte meget 
brogede skoleerfaringer ønsker vi at supplere den eksisterende skriveforskning 
med stemmer fra mere marginale uddannelsessøgende.

Metodisk grundlag og teoretisk ramme

Vi har talt med i alt otte hf-kursister med forskellige kulturelle, sociale og 
uddannelsesmæssige baggrunde på to danske VUC’er over tre interviewrunder i 
en periode på halvandet år fra januar 2018 til april 2019. De otte informanter er 
interviewet i forbindelse med et udviklingsprojekt om hf-læreres skrivevejledning 
på tværs af fag (jf. Lützen, 2018; Vittrup, 2018).1 Informanterne var i januar 
2018 mellem 17 og 34 år gamle, de fleste mellem 20 og 25. Vi præsenterer her 
alle otte, men vil i det følgende af pladshensyn primært fokusere på de fem første: 

Navn Alder ved 
første 
interview

Tidligere 
uddannelse

Gennemført HF 
sommer 2020

Emma 17 Tre grundskoler Ja

Morten 21 Tre grundskoler, flere 
afbrudte hf-forløb

Nej, er i gang med 
erhvervsuddannelse

Emily 25 Tre grundskoler, 
afbrudt eud Nej, går fortsat på hf

Zainab 18 Tre grundskoler, 
afbrudt eud Nej

Christina 34 En grundskole Ja

Jonas 23
En grunskole, 

gennemført eud, 
afbrudt eud

Nej, går fortsat på hf

Andrea 27 En grundskole, 
gennemført eud Nej, går fortsat på hf

Marcus 18 To grundskoler, 
afbrudt hhx-forløb Ja (2019)

1  Det konkrete udviklingsprojekt havde fokus på undervisernes rolle som skrivevejledere 
dels på tværs af hf-fagrækken og dels i de større obligatoriske skriftlige opgaver undervejs i 
uddannelsen. Projektet udviklede konkrete stilladseringsværktøjer til brug i fagenes daglige 
undervisning og havde kun indirekte kursisternes udbytte og deltagelsesmuligheder i fokus. 
For sideløbende at kunne lave en sammenhængende beskrivelse af skriveudfordrede kursisters 
selvbilleder omkring skrivning gennemførte vi den interviewrække, som nærværende artikel 
bygger på.
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Som det ses, havde Christina, Jonas og Andrea alle afsluttede erhvervs-
uddannelser og erhvervserfaring, inden de begyndte hf.  Emily, Zainab og 
Christina afbrød erhvervsuddannelser umiddelbart inden hf-start. Christina 
har således både en afsluttet og en afbrudt erhvervsuddannelse, mens Morten, 
Marcus og Jonas tidligere har afbrudt gymnasial uddannelse, herunder tidligere 
forsøg med hf. Kun Emma havde ikke afbrudt tidligere uddannelse og kom 
direkte fra grundskolen til VUC. Hun har til gengæld gået på tre forskellige 
grundskoler. Også Morten, Marcus, Emily og Zainab har gået på to eller flere 
forskellige grundskoler. Christina er konstateret ordblind i indskolingen, Emma 
er det i 8. klasse, mens Zainab er det på det afbrudte eud-forløb. Zainab forlod 
hf i december 2018, og det har ikke været muligt at komme i kontakt med hende 
siden.

I det følgende henviser vi til de konkrete interviews med et tal, der henviser 
til første, andet og tredje interview, som fandt sted i januar/ februar 2018, 
efterår 2018 samt forår 2019. Interviewene er semistrukturerede med støtte 
fra en interviewguide (Brinkmann & Tanggaard, 2015; Brinkmann & Kvale, 
2008) og også gennemført som ”talk around text” med afsæt i Theresa M. 
Lillis’s tekstorienterede etnografi (Lillis, 2001; 2008). Her tager interviewet 
udgangspunkt i en konkret tekst skrevet af informanten selv, og der spørges til 
informantens tanker og oplevelser om sig selv som skriver, og hvordan teksten 
er blevet til. Denne metode er valgt for at få informanterne til at berette om de 
aspekter ved skrivning på en uddannelse, der betyder mest for dem selv. Vi går i 
det følgende ikke tæt på selve deres teksters kvaliteter og mangler eller lærernes 
respons og valorisering af dem. Fokus er på kursisternes overvejelser over selve 
det at skrive på en uddannelse.

I analyserne af de mange interviews har vi taget afsæt i skriveforskeren 
Roz Ivanič’s begreb om skriveridentitet, som kort fortalt beskriver den 
skrivendes historie med skrivning både i og uden for skole og uddannelse samt 
vedkommendes selvbillede omkring det at kunne udfolde og udtrykke sig på 
skrift. Ivanič’s hovedtese er, at identitet konstrueres af og i de sociale relationer 
og diskurser, man indgår og gennem sit liv har indgået i. Forskellige erfaringer 
og praksisser vil således muliggøre eller begrænse måder at udfolde sig skriftligt 
på. Vi har derfor konkret undersøgt kursisternes italesættelser af livserfaringer, 
selvbilleder, skrivning, læring og ønsker for deltagelse i aktuel undervisning og 
fremtidig uddannelse. Ivanič opererer med en række aspekter af skriveridentitet, 
hvor specielt to er relevante for vores materiale: ”the autobiographical self” og 
”the possibilities for self-hood” (Ivanič, 1998). De to aspekter af skriveridentitet 
kan oversættes som dels et selvbiografisk aspekt og dels de muligheder for 
selvudfoldelse, man i uddannelser gives og kan realisere sin skriveridentitet i. 
På den ene side bringer alle, der skal skrive noget, en biografisk selvforståelse 
omkring selve det at skrive med sig, og på den anden side mødes denne 
selvforståelse i konkrete skrivesituationer på fx en uddannelse med nogle 
bestemte muligheder og krav. Omdrejningspunktet i vores analyser er selve 
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mødet mellem disse to aspekter. For at opnå succes i uddannelse skal der være 
et vist match mellem den selvbiografiske skriveridentitet og de muligheder, 
som den kan indgå og realiseres i. Dette er et vilkår for alle mennesker, men 
denne forhandling eller tilpasning er ekstraordinær og problematisk for skrivere 
som de kursister, vi har talt med. For dem er det næsten ikke muligt at skabe 
forbindelse mellem det, de kommer med, og de muligheder for deltagelse, de 
gives i undervisning, skriveøvelser, opgaver m.v. Som vi skal se, resulterer det ofte 
i deciderede sammenbrud, fordi den selvbiografiske identitet omkring skrivning 
opbygget gennem mange år befinder sig meget langt fra de skrivekonventioner, 
som i dette tilfælde hf-uddannelsen bygger på.

Selvbiografi og deltagelse

For mange af vores informanter er grundskoletiden præget af brud, flytninger og 
skift mellem forskellige typer grundskoler som folkeskoler, fri- og privatskoler, 
specialskoler og efterskoler, samt lange perioder helt uden skolegang. Vi citerer i 
det følgende en række generelle udsagn om skolegang for derefter at zoome mere 
ind på skrivning som en deltagelsesform, som informanterne har meget svært ved 
at indgå i. Deres generelle erfaringer med skolegang danner således grundlag for 
deres udvikling af skrivekompetence og dermed deres skriveridentitet. Morten 
fortæller: ”Det er fordi, mine forældre er alkoholikere, så jeg var ikke sådan et 
barn, der altid kom i skole. I de små klasser har jeg ikke været der tit. Det er først 
fra 4. klasse, jeg rigtig er kommet ind i kampen” (1). Han angiver som årsag, at 
han ”er flyttet rundt” og fortæller, at han i 4. klasse startede i en specialklasse og 
til sidst gik på en friskole.

Zainab afbrød hf efter et halvt år og havde året forinden dumpet eud’s 
grundforløb og siger om sin grundskoletid: ”Jeg gik på en folkeskole […] og 
flyttede til en privatskole […]. Det var faktisk en muslimsk skole. I 5. til 9. klasse. 
Men de var overhovedet ikke stramme på den privatskole. Man kunne sidde i 
timen og bare se på sin telefon. De fokuserede ikke rigtig på en. Og hvis der ikke 
er nogen, der fokuserer på mig, så fokuserer jeg heller ikke på mig selv. Så jeg har 
ikke rigtig lavet noget i fire-fem år” (1).

Også Emily beretter om en grundskole uden det store faglige indhold, for 
hendes vedkommende på tre forskellige skoler: ”Jeg har gået i folkeskole lidt 
rundt omkring. Det var ikke en god tid. […]. Om relationer til lærerne siger 
hun: ”Så snart du er uvenner med en lærer, så rykker de en helt ned, og de skal 
nok fortælle dig, at du ikke bliver til noget, og så begynder du at tro på det, og så 
begynder du at blive uinteresseret i det, de nu har at fortælle dig […] (1).

På trods af, at de fleste af de otte informanter har relativt mange negative 
erfaringer med skolegang, har de næsten alle planer for fremtidig uddannelse. 
Kun Marcus har ingen planer ud over hf, mens alle andre har konkrete planer 
om fx professionsuddannelser. Flere af dem søger mod professioner, hvor de 
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kan hjælpe andre, og de taler ofte om uddannelser, hvor de selv har oplevet 
konkrete rollemodeller (jf. Thomsen & Bom 2019).  For flere af dem skifter 
deres planer i løbet af det halvandet år, vi har fulgt dem. Det er ikke sådan, 
at de opgiver forestillingen om fremtidig uddannelse, men de justerer og 
tilpasser sig bl.a. ud fra, hvor svært det er for dem at gennemføre hf. De lever 
derfor – i hvert fald tilsyneladende – op til det, som uddannelsesforskere har 
kaldt ”uddannelsesimperativet” og gør sig hele tiden forestillinger om det 
næste trin (Larsen & Katznelson, 2016; Canger & Aagaard, 2018; Nielsen & 
Hansen, 2018). Som deres individuelle historier viser, har de svært ved faktisk 
at gennemføre uddannelser, men imperativet om uddannelse står helt present 
for dem.

Selvbilleder om skole og skrivning

Kun tre af de otte er ordblinde og har derfor altid haft særlige udfordringer med 
skrivning i skolen, men hele gruppen har negative erfaringer med skrivning, 
som minder om dem, man kender fra studier i ordblindes selvbilleder og 
uddannelsesveje. Forenklet udtrykt har denne forskning peget på, at man som 
barn udvikler selvbillede som resultat af præstationer og som ung og voksen 
udvikler præstationer som resultat af selvbilledet (Burgess & Ivanič, 2010; 
Swalander, 2012; Taube, 2011). Det gør, at individuelle skolebiografier bliver 
meget afgørende for, hvordan man kan deltage i uddannelse senere i livet. Dette 
bliver meget tydeligt, når vi ser på informanternes erfaringer med skrivning i 
tidligere skoler og uddannelser. Har man et negativt billede af sig selv, vil man 
have en tendens til at attribuere nye udfordringer og eventuelle nederlag på 
nye uddannelser med egne mangler, dvs. ved en intern attribution. Det gælder 
således for næsten alle vores informanter, at de knytter deres manglende skriftlige 
kompetencer i skolen til egen manglende vedholdenhed, manglende viden, 
utilstrækkelige evner til at bruge fagbegreber, dårlige it-evner osv. De har på den 
ene side næsten ingen positive erfaringer med skrivning i skolesammenhænge og 
påtager sig på den anden side en meget stor skyld for, at det også er svært på hf.

Emma’s refleksioner over den sent diagnosticerede ordblindhed er 
symptomatiske: ”Jeg var meget lukket ned i folkeskolen. Jeg har ikke rigtig fulgt 
med, bl.a. fordi jeg haltede socialt. Jeg fandt først ud af i slutningen af 8., at jeg 
var ordblind, jeg havde hele tiden fået at vide, at jeg var doven, og så levede jeg 
bare op til deres forventninger. […] Fra 3. opdagede vi, at der var noget galt, at 
jeg ikke rigtig kunne følge med, jeg gik fra at være god til det hele – til næsten det 
hele – til slet ikke at kunne følge med længere. Jeg fik flere pjækdage; ”nå, nu er 
skoledagen ovre, nu har jeg det godt igen”. Jeg har altid hadet det. Jeg kan se så 
mange andre fordele ved at slippe for det […] Jeg har det stadig skidt med, at det 
blev opdaget så sent. Jeg blev mobbet for ikke at kunne stave, og så senere kom 
der krav om, hvordan man skulle se ud, og jeg var jo et let offer” (1).
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Det er generelt velbeskrevet, at negative selvbilleder omkring skrivning og 
deltagelse i undervisning ofte afstedkommer en præstationsundvigende adfærd, 
hvor man "går under radaren" for at undgå opmærksomhed omkring det, som 
er svært (jf. Macken-Horarik, 2020). For lærere kan det tage sig ud som en slags 
”indlært hjælpeløshed”, som bl.a. er kendetegnet ved meget lav udholdenhed, 
og hvor det at fejle efter en kortvarig og overfladisk indsats opleves som mindre 
smerteligt end at fejle, hvis man faktisk har anstrengt sig (Taube, 2011; Swalander, 
2012). Ofte vil disse uddannelsessøgende undlade at opsøge hjælp, og vores 
informanter svarer generelt undvigende på spørgsmål om dette med en række 
henvisninger til, at de jo selv har valgt at gå på hf, selv er skyld i fraværsdage pga. 
syge børn, og at lærerne også skal have tid til at hjælpe andre. De opsøger ikke 
hjælp, men forklarer udfordringer med fx opgaver ved egen utilstrækkelighed og 
egne livsvalg. 

Skrivning i fritiden

Forholdet mellem skrivning i fritiden og i skolen har været genstand for stor 
opmærksomhed i dele af den skrivedidaktiske forskning gennem de seneste 
20-30 år. Et af de store spørgsmål har været, hvordan man skaber mere frugtbare 
relationer mellem læse- og skrivekompetencer tilegnet og praktiseret i fritiden 
og skolens mere formelle og ritualiserede krav. Flere har påpeget, at der er en 
slags kløft mellem fritidens uformelle og skolens formelle skrivning (Moje et 
al., 2004; Ivanič et al., 2009; Gee & Hayes, 2011) og videre foreslået, at skoler 
burde nærme sig hverdagens praksisser og i højere grad bygge videre på og 
profitere af de kompetencer, som elever og studerende kan bære med sig ind 
i skolekontekster. Kritikken lyder, at skolens skrivepraksisser er dekoblede fra 
hverdagen, og at skoler derfor dels går glip af det potentiale, som eleverne møder 
op med, og dels forsømmer at gøre dem parate til den skriftvirkelighed, de skal 
ud i. Forskere har talt om henholdsvis kontinuitet og diskontinuitet i elevers 
møde med skolen (Erstad, 2020) og talt for, at skoler støtter eleverne i en slags 
”oversættelse” af erfaring fra det ene domæne til det andet, og om at eleven til 
stadighed ”forhandler” denne overgang (Vittrup, 2018; Ivanič, 1998; Ivanič, 
2006; Lillis, 2009).

Derfor er det interessant at vide noget om vores VUC-informanters 
skrivevaner uden for skolen. Her er det generelle indtryk, at de skriver meget 
lidt og i hovedreglen undgår skriftlig interaktion og søger kompensatoriske 
strategier, hvis det alligevel er nødvendigt. Det gælder for alt fra sociale medier, 
fødselsdagsinvitationer, organisering af fritidsaktiviteter til arbejdsliv.

Emily fortæller om sin fritid: ”Jeg skriver faktisk overhovedet ikke”. Hun har 
en facebook-profil, hvor hun ikke selv skriver noget, men ser og nogle gange 
deler andres opslag. Der er nogle online-fora for forældregrupper på hendes 
børns skole, hvor hun ”lige skriver ”ok, set””, men derudover ikke selv skriver. 
Tilsvarende laver hun ikke selv fx fødselsdagsinvitationer, ”du køber jo bare de 
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der kort, hvor det hele står skrevet […], jeg har rigtig svært ved at formulere mig 
på et stykke papir, mundtligt kan jeg sagtens formulere det” (1).

Christina giver et lignende billede af sin fritidsskrivning: ”Husk at skrive 
tillykke med fødselsdagen, der har jeg en måde at skrive på: ”Tillykke med 
dagen”, og den får alle, for den er jeg sikker på, jeg kan stave til”. For hende 
handler det meget om at undgå selvudstilling: ”Jeg er også tit træt af, at folk tror, 
man er dummere, end man er”. Derfor skriver hun kun sms’er til mennesker, 
hun kender godt i forvejen, hvilket begrænser hende i forhold til fx sønnens 
legeaftaler og festudvalget i børnehaven, hvor mange af de andre forældre ”er 
godt uddannede”, som hun udtrykker det. Kommunikation fra det offentlige er 
en stor udfordring, hvor hun får hjælp af sin mor, mens fx datingsider undgås, 
”fordi det, jeg skriver, er ikke den, jeg er, og folk misforstår mig – det har jeg 
ikke overskud til. Det er også en form for nederlag […] Jeg er ikke særlig aktiv på 
medierne og passer på mit privatliv” (3). 

Emma beskriver også sit private medieforbrug som ret selektivt. Hun ser og deler 
indhold på sociale medier uden selv at producere særlig meget. Hun bruger ikke 
Twitter, som er rent tekstbaseret, men bruger både Facebook og Instagram, dog 
med begrænset brug af skrift: ”Jeg skriver tekst til billeder på Instagram, men 
ikke opslag [på Facebook]. Der plejer jeg bare at lægge et nyt profilbillede op, 
når jeg mest føler for det […]. Messenger har også en smart funktion, du kan 
sige det [griner], nogle gange gør jeg … Jeg har lige skullet planlægge, jeg tror, 
det var seks venner, der skulle mødes, så det var også bare lydbeskeder, du gør 
det, og du gør det, så det var lidt hurtigere end at skrive det” (3). Også for hende 
gælder, at skriftlig kommunikation helst foregår med mennesker, hun kender 
godt: ”Mere, hvis jeg skal skrive til min familie, ud over min tætte familie, hvis 
min moster skriver til mig eller sådan noget, så er jeg altid ”Mor, er det her stavet 
rigtigt alt sammen?” Det er lidt mere sådan, eller hvis jeg skriver til folk, jeg ikke 
kender, og også da jeg skulle skrive mails til dig [intervieweren], der var jeg inde 
lige og sætte hele sætningen ind i Google for at tjekke, at alt var skrevet rigtigt. 
For at man ikke finder ud af, at jeg er ordblinde-agtig […]. Jeg kan se, vi har en 
lang linje, hvor vi har skrevet, men de er meget korte, mine mails, i forhold til 
dine” (3). Også på hendes fritidsjob i et supermarked undgår hun stort set at 
skulle skrive.

Det er et generelt billede, at de enten slet ikke eller kun i begrænset omfang skriver 
uden for skolen, og at dette også gælder for skoleopgaver i hjemmet. Morten 
udtrykker helt eksplicit i andet interview, at han aldrig skriver andre steder end 
i skolen: ”[J]eg skriver jo ikke hjemme, jeg kommer aldrig til at skrive hjemme”. 
Han har aldrig prøvet at skrive andre steder end i skolen og er afhængig af, at en 
lærer kan støtte og overvære, at han skriver (2).
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Moderne uddannelsesinstitutioner forudsætter, at studerende behersker basal 
it-brug og fx kan bruge et skriveprogram, dele dokumenter og uploade noter og 
opgaver samt interagere med skolernes learning management-systemer. Basale 
it-færdigheder er dermed en forudsætning for at kunne deltage i skriveaktiviteter, 
men som regel ikke noget, der undervises i, og det står for informanterne som 
noget, deres skoler tager for givet, men som volder dem stort besvær (jf. også 
Frønes, 2017). Emily forbinder helt specifikt skrivning med noget digitalt: ”Jeg 
synes, det er rigtig træls at skrive. Jeg føler mig ikke særlig teknisk overhovedet. 
Sådan noget med computere og telefoner, det kan hurtigt blive for meget for 
mig […] Der er mange, der godt kan finde ud af at lave, at ændre skriften, du 
ved, så det bliver en anden skriftform. Der tænker jeg bare okay, hvordan Søren 
gør du det? Jeg føler mig slet ikke teknisk anlagt overhovedet, så det tager lang 
tid for mig at skrive også. Hvor nogen de bare sidder og trykker løs, der sidder 
jeg nærmest bare og trykker på en tast ad gangen” (1). Zainab siger direkte, at 
hun slet ikke kan bruge det it-system, hvor man ser sit skema. Fordi skemaer ofte 
ændres, og fordi hun har forsøgt at lære det første skema udenad, kender hun 
efter et stykke tid på skolen ikke sit eget skema: ”Nu har vi fået et nyt skema, 
og jeg følger bare den gamle skema. Jeg kan slet ikke huske den nye skema, så 
jeg møder forkert. Det er også meget dårligt” (1).  For både Emily og Zainab 
bliver skriftlig deltagelse hæmmet af meget begrænsede it-færdigheder, hvilket er 
interessant, fordi netop digitale erfaringer har været fremhævet som et område, 
hvor skoler med fordel kunne inddrage og nærme sig nogle af de praksisformer, 
som uddannelsessøgende kender fra deres fritid og øvrige sociale liv (fx Jacquet 
& Linqvist, 2020; Svensson & Haglind, 2020; Hanghøj, Lützen & Geer, 2020). 
Vores informanter beretter imidlertid ikke om, at de i fritiden interagerer i et 
væld af komplekse skrivepraksisser med stort potentiale for deres formelle 
uddannelse. Al medieret kommunikation er en udfordring for dem, også i deres 
uformelle fritids- og familiedomæner. Intimiteten og trygheden i deres familiære 
relationer kan i nogen grad afbøde og støtte dem i faktisk at interagere ved brug 
af skrift, men det giver dem ikke et rigt udgangspunkt for at ’forhandle’ eller 
oversætte en fritidspraksis til en skolepraksis (jf. Hargittai, 2010; Gee & Hayes, 
2011).

Skrivning i skolen

Når vores informanter skriver i skolen, konfronteres de således meget direkte 
med deres udfordringer. Morten fortæller, at han som regel sletter det, han 
skriver, fordi han ser sig som en, der mangler nogle års skolegang: ”Men for mig, 
hvis jeg sidder og skriver, så siger jeg automatisk til mig selv ”Det tager lang tid”. 
Fordi jeg sletter mange gange det, jeg har skrevet, og skriver det igen, sletter, 
skriver det igen. Så jeg bruger mange timer på at sidde og skrive det, jeg skal […]. 
For mig er problemet, at jeg stadigvæk ikke føler, at jeg er helt med skolemæssigt. 
Altså har de år, jeg skulle have …” (1). Når han sletter sine egne tekster og ofte 
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ender med slet ikke at aflevere eller bidrage til fællesskrivning med andre, kan 
det i høj grad ses i lyset af hans selvbiografi som skriver. Han har ingen positiv 
erfaring at bygge på og ender også med at forlade hf-studiet efter to år uden at 
have bestået nogen fag overhovedet.

Et forhold, som bidrager yderligere til både hans og de øvrige informanters 
usikkerhed, er, at de alle oplever en meget ringe konsistens på tværs af fag og 
opgaver. Deres muligheder for realisering af selvhed som skrivere er dermed ikke 
særligt stærke, de oplever ikke at kunne udtrykke sig skriftligt, og uddannelsens 
rammesætning af skrivning bliver dermed en forhindring for deltagelse. 
Mortens refleksioner afrundes med den lidt opgivende konstatering, at ”man jo 
aldrig ved, hvordan de [lærerne] vil have det” (1), og Christina siger også i første 
interview direkte, at ”de gør det jo på hver deres måde” og gentager pointen i 
tredje interview med, at ”man kommer til at rode de der afleveringer sammen, 
for der er regler og love for det hele. Det kan godt være lidt uoverskueligt nogle 
gange. Det er noget rod, synes jeg” (1 og 3). Kursisterne kommer dermed til på 
egen hånd at skulle navigere i de komplekse instruktioner og krav: ”Så har jeg 
også fundet ud af deres [lærernes] tricks. Hvis de giver os bilag, så har det noget 
at gøre med rækkefølgen. Så skal jeg bruge endnu mindre hjerne. Men det er 
også … hvilken lærer, der gør det, og hvilken der ikke gør det. Der er nogle, der 
ikke tænker over det”, som Christina uddyber i tredje interview (3).

For mange af informanterne fremstår kravene til brug af fagbegreber dels 
som en meget stor barriere for egen skrivning og dels som skolens primære 
kvalitetskriterie og evalueringsparameter. Også her er de opstillede muligheder 
for realisering af positiv skriveridentitet meget begrænsede. Informanterne 
oplever ikke fagenes særlige terminologi som noget, der er integreret i deres eget 
sprog, eller som noget, man faktisk kan bruge til at beskrive og forstå faglige 
fænomener med. Christina siger direkte, at hun udtrykker sig bedre uden 
fagbegreber: ”Mit problem er, at jeg taler, så man kan forstå mig. Og det er jo 
ikke det, jeg skal til eksamen, der skal jeg kunne tale fagligt […]. Jeg skal op i 
niveau i sprog, men jeg vil heller ikke miste den gave, at folk forstår mig” (3). 
Helt tilsvarende siger Emily i første interview, at ”dem i klassen, der bruger alle 
fagudtrykkene, er der ingen, der forstår”, men at det alligevel er ”begreberne, 
der skal ind over” (1). I andet interview siger Christina, at ”det giver ikke så gode 
karakterer, når man ikke kan alle fagudtrykkene. Jeg kan faktisk godt forklare, 
hvad et fagudtryk betyder, men jeg siger det bare ikke” (2). 

Også Morten udtrykker, at den største udfordring er at få sit sprog transformeret 
til noget, der lyder fagligt: ”Det er nok det der med at få de der ord til at hænge 
sammen, at få sætningen til at lyde fagligt, som de jo gerne vil have, at vi gør her, 
i stedet for at det skal lyde som om, at jeg skriver til en, der har det ligesom mig, 
for så kunne jeg sagtens skrive det, jeg gerne ville. Men det der med, at man skal 
have det formuleret som en faglig tekst, så … driller den” (2).
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Uddannelsens normer for sproglig adfærd, såvel mundtligt som skriftligt, opleves 
af disse kursister som noget mere eller mindre arbitrært, noget som skolen ikke 
ekspliciterer for dem og viser dem, og som de derfor forbliver ekskluderede 
fra. Kravene fremstår som både utilgængelige og uomgængelige, fordi man 
skal eksamineres i dem, og skrivning af opgaver bliver til noget angstpræget, 
som udvikler sig til en slags sproglig identitetskrise, hvor kursisterne ikke kan 
udtrykke sig i et sprog, som de kender og har erfaring med. Deres selvbiografiske 
skriveridentitet får meget svært ved at realiseres som selvudfoldelse gennem 
uddannelsens forventninger. 

Veje til faglig skrivning

Når vi har spurgt informanterne til deres forslag til støtte fra skolens side, peger 
de  på synlighed og støtte til at nedbryde fagenes ofte komplekse opgaveformater i 
overskuelige enheder (Lützen, 2018). Det handler i høj grad om støtte undervejs 
i selve processen. De oplever selv, at de går i stå, ikke kan bruge tiden optimalt 
og er stærkt i tvivl om, hvorvidt de er på rette spor. Processtøtte og ofte meget 
konkret nærhed fra lærerens side går derfor igen i deres forslag til, hvordan de kan 
hjælpes bedre. I første interview udtrykker Emily det således: ”Jeg har brug for, 
at de fortæller mig, ”Det er rigtigt det, du sidder og laver, fortsæt du bare” (1), 
mens hun i andet interview uddyber: ”Jeg synes, det er rart [med lærerhjælp], jeg 
har også brug for, at hver gang jeg har skrevet måske tre linjer eller sådan noget, 
så har jeg brug for, at hun [læreren] lige kommer og læser det igennem. Er det 
her godt nok? Jeg har brug for at få at vide, at det her er godt nok, for så kan jeg 
fortsætte” (2).

Et andet gennemgående træk er kursisternes behov for at være godt inde i de 
emner, de skal skrive om. Det lyder meget banalt, og det vil også være at finde 
i enhver håndbog i skrivning, at man skal vide, hvad man skal skrive om, før 
man skriver. Alligevel oplever informanterne sjældent, at de egentlig har viden 
om opgavernes emner. Morten fortæller om en indledning til en opgave, som 
han fik god lærerrespons på, fordi han vidste meget om emnet i forvejen. 
Han er startet på hf flere gange og fortæller om sit forrige forløb i dansk:  
”… [D]er havde jeg en stil, hvor jeg havde en megagod indledning, som min lærer 
der blev helt forbavset over. Der syntes jeg, det var sådan en juhu-oplevelse for 
…, at jeg godt kan skrive en god indledning.” Det hang sammen med, at den 
skulle handle om et emne, som han havde beskæftiget sig med i folkeskolen: 
”Når jeg ved mere om tingene, så bliver det også meget nemmere at skrive det. 
Jeg har sådan, hvis vi skal læse nogle ting og så bagefter skrive, så skal jeg læse den 
der tekst mange gange, før jeg indser, nåh, det er egentlig det, de mener med den, 
før jeg kan formulere det over til min egen” (1). Også Emma og Christina siger, 
at det er nødvendigt for dem at kende til stoffet, inden de skriver: ”Det skal helst 
interessere mig. Jeg er ikke så god til at skrive om noget, jeg ikke forstår” (Emma, 
1), og ”[d]et er nemmere at skrive om det, man ved noget om” (Christina, 2). 
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Hvis vi opsummerer informanternes egne bud på, hvad der ville støtte deres 
skriveudvikling, er de helt i overensstemmelse med, hvad vi ved fra en række 
metastudier om effektiv skriveundervisning (Graham & Perin, 2007; Graham 
& Herbert, 2010; Graham et al., 2020; Bazerman et al., 2017). Kursisterne 
efterspørger med andre ord det, som vi fra andre sammenhænge allerede ved, er 
effektivt. Også en større dansk undersøgelse om elever i 5. til 9. klasses ønsker for 
god undervisning viste dette: Eleverne udpeger i høj grad didaktiske tiltag, som 
vi fra forskning ved, er virkningsfulde (EVA, 2018).

Elever og uddannelsessøgende har altså ret præcise bud på, hvordan god 
undervisning kan se ud. Nærhed i relationen til en rollemodel i form af en lærer, 
der støtter og opmuntrer undervejs i processen, er her det altdominerende træk. 
Dette har en række afledte konsekvenser, fx at skrivning bør foregå på skolen, 
at skriveskabeloner og oversigter skal brydes ned i tidsmæssigt overskuelige 
enkeltdele, at der skal være en kontinuitet mellem faglig stofbehandling i 
undervisningen og sideløbende skrivning om de pågældende emner, og at 
opbygning af positiv skriveridentitet bør bygge på en stærkere affinitet over for 
elevers og kursisters individuelle skole- og skriveerfaringer. I praksis kolliderer 
sådanne ønsker dog i nogen grad med uddannelsens opbygning, mål og 
organisering, idet kursisterne på hf meget tidligt i forløbene mødes med ret 
bastante slutmålskrav. De oplever dermed en voldsom afstand mellem deres eget 
sprog og selvbiografiske identitet på den ene side og skolens forventninger på 
den anden. Set fra lidt større højde peger disse kursisters uddannelseshistorier 
og aktuelle skriveudfordringer således på et generelt uddannelsespolitisk 
dilemma, hvor vi som samfund gerne vil tilbyde videregående uddannelse til 
alle, men ikke tager højde for, at der i denne bestræbelse også sker en eksklusion, 
fordi de uddannelsessøgende ikke kan honorere bl.a. de skrivekrav, som 
adgangsgivende ungdomsuddannelse fordrer (jf. Helms Jørgensen, 2018). 
Uddannelsessystemet har derfor en opgave i at udvikle sociale og didaktiske 
modeller for, hvordan skriveudvikling i højere grad kan bygge på de erfaringer, 
elever og uddannelsessøgende bærer med sig ind i uddannelsesinstitutionerne.

Peter Heller Lützen (specialkonsulent, Nationalt Videncenter 
for Læsning) og Bonnie Vittrup (adjunkt, Institut for 
Læreruddannelse, Københavns Professionshøjskole)
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I 9. kl. der overraskede jeg rigtig meget. Jeg tog hele 9. kl. seriøst, 
fordi jeg tænkte: Nu er det alvor. Så det endte med faktisk, at jeg 
blev en af dem i klassen, der fik det højeste snit.    
   (Waseem 18 år)

Da jeg møder Waseem, er han i færd med at færdiggøre 3.g på et gymnasium i 
Odense og skal i gang med at læse medicin efter sommerferien. Han er dermed 
én af de minoritetsdanske drenge, som har klaret sig rigtigt godt i skolen, men 
som vi ikke hører meget om i medierne eller forskningen. De drenge findes i 
mange former og er ikke ens. Nogen har altid været optaget af skolearbejdet, 
andre har balanceret mellem kravene fra skolen og andre sociale arenaer. Igen 
andre har, som Waseem, ikke taget skolen ”seriøst”, før de nåede til 8. eller 9. kl., 
hvor de så har ændret kurs. På den måde ligner de mange andre børn. Men de er 
ofte udfordret af strukturer og dynamikker, krav og forventninger, knyttet til at 
være minoritetsdansk dreng i den danske skole, som betyder, at de oplever flere 
barrierer, fælder og mulige afsporinger end andre elever, i forhold til at opnå 
anerkendelse og et godt fagligt udbytte af skolen.

De minoritetsdanske drenge er blandt de mest problematiserede elevgrupper 
i den danske skole. Mange lærere forbinder dem med faglige problemer, uro, 
ballade og kriminalitet. Som jeg og andre danske og udenlandske forskere 
har beskrevet, står socialt og kulturelt marginaliserede drenge ofte i en sådan 
problematisk position i skolen begrundet bl.a. af institutionel diskrimination, 
lærernes forforståelser af drengene, men også af de sociale dynamikker omkring 
hård maskulinitet og skolemodstand, som mange af disse drenge fanges i 
(Ferguson, 2000; Gilliam, 2009, 2018; Lagermann, 2014; Mac an Ghaill, 1994; 
Staunæs, 2004; Willis, 1977). 

Artiklen ser nærmere på to minoritetsdanske drenge, Waseem og Amir, 
som har klaret sig godt i skolen. Drengenes historier belyser de barrierer 
og udfordringer, som mange minoritetsdanske drenge står overfor, og de 
faktorer, der spiller ind på deres ’lyst’ til skolen. Artiklen peger dermed på 
det - skrøbelige - samspil af faktorer, der fremmer drengenes muligheder 
for faglig anerkendelse i skolen.

Emneord: Minoritetsdanske drenge, skolesucces, læreres forventninger, 
gadens verden

Laura Gilliam

”Sej er jeg ikke længere” 
-  minoritetsdanske drenge  

og lysten til skolen
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Disse studier er vigtige, men fortæller ikke hele historien om minoritetsdanske 
drenge i danske skoler. For det er på ingen måde alle minoritetsdanske drenge, 
der ender i disse onde cirkler og som klarer sig dårligt i skolen. Nogle har gode 
relationer til deres lærere og arbejder sig støt og roligt igennem skolegangen. Og 
andre drenge oplever, som Waseem ovenfor, at de er blandt de dygtigste elever 
i deres klasse og har høje ambitioner om deres videre uddannelse og arbejde. I 
denne artikel vil jeg se på to minoritetsdanske drenge, Waseem og Amir, der har 
undsluppet de onde cirkler og oplever, at de er begavede, vellidte af lærere og har 
potentiale til at klare sig godt. Artiklen tager udgangspunkt i mine feltarbejder 
i danske skoler og interviews med minoritetsdanske drenge siden 2002. Disse 
projekter har haft forskellige fokus, men i dem alle har jeg været optaget af 
ligheder og variationer i, hvordan minoritetsdanske drenge møder, oplever og 
klarer sig i skolen. Jo flere drenge, jeg har talt med og observeret i interaktioner 
med lærere og klassekammerater, jo flere forskelle har jeg set mellem dem, men 
jeg har også set flere mønstre gå igen. Det er på baggrund af disse forskelle og 
mønstre, at jeg har udvalgt de to akademisk succesfulde drenge, Waseem og 
Amir, som artiklen her fokuserer på. De to drenge er ikke repræsentative for 
minoritetsdanske drenge, og der findes, skal det understreges, mange andre 
måder at klare sig godt i skolen, som ikke omfatter at få høje karakterer eller at 
læse videre på universitetet. Men de to drenge udfordrer udbredte forståelser 
af minoritetsdanske drenges skolegang og samtidigt viser de nogle generelle 
udfordringer, som mange af drengene skal overkomme i skolen, for at de selv, 
deres lærere og omverdenen kan genkende dem som succesfulde elever. Dertil 
kan deres historier vise, hvordan ’lysten til skole’ er helt central for drengenes 
faglige indsats, men også, at en sådan ’lyst’ ikke, som det oftest omtales i skolen, 
er et karaktertræk i barnet eller noget man får i arv fra ressourcestærke forældre, 
men påvirkes af en række faktorer, som alle skal være til stede for, at skolearbejdet 
bliver kampen værd for drengene.

”Jeg begyndte at kunne se det alvorlige i det” - Waseem 

Waseem og Amir bor i henholdsvis Vollsmose og en af vestegnskommunerne. 
Waseem er 18 år, da jeg interviewer ham til et projekt om oplevelser af 
forskelsbehandling i skolen og Amir er 16 og går i en 9. kl., som jeg følger 
gennem et fire måneders feltarbejde om opdragelsesidealer, etnicitet og social 
klasse på hans skole. Da jeg interviewer dem, er Waseem som beskrevet i gang 
med 3.g, har et tårnhøjt gennemsnit og har søgt ind på medicin på universitetet, 
og Amir går i 9. kl., får høje karakterer og vil på gymnasiet efter sommerferien. 
Han starter senere på en kandidatuddannelse på CBS.

Waseems forældre har palæstinensisk baggrund og kom til Danmark som 
flygtninge fra Libanon i 90erne. Hans familie boede i Vollsmose til han var 12 år, 
men da hans forældre blev skilt, flyttede han til et nærtliggende villaområde med 
sin far. Ifølge Waseem ville hans far og hans nye kone gerne væk fra Vollsmose, 
”fordi der var mange problemer” og de gerne ville have et hus til deres nu store 
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familie. Men allerede i 1. kl. havde Waseems forældre valgt at sætte ham og hans 
søskende på en skole inde i Odense, da hans storesøster blev drillet på skolen i 
Vollsmose. I den nye skole var der ”et lavt antal med etnisk anden baggrund”, 
som Waseem siger, og i hans klasse var han én ud af fem minoritetsdanske elever. 
Waseem fortæller, at han både i Vollsmose og i skolen gik med drenge, ”der også 
havde en anden baggrund”, fordi ”vi kunne forstå hinanden bedre kulturelt. Vi 
havde samme humor og samme forståelse for tingene.” Men han understreger, 
at i skolen ”var [vi] alle sammen meget samlet. Vi spillede tit fodbold, os drenge. 
Der var ikke nogen form for diskrimination eller adskillelse mellem os”. Ifølge 
Waseem var de fleste drenge på skolen, både dem med ”dansk og folk med en 
anden baggrund”, med til at lave ballade:

Vi kunne finde på at banke på en klasse og stikke af. Og så var 
der nogen, der smed stinkbomber rundt omkring. Eller sulede 
hinanden (sneboldsvaskere) eller sloges.

I hans øjne var dette ’drengestreger’, ”bare fordi vi er drenge og hygger os,” 
men han oplevede, at lærerne så med større bekymring på de minoritetsdanske 
drenge, der deltog:

Jeg tror, at lærerne havde det syn, at alle der laver ballade, det 
er fordi de har det dårligt, så længe de har en anden baggrund 
end dansk (…). Så er det dér fordommene kommer til udtryk. At 
det skyldes, at de måske ikke har det godt derhjemme, eller bliver 
slået eller det tredje og det fjerde. At det er hans måde at komme 
ud med frustrationer eller få opmærksomhed på.

Hvor hans ven Ali blev mødt med denne bekymring, mener Waseem, at 
han ikke blev set på samme måde, da hans far, i modsætning til Alis far, var 
på arbejdsmarkedet og endda arbejdede med integration i kommunen: ”De 
forestillede sig måske, at jeg var blevet meget mere integreret og tilpasset i 
samfundet og ikke havde problemer derhjemme, og alle de her ting”. Dertil har 
Waseem altid oplevet, at lærerne syntes han var god i skolen, på trods af, at han 
havde en rolle som klovn i klassen:

Jeg plejede at lave mine ting i god tid, før de andre næsten. Men 
jeg plejede altid at opføre mig som en klovn i klassen. Så helt frem 
til 8. kl. faktisk, så blev de ved med at fortælle mig, at jeg kunne 
blive lige, hvad jeg ville, så længe jeg bare ikke opfører mig som en 
klovn. Og kommer til tiden. Fordi jeg plejede at få meget fravær 
og ikke komme til tiden.



140”Sej er jeg ikke længere”-  minoritetsdanske drenge og lysten til skolen  

TEM
A

#2 - JUN
I - 2021 S. 137 -156

Noget ændrede sig dog i 9. kl.:

Men i 9. kl., der overraskede jeg rigtig meget. Jeg tog hele 9. kl. 
seriøst, fordi jeg tænkte: nu er det alvor. Så det endte med faktisk, 
at jeg blev en af dem i klassen, der fik det højeste snit. Og både 
mine karakterer i dansk og matematik, det var kun 12-taller. 
Også i samfundsfag og geografi, der (…) havde vi en lærer til 
samfundsfag og geografi, og han gik ud til alle tre klasser og sagde 
til dem, hvis I har spørgsmål om noget eller har brug for hjælp, så 
skal I spørge Waseem, for han ved bare alt om de her fag.

Waseems gode ven, Ali, som lærerne havde været bekymret for, oplevede den 
samme ændring. Klassen havde fået en ny lærer i 7. kl., som de to fik et særlig tæt 
forhold til:

Hun så os som to elever med en anden baggrund, der begyndte at 
klare os så fint. Jeg tror, at det var noget, der ramte hende, hun 
ville gerne støtte os i det. Og hun blev overrasket, tror jeg - meget. 
Fra du ved 7. og 8. kl., hvor vi ikke gav os fuldt ud. Så jeg tror, at 
hun endte med at elske os.

Waseem mener ikke, at det var påvirkningen fra andre, der ændrede hans 
indstilling til skolen, men et blik for fremtiden og den oplevelse det gav ham at 
’brillere’: 

Jeg begyndte at kunne se det alvorlige i det. Nu er det 9. kl., så skal 
jeg gøre sådan, at jeg kan komme ind på gymnasiet (…). Altså jeg 
havde fået sådan lidt skældud af min far alle årene igennem og 
af mine lærere. De trak mig hele tiden i ørerne. Men det ændrede 
ikke så meget ved mig. Jeg tror bare, det var min egen opfattelse 
af tingene. At nu er det sidste år og du skal ind på gymnasiet, 
så bare tag det seriøst. Også du ved, det at man kommer ind til 
timen, og man brillerer og man så får den her positive respons. 
Det gør også sådan, at man får lykkefølelse oppe i sin hjerne. Så 
det medvirker til, at man også bare gerne vil lave sine ting til 
næste gang, så man vil brillere igen. Og man begynder også at 
undersøge baggrundsviden for nogle emner, så man kan, du ved, 
fordybe sig og gøre det endnu bedre end resten af klassen.
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Waseem påpeger, at han skiller sig ud fra sine venner i Vollsmose:

Rigtig mange af mine venner, barndomsvenner, de er kriminelle 
nu. De er med i en bande, de er en del af bandemiljøet. Og har 
været i fængslet og har lavet alt muligt lort. Og begået vold og 
tyveri og alle de her ting.

Selvom han understreger, at nogle af disse drenge havde det godt derhjemme, 
oplever han, at de fleste af hans venner, der er kriminelle i dag, havde en hård 
opvækst, med arbejdsløse traumatiserede forældre, der ’slog deres børn’. Det var 
bl.a., fordi hans far var bange for deres indflydelse, at han flyttede Waseem og 
hans søskende til en mere ’blandet skole’. Han tror dog ikke, at det ville have 
ændret ham, hvis han var blevet på skolen i Vollsmose:

Og det er pga. mine forældres stærke opdragelse. De har gjort mig 
klar på (…) en eller anden indirekte måde til at vide, hvad der 
er forkert og hvad der er rigtigt, og hvilken vej jeg skal tage. Jeg 
har altid haft mål og drømme i mit liv. Det tror jeg, at alle har 
indtil et bestemt tidspunkt, hvor bare alt falder til jorden og de 
føler, at de skal opgive alt, fordi der er ikke noget, der er muligt. 
Men jeg har altid følt mig bevidst om, hvilken retning jeg skulle 
tage.

Han mener, at hans opdragelse betød, at ”han trak sig væk” fra nogle af sine 
venner:

Mine venner de har kunnet påvirke mig til nogen ting, men der 
har altid været en grænse. (...) Altså da jeg var mindre, der var 
det at de begyndte at stjæle for eksempel. Eller ryge smøger. Og 
begyndte at snakke grimt og du ved, bare bevæge sig ud i de her 
miljøer. Så begyndte jeg at holde mig væk. [Jeg] trak mig ud af 
kredsen. Og så begyndte de at gå med nogen andre, og så begyndte 
jeg at gå i en anden kreds. Og så gentog processen sig op til flere 
gange. Så jeg har været venner med rigtig mange i forskellige 
perioder, som er endt med det samme hele tiden. Og dem kan jeg 
også se på i dag, at de er ikke endt ud der, hvor de burde være endt 
ud. Så det er jeg taknemmelig for jo, men det skyldes igen min 
opdragelse, at jeg har kunnet gøre det her.
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Da jeg spørger ham om, hvorfor han trak sig ud, siger han:

Jeg tror ikke, at jeg tænkte så meget på konsekvenserne af mine 
forældre udover, at de selvfølgelig ville skælde mig ud og blive 
sure. Men jeg har aldrig kunnet forestille mig at være en del af 
det her miljø. Jeg har aldrig kunnet forestille mig at stjæle og gøre 
alle de her ting. Så det har været meget nemt for mig. Det er ikke, 
fordi jeg gik hjem og græd over, at nu har jeg mistet nogen venner. 
Jeg havde det fint nok. Det var ikke noget, jeg tænkte over. Det var 
bare, okay vil du gerne gøre det her, det er op til dig, så går jeg væk 
fra det her, det vil jeg ikke. Der var altid nogen, man kunne spille 
fodbold med omme bag mit hus.

Waseems historie underbygger mange gængse forståelser af, hvad der holder børn, 
der vokser op i hårde miljøer, på ’den rette sti’ mod uddannelse og lovlydighed. 
Han har haft relativt ’ressourcestærke’ og ’velintegrerede’ forældre, der har givet 
ham en ’stærk opdragelse’ og lært ham at tage afstand fra kriminalitet. Han har 
gået på en skole med et flertal af majoritetsdanske elever og blev bakket op af 
sine forældre og lærere. Som jeg vil vende tilbage til nedenfor, er der da også 
vigtige ting at lære fra Waseems historie. Det er dog også vigtigt at se, at der 
er andre minoritetsdanske drenge, der på samme vis klarer sig godt i skolen, 
som ikke har såkaldte ’ressourcestærke’ forældre og ikke går på skoler med et 
flertal af majoritetsdanske elever. Amir er én af disse drenge. Han kan vise os 
udfordringerne og mulighederne for minoritetsdanske drenge, der ikke har 
Waseems vilkår, men også hvilke oplevelser, som spiller positivt ind på begge 
drenges skoleoplevelser. 

”Du var jo den sygeste på et tidspunkt” - Amir

Amirs mor kom til Danmark som iransk flygtning og fik familiesammenføring 
med hans far, der har pakistansk baggrund. Familien har boet i et socialt 
boligbyggeri i den samme vestegnskommune hele Amirs liv og han har gået på 
Vesterlyskolen hele sin skolegang. Vesterlyskolen har et flertal af minoritetsdanske 
børn, og i Amirs klasse 9y er der kun en tredjedel majoritetsdanske elever. I et 
interview beskriver Amir, at han og Mads, en majoritetsdansk dreng, i mange år 
var de dygtigste i klassen, men at han så mistede ”lysten”:

Da vi gik i 3.-4. kl., da var mig og Mads de bedste i klassen. 
Vi arbejdede hele tiden sammen. Og det var sådan – vi fik en 
matematikopgave, så gik vi udenfor, det var godt vejr, efter fem 
minutter var vi inde, ’vi er færdige’. ’I må ikke gå videre, jeg 
kopierer nogle sider’. Det var helt vildt. Men så gennem årene, så 
sprang jeg bare fra den.



143”Sej er jeg ikke længere”-  minoritetsdanske drenge og lysten til skolen  

TEM
A

#2 - JUN
I - 2021 S. 137 -156

Laura: Hvad skete der?

Jeg ved det ikke - lysten. (…) Jeg kan godt, jeg kan godt, det er 100 
%, men jeg … jeg mistede lysten på et tidspunkt. Jeg gad ikke på et 
tidspunkt, det var bare sådan, nå, okay, hvad så?

Laura: Kan du huske, hvad der skete?

Jeg spillede håndbold på et tidspunkt, og da var der balance 
mellem det, ikke? Da lavede jeg også lektier og sådan. Det var 
i syvende, mener jeg. Og så stoppede vores træner, for hun gad 
ikke være træner, fordi vi var alt for drengerøvsagtige, og hun 
var en dame selv, og hun kunne ikke styre os til sidst, selvom hun 
er en meget hård og kontant dame (…). Så var der ikke noget 
hold, og jeg havde gået til karate før det, og der var også disciplin 
over det. Men så var der ikke mere der, og de venner jeg havde, 
de var så etniske danskere på det tidspunkt (…), de flyttede ud 
til andre klubber. Så jeg havde ikke lige så meget kontakt med 
dem, for vi trænede fire gange om ugen, så fire gange om ugen 
var jeg sammen med dem, og den femte dag lavede jeg så lektier. 
Så så man dem ikke længere. Så ville man finde nye venner – det 
gjorde man også, men det var nok ikke de rigtige typer. Det var 
ikke sådan, de gik rundt og lavede ballade, men stadigvæk – de 
udstrålede nogle ting, som der smitter på folk. De var rigtig seje, 
og de turde alt, og så tænkte man; ’prøv at høre her, jeg sidder her 
og er lidt outsider, alle sammen tør gå over og ringe på den dør og 
stikke af, jeg tør ikke’. Så begyndte man at komme med i det, og 
så blev jeg efterhånden mere og mere rå i det.

Laura: Blev du også rå, eller opførte du dig bare på den måde?

Jeg blev rigtig rå. Det var ufatteligt. Det var ikke til at tro, det 
var mig selv. På skolen har jeg været oppe i to slagsmål, og det var 
nogle mere alvorlige, og der var ikke sådan rigtig reason … Der 
var ikke sådan rigtig grund til, vi skulle komme op at slås. Det 
var bare sådan – han gik ind i mig, så vender jeg mig, ’hvad nu?’, 
så siger han, ’hvad er der? Hvad fanden siger du?’, og så ’bang!’, 
så kom næven, ikke. Så tænkte jeg, ’det gider jeg ikke mere’. Det 
er ikke en… Det er ikke en god personlighed at have, at hvis der er 
en, der bare kigger på dig, så skal du gå over og fyre ham en næve. 
Og det var ikke mig, det var ikke mig.
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Jeg hører om den samme episode, da jeg interviewer Amirs klasselærer, Asma. 
Asma har ligesom Amir pakistansk baggrund og har haft klassen siden 6. kl. 
Hun fortæller, at Amir i 8. kl. var kommet op at slås med en dreng fra 9. kl. og 
var ved at blive smidt ud af skolen, og at det berørte hende dybt:

Så gik jeg op [til skolelederen] og tudbrølede! Jamen, altså, det 
kunne jeg ikke, for så sagde jeg: ’så fjerner vi fundamentet for 
ham. Hvis han havner i en anden klasse eller på en anden skole, 
så har vi jo tabt ham helt’. Så jeg gik hjem til ham og snakkede 
med forældrene.

Laura: Og fik I aftalt noget?

Ja, at han skulle opføre sig pænt, og at han ikke skulle komme ind 
i sådan nogle konflikter igen, og det har han heller ikke gjort.

Amir refererer ikke selv til denne samtale, men den erkendelse han beskriver af, 
at ’det var ikke mig’, kan være relateret til de samtaler, han havde med Asma og 
sine forældre. Noget har i hvert fald ændret sig. Da jeg laver feltarbejde i klassen 
i anden halvdel af 9. kl., er Amir veltalende, humoristisk, venlig og engagerer sig 
i timerne. På lærerværelset er han og hans nærmeste venner, Wahid og Yunus, 
kendt som de ”søde og høflige drenge” i 9y. De andre elever beskriver ham som 
den mest populære dreng og han oplever selv, at hans ændrede tilgang til skolen 
har fået flere til at hænge i. Han beskriver, at han sidste skoleår havde været en af 
’de seje drenge’ - fire minoritets- og en af de majoritetsdanske drenge - som gerne 
sidder bagerst i klassen og ikke deltager noget særligt i timerne. Han oplever, at 
denne gruppe prøver at være ’seje’, fordi de har svært ved det faglige:

Det skyldes nok, at hvis de ikke er dygtige, hvis de ikke kan følge 
med den vej, så skal de jo gøre noget andet for at vise dem selv, 
kan man sige. Så det er derfor, de bliver de seje.

Efter Amir distancerede sig fra de venner, han gik med uden for skolen, og lagde 
hvad han kalder ’sin seje tid’ bag sig, har han, Yunus og Wahid også trukket sig 
væk fra ’de seje drenge’ i klassen. Han kalder det at ’hoppe fra’:

Mig og Yunus, jeg synes, vi er hoppet et stykke fra. Og vi er 
begyndt at tage os sammen. Og der skal Wahid også have æren til 
at komme med, hvor han er begyndt at lave lektier og følge med 
i timen (…). For halvandet år siden læste jeg overhovedet ikke på 
fysik. I dag i fysiktimen, der fik jeg krampe i armen, fordi jeg 
ikke kunne holde den oppe så lang tid.
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Da jeg spørger Amir, hvad der har gjort denne forskel, nævner han også fremtid 
og sin mors forventninger:

Det skyldes fremtid. For jeg kan sige for mig selv, at min familie 
i Danmark, de er ikke så læste. Jo, min mor blev optaget på 
gymnasiet, men så skulle hun giftes med min far, så droppede 
hun ud alligevel. Så lige siden jeg har været helt lille, så har hun 
sagt, at jeg skal ikke lave den samme fejl. Og hvis jeg var (…) i den 
anden gruppe [af de ”seje” drenge], så ville jeg ikke komme med i 
gymnasiet, og så ville jeg skuffe min mor meget.

Amir beskriver, at han har et tæt forhold til sin mor, men at han har det svært 
med sin far. Moren er hjemmegående, men faren er sjældent hjemme, da han 
først arbejdede på fabrik og nu med rengøring. Faren kommer fra en velhavende 
familie i Pakistan og forstår ikke Amirs interesse for at lave musik og var ved at 
smide ham ud hjemmefra, da han havde fået hul i øret, da begge dele associeres 
med lavt stillede i Pakistan. Ifølge Amir har hans far heller ikke været optaget af 
hans uddannelse:

I 7.-8. kl. sagde han, ’jeg forlover dig som 19-20-årig, du har jo 
ikke brug for at læse’.

Laura: Hvordan ville det hjælpe dig?

Det ville ikke hjælpe mig, det ville bare holde mig tilbage, for 
jeg begyndte at komme meget sent hjem og sådan. Det ville bare 
holde mig tilbage fra nogle ting, fordi jeg ville få et ansvar, jeg 
ville få en kone og sådan. Men der sagde min mor så: ’Nej, det 
går ikke. Han skal læse til han kan’.

Amir fortæller, at da han begyndte at arbejde hårdt i skolen, skiftede han ofte 
streetstilen ud med strammere jeans og sweatshirt. Når han møder sine gamle 
venner, kræver det, at han skal forklare sig:

Så kigger de på min stil, ’hvad er der sket med din stil?’, ikke? Før 
var det sådan baggy bukser og store hættetrøjer – det er det også 
stadig nu, ikke, men det var sådan hele tiden. [Jeg] så sådan stor 
ud, så stærk ud. Så svarer jeg sådan: ’sej er jeg ikke længere’ (…). 
Så begynder de at kigge sådan lidt underligt, hvad er det han 
siger? Men når de så tænker over det, så tænker de: ’hvad fanden, 
er jeg sej?’ Så de kommer selv til at tænke på nogle ting. ’Sej er jeg 
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ikke mere’. Jeg synes, det er fedt at sige sådan nu, fordi man også 
har været en del af det miljø.

Laura: Men er det svært at sige, eller er det okay? Er det svært at sige, ’sej er jeg 
ikke længere’?

Det synes jeg ikke. Jeg synes, det letter mig mere, hvis der er en 
person, jeg har rendt rundt sammen med, og han kommer over og 
siger: ’hvad fanden er det sket med dig, du var jo den sygeste på et 
tidspunkt’. ’Sej er jeg ikke mere, jeg er ikke en af de store drenge 
længere’.

Laura: Hvad tænker du så, at du udstråler, når du gør sådan?

Jeg udstråler, at jeg er stærkere end dem, der spørger.

Oplevelser af faglige evner og forældres opbakning

Ser vi på Waseem og Amirs historier, ser vi både et mønster i, hvad der har støttet 
dem, men også hvordan de har undsluppet en række barrierer, som mange 
minoritetsdanske drenge møder. Både Waseem og Amir har haft forældre, 
der lagde vægt på, at de skulle have en uddannelse. Hvor Waseems far har en 
professionsuddannelse, kan Amirs historie understrege, at opbakning til at 
hænge i i skolen også kan og ofte kommer fra forældre, der har grunduddannelser 
og lavtlønnede jobs. De viser betydningen af et vist pres og forventninger fra 
forældre eller bare en enkel forælder, som man vel og mærke har lyst til at leve 
op til. I Amirs tilfælde kommer dette ikke fra hans far, selvom han kommer 
fra en velstående familie, men fra moren, som også selv var på vej i gymnasiet. 
Som vi har set, var faren i stedet ved at gifte ham bort som 19-årig, da han blev 
urolig for, hvad Amir var på vej ud i. Et sådant ægteskab i en ung alder kan sætte 
en stopper for drenges uddannelse, hvis forsørgerpligten kræver, at de hurtigt 
får et job. Selvom en del drenge, jeg har talt med, fortæller, at deres forældre 
ikke engagerer sig i deres skolegang, er der mange som Amir og Waseem, der 
beskriver, at deres forældre har høje ambitioner for deres uddannelse, og at det 
trods modgang i skolen styrker dem i at hænge i.

Hvor Waseem og Amir skiller sig ud, er deres oplevelse af at være fagligt dygtige 
fra en tidlig alder. Det synes at betyde, at de har noget at vende tilbage til, når de 
’får lysten’ igen og ikke mindst har en tro på, at det kan lykkes. En sådan oplevelse 
er der mange minoritetsdanske drenge, der ikke har. Som Bourdieu og Passeron 
(1990) påpeger, anerkender og honorerer skoler generelt den dominante 
gruppes kulturelle former og underkender de sprog- og vidensformer, som 
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børn fra dominerede grupper lærer derhjemme. Den danske skoles kulturelle og 
historiske forankring betyder, at dens krav til sprogbrug, viden og kompetencer 
generelt stiller børn med lavere klassebaggrund dårligere end middelklassebørn, 
og ikke mindst at de minoritetsdanske børn har dårligere forudsætninger for at 
leve op til skolens faglige krav end de majoritetsdanske børn (Gitz-Johansen, 
2006; Horst, 2017).

Denne strukturelle dynamik, altså de ulige muligheder for at blive anerkendt 
som begavet og faglig kompetent i skolen, fungerer oftest bag om ryggen på 
lærere og elever, således at det etniske mønster i f.eks. karakterer kan synes som 
en objektiv afspejling af børnenes mentale evner. Dette er en institutionel 
diskrimination, der har tendens til at forstærkes i interaktionen mellem lærere 
og elever og mellem børn og bidrage til en større dynamik (Gilliam, 2018). 
Oplever man først, at man ikke kan det, der forventes i skolen, vil man oftere 
trække sig væk fra de nedværdigende oplevelser og søge andre former for 
anerkendelse (Bourdieu & Passeron, 1990; Gilliam, 2009, 2015). Selvom der er 
mange eksempler på minoritetselever, der klarer sig godt (Modood, 2004; Ogbu, 
1987), er dette et historisk og kulturelt tværgående mønster, som indgår i et spil 
om etnicitet, køn og klasse mellem børnene (Gilliam, 2009; Ogbu, 1987; Willis, 
1977). Når minoritetsdanske piger ofte klarer sig bedre end drengene, synes det 
at være en væsentlig faktor, at lærere oftere møder dem med en mere positiv 
og emanciperende tilgang, fordi de opfatter dem som undertrykte derhjemme 
og fordi pigerne oftere lever op til normen for den gode elev (Gilliam, 2009; 
Jaffe-Walter, 2016). Samtidig har drengene i højere grad mulighed for at søge en 
alternativ anerkendelse i ballade og hård maskulinitet. Det betyder, at der over 
tid er skabt en alternativ måde at opnå anerkendelse gennem skolemodstand og 
hård maskulinitet blandt især de socialt og etnisk minoriserede drenge. Dette 
forstærker dog igen, at de som kategori oftere mødes med negative forventninger 
af lærere, og betyder, at drenge, der engagerer sig i skolen, mødes af sociale 
sanktioner i mange drengegrupper (Gilliam, 2009, 2018).

Strukturelle og situationelle rationaler

Hvorvidt der er etableret en sådan norm om ballade, skolemodstand og hård 
maskulinitet veksler dog fra klasse til klasse. Baseret på mine feltarbejder i en 
lang række klasser, synes det afgørende at være relationen mellem de centrale 
lærere og eleverne, og især de mest toneangivende drenge i klassen. Som 
antropologen John D’Amato (1993) burde vi i stedet for at spørge, hvorfor børn 
laver ballade, spørge, hvorfor børn faktisk underlægger sig skolens disciplin og 
krav om kropsbeherskelse og engagerer sig i skolearbejdet. Han påpeger, at børn 
kan have to rationaler for dette. Det ene er et strukturelt rationale: at børnene 
er engagerede i skolen, fordi den har noget de har brug for i forhold til deres 
fremtid; klassestatus, social mobilitet og anerkendelse i relationer til familie og 
sociale fællesskaber. Det andet er et situationelt rationale: at skolen udgør en 
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kontekst, som børnene får positive oplevelser fra; gode relationer til venner og 
lærere og erfaringer med at være dygtig og udvikle sig (ibid:188-192). Mange 
børn har begge rationaler, men det strukturelle rationale skal være meget stærkt, 
hvis det situationelle halter – og omvendt.

Både Waseem og Amir synes at have internaliseret et strukturelt rationale for 
at engagere sig i skolearbejdet gennem deres forældre, men de har også gået i 
klasser, hvor eleverne, pga. en positiv relation til lærerne, har haft et situationelt 
rationale for at acceptere skolens krav. Dette samt deres tidligere erfaringer 
med at være fagligt dygtige har øjensynligt styrket dem i at tilpasse sig skolen, 
da de begyndte at tage skolen ’seriøst’ i 9. kl. I Waseems klasse har lærerne ikke 
problematiseret og sanktioneret ’drengestregerne’ og Waseems klovnerier hårdt, 
som det ellers ses i mange klasser (Gilliam, 2009, 2018). I Amirs klasse har 
eleverne været glade for både deres tidligere klasselærer og Asma, som de fik i 6. 
kl. Som jeg også har set det i andre klasser, synes det at betyde, at de drenge, som 
oplever faglige nederlag i skolen og kunne have grund til at udfordre skolens 
disciplin, holdt lav profil i klassen og den hårde form uden for skolen. D’Amato 
beskriver, hvordan elever i sådanne klasser, hvor eleverne har et enten strukturelt 
eller situationelt rationale, laver en slags ’stiltiende aftale’ om at acceptere en 
lærers autoritet (D’Amato, 1993, 189-190). Fra mine feltarbejder har jeg erfaret, 
at dette især gælder, hvis de centrale lærere har en venlig og tillidsfuld relation 
til eleverne og især de toneangivende drenge. I Amirs klasse syntes der netop at 
være en sådan stiltiende aftale mellem eleverne, her ledet af Amir, om at tilpasse 
sig lærernes krav. Dette betød, at de drenge Amir kalder ”de seje drenge” blot sad 
lidt passivt i et hjørne af klassen. At både Waseem og Amir har gået i sådanne 
’samarbejdende’ klasser synes at betyde, at de har undgået sociale sanktioner fra 
andre elever i klassen, når de engagerede sig i skolearbejdet, som man ofte ser i 
klasser, hvor der er en konflikt mellem lærere og grupper af elever (se Gilliam, 
2009, 2015).

Støtte og forventninger fra lærere

Helt centralt for Waseems og Amirs historier er, at de har mødt positive 
forventninger fra lærere, der har givet dem oplevelsen af, at de havde et særligt 
potentiale. Vi ser det ovenfor, da Waseem fortæller, at hans lærere ”blev (…) ved 
med at fortælle mig, at jeg kunne blive lige, hvad jeg ville, så længe jeg bare ikke 
opfører mig som en klovn. Og kommer til tiden”. Han beskriver også, at hans 
matematiklærer altid motiverede ham:

Jeg tror bare, at han vidste, hvad jeg kunne. Og så kunne han se 
på mig, at jeg ikke ydede det, jeg kunne. Altså jeg fik ikke brugt 
hele mit potentiale. Så han blev ved med at motivere mig og give 
mig sådan lidt skæld ud til skole-hjem samtalerne og trak mig 
i ørerne nogen gange, hver gang jeg kom for sent og ikke lavede 
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mine ting ordentligt.

Ifølge Waseem virkede det positivt på ham, fordi han gjorde det ”for mit eget 
bedste”:

Han gjorde det ikke for at skælde mig ud. Han gjorde det på 
sådan en meget motiverende måde. Som om at han virkelig 
bare ville mig mit bedste. Det kunne tydeligt ses. Og derfor så 
elskede jeg ham. (…) Han så os i øjenhøjde, rigtig meget. Han fik 
et personligt bånd med os, hvor vi lavede sjov og kunne snakke om 
alle mulige ting.

For Amir har hans klasselærer Asma spillet den samme rolle. Han siger, at han 
har haft svært ved at acceptere, at andre end hans forældre ’hiver og slider i ham’, 
men ”hvad Asma siger, det tager jeg, som hvad min mor siger”. Han fortæller 
også, at hans engelsklærer altid har sagt til ham: ”Prøv at koncentrere dig. Du er 
den eneste, jeg kender, som kan pjatte, men samtidig følge med. Men det kan de 
andre ikke finde ud af, så lad være med at få de andre med på den”.

Som et centralt træk, der går igen hos andre succesfulde drenge i skolen, har de 
to drenge således fået opbakning fra lærere, som på trods af deres periodevise 
uro og manglende lyst til skolearbejdet, holdt fast i, at de syntes om dem og 
troede på deres evner. I modsætning hertil oplever mange minoritetsdanske 
drenge, at deres lærere slår hårdere ned på det, de selv oplever som barnlige 
’drengestreger’, end de gør på majoritetsdanske drenges ditto, fordi de ser skævt 
til ’indvandrerdrenge’ og sætter dem i hartkorn med ’de hårde drenge’ (Gilliam, 
2018). Her oplever Waseem og Ali, at deres lærere nok har ’holdt dem i ørerne’ 
og ’skældt dem lidt ud’, men har vist dem, at det var for deres eget bedste, og 
påpeget de muligheder de havde, hvis de bare selv gjorde en indsats.

At det netop er i de større klasser, at Waseem og Amir får en erkendelse af, at 
deres indsats i skolen har konsekvenser for deres fremtid og skifter spor, er et 
mønster, jeg har set i forhold til både minoritets- og majoritetsdanske unge. 
Mange minoritetsdanske drenge har selvfølgelig erkendt den sammenhæng 
tidligere og hængt i af samme grund, men en del beskriver det som noget, de 
ligesom andre unge først rigtigt har indset, da de begyndte at få karakterer i 7. 
kl., da de skulle have ’parathedsvurderinger’ i 8. kl., eller da ’fremtiden’ trådte 
faretruende nær i 9. kl. Problemet for mange af de minoritetsdanske drenge, 
jeg har fulgt og interviewet, er dog, at de på det tidspunkt ikke selv har troen 
på, at de kan klare sig og forbedre deres karakterer, og oplever, at deres lærere 
møder dem med lave forventninger eller helt har opgivet dem. En del drenge 
beskriver, at de har en oplevelse af, at lærerne ikke lægger mærke til det eller ikke 
bakker dem op, når de gør en større indsats og synes at have besluttet sig for, at 
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de ikke kan gøre det bedre eller endda ikke kan færdiggøre 9. kl. (Gilliam, 2018, 
97-106). Hvad der adskiller Waseem og Amir, er at de har en faglig selvtillid at 
falde tilbage på, som deres lærere har bidraget til at opbygge over årerne. Til 
forskel fra drenge, der har oplevet ikke at kunne, hvad der kræves, har Waseem 
og Amirs lærere gennem deres skolegang fortalt dem, at de havde evnerne til at 
klare sig bedre. Dertil har de også i situationen, hvor de to drenge fik ’lysten’ 
tilbage og gjorde en indsats, været parate til at se det skifte, de er i gang med og 
bakke op med anerkendelse, ekstra opmærksomhed og et løft i karakterer.

Lyst til skolen

Både Waseem og Amir taler om at miste lysten, ikke at være rigtigt interesseret 
og om at blive engageret i skolen, som noget lidt forunderligt og uforklarligt, 
som om lyst, interesse og engagement i skolen er noget, der kommer over én 
og fordufter igen. Men hvordan kan vi forstå denne uhåndgribelige ’lyst’, som 
de begge har manglet og som får dem begge til at engagere sig i skolearbejdet i 
9. kl. og klare sig godt? Hvis vi ser mod Bourdieus praksisteori, beskriver han, 
hvordan ’interesse’ og engagement i en praksis afhænger af, hvorvidt man er 
indfanget af den illusio, som omgiver et vist felt, og trækker én ind i striden 
om den kapital, der her er på spil (Bourdieu 1998). Dette kan sammenlignes 
med D’Amatos strukturelle rationale. Selvom skoler er en del af, hvad Bourdieu 
beskriver som uddannelsesfeltet, kan man, som både Waseem og Amir viser os, 
godt gå i skole og være mere eller mindre upåvirket af den strid om kulturel 
kapital, som definerer dette felt. Illusio er ”the fact of being caught up in and by 
the game, of believing the game is ’worth the candle’” (Bourdieu, 1998, 76-77), 
og for mange børn er det hårde arbejde og mange nederlag, som skolen byder 
på, ikke ’worth the candle’ og de har dermed ikke et strukturelt rationale til 
at engagere sig i skolen. De er ikke grebet af spillet og af værdien af kulturel 
kapital eller oplever måske ikke at kunne opnå den, og vender sig derfor mod 
andre former for kapital. Bourdieu beskriver, at en habitus struktureret af feltet, 
det vil sige som gennem især barndommen er socialiseret til den specifikke felt, 
besidder en særlig ’feel for the game’, som gør det nemmere at spille dette spil. 
Men det betyder også, at man vil have en intens interesse – hvad vi kan genkende 
som lyst – og at det er praktisk fornuftigt for én at investere i dette spil om 
kapital. I forhold til uddannelsesfeltet, er det afgørende, hvorvidt opdragelsen 
i hjemmet stemmer overens med skolens dominante kultur (Bourdieu & 
Passeron, 1990). Dette er som beskrevet grunden til at mange minoritetsdanske 
børn er bagud på point, når de starter i skolen og kommer til at opleve, at de 
er mindre begavede end især de middelklasse majoritetsdanske børn, som vil 
opleve mere anerkendelse af deres sprog og viden.

Waseem og Amir viser os dog, at denne ’feel for the game’ eller illusio ikke kræver 
en dansk middelklassebaggrund. Som Tariq Modood (2004) og John Ogbu 
(1987) før ham, beskriver har mange minoritetsfamilier, og især dem, som ikke 
har oplevet årelang diskrimination og fastholder en egen kulturel norm om 
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uddannelse, et særligt drive for at deres børn skal lære sig de kompetencer, der 
kræves i majoritetens system. På samme vis er både Waseems forældre og Amirs 
mor optaget af, at de skal arbejde hårdt i skolen og uddanne sig. Men de to 
drenge viser også, at illusio – engagementet i striden om kapital -  ikke er givet 
en gang for alle, men kan tones op og ned over tid. De har begge oplevet, at 
de kunne, hvad der kræves i skolen, men for Waseems vedkommende var han 
ikke grebet af skolens strid om kapital før i 9. kl. og Amir var først engageret 
i skolearbejdet, men ’mistede lysten’, da han fik nye venner i 7. kl., hvorefter 
den kom tilbage, da han trak sig væk fra disse i 9. kl. Dette peger på, at vi skal 
se på nogle mere situationelle faktorer og ikke kun habitus, for at forstå lystens 
kommen og gåen.

Gadens verden

Både Waseem og Amir fortæller om perioder, hvor de ligesom mange andre 
børn har været mere optaget af deres venner end af skolen. Følger vi D’Amato 
kan vi sige, at de i hvert fald midlertidigt ikke havde et strukturelt og situationelt 
rationale for at underlægge sig skolens disciplin og deltage i spillet om skolens 
kapital. Men det er vigtigt at se, at de i stedet var trukket ind i et andet spil, der 
stod i kontrast til skolens konstruktion af værdi. Da Amir holdt op til håndbold 
mistede han en gruppe venner, men man kan sige, at han også slap forbindelsen 
til en social verden, som kunne forenes med skoleverdenen. Holland et al (1998) 
bruger begrebet ’figureret verden’ til at beskrive socialt etablerede domæner, 
der findes indenfor og på tværs af Bourdieus felter . Ligesom disse felter er de 
befolkede, struktureret omkring relationer mellem positioner med mere eller 
mindre status. De er materielt manifeste igennem folks praksis og udgør en 
social virkelighed medieret af magtforhold (ibid: 59-60). Inden for de figurerede 
verdener er der bestemte former for dramaer, plots og narrativer omkring de 
selvfølgelige og de usædvanlige hændelser i konteksten. De er befolket med 
bestemte figurer og karakterer, som udfører de relevante aktiviteter og bedømmes 
ud fra bestemte kriterier. Ligesom børns fantasiverdener, kan de vækkes til live 
- f.eks. gennem bestemte ord, narrativer og handlinger - og ændre konteksten 
som folks ytringer og handlinger forstås indenfor (ibid: 50-53, 63). Som sådan 
kan de bruges til at belyse, hvordan folks positioner og værdi og kriterier for 
status, kan skifte langt hurtigere og mere agilt end Bourdieus feltbegreb og ide 
om doxa lægger op til.

Selvom vi ikke ved præcis, hvad der gik forud, er det slående ved Amirs fortælling, 
hvordan han over ganske kort tid mister ’lysten’ til skolen og bliver optaget af 
den praksis og den status, der gælder blandt hans nye venner. Som han beskriver 
det, følger en ændring i hans adfærd hurtigt med, som han nu undrer sig over: 
”Jeg blev rigtig rå. Det var ufatteligt. Det var ikke til at tro, det var mig selv.” For 
at forstå dette skifte, må vi også forstå, at med den nye vennegruppe træder Amir 
ind i en anden figureret verden, gadens verden, med dens egne betydninger, 
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figurer og narrativer og dens egen strid om kapital, der står i kontrast til skolens 
verden bl.a., fordi den er konstrueret i modsætning til den og dens danske 
middelklasseværdier. Amir fortæller, hvordan han og de andre 15-17 årige drenge 
ser op til banderne i lokalmiljøet og kopierer deres sprog, tøjstil, maskuline form 
og regelbrydende adfærd. Han indfanges af denne verdens illusio og slipper eller 
frigør sig samtidigt fra det tag som skolens strid om kapital havde i ham. At 
lave matematikopgaver hurtigere end de andre og lave sine ting, bliver over kort 
tid betydningsløst, mens de andres drenges anerkendelse bliver altafgørende. 
Waseem synes ikke på samme måde at blive fanget ind af gadeverdenens illusio. 
I stedet fortæller han, at da hans barndomsvenner begyndte at tale grimt og 
småstjæle, trak han sig væk og fandt nye venner, og at dette gentog sig flere gange. 
Som han siger, var der ”altid nogen, man kunne spille fodbold med omme bag 
mit hus”.

Hvad både Amir og Waseem peger på, er endnu en udfordring mange 
minoritetsdanske drenge står overfor, men som de to slipper udenom. Gennem 
oplevelser med strukturel marginalisering, diskrimination, arbejdsløshed og 
skolefiaskoer er der i mange udsatte boligområder  over tid skabt en kulturel form 
og figureret verden blandt unge minoritetsdanske mænd, hvor hård maskulinitet, 
modstand mod samfundet og skolen, og mere eller mindre hård kriminalitet 
er i høj status og anerkendes som, hvad Hakan Kalkan kalder ’gadens kapital’ 
(Gilliam, 2009; Kalkan, 2018). Den er beslægtet med og påvirket af tidligere 
arbejderklassedrenges figurerede verdener og trækker kulturelle ressourcer 
fra repræsentationer af sorte amerikaneres gangsterkultur. Denne verden 
tilbyder spænding, fælleskab, ’nemme’ penge og en alternativ anerkendelse og 
selvforståelse til især minoritetsdanske, men også majoritetsdanske drenge, der 
oplever marginalisering og fremmedgørelse (Ibid; se også Jensen, 2007). Det er 
denne verden og dens illusio, Waseems forældre forsøger at flytte Waseem væk 
fra, og som mange minoritetsdanske forældre frygter, at deres drenge skal blive 
indfanget i. Waseem beskriver konsekvenserne, når han siger, at nogle af hans 
venner ”ikke [er] endt ud der, hvor de burde være endt ud”. Det er vigtigt, at det 
som han påpeger, for nogle minoritetsdanske drenge er problemer i familien, 
social armod og strukturelle vilkår, som betyder, at de finder mening i denne 
verden. Men ligesom Waseem og Amir og de venner de taler om, bliver mange 
andre minoritetsdanske drenge, som kommer fra hvad de kalder ’gode familier’, 
også en del af denne, fordi de vokser op med drenge, der er engageret i den og 
fordi den tilbyder dem fællesskab, spænding og anerkendelse (Kalkan, 2018).

”Sej er jeg ikke længere”

Som Waseem og Amir viser, kan prisen for at vælge skolen være brudte venskaber, 
og at man dermed skal definere sig selv på ny. Waseem mener, at det var hans 
egen karakter og opdragelse, der gjorde, at han kunne trække sig ud og Amir 
påpeger, at den adfærd han havde tillagt sig i gruppen ”ikke var ham”. Ud over 



153”Sej er jeg ikke længere”-  minoritetsdanske drenge og lysten til skolen  

TEM
A

#2 - JUN
I - 2021 S. 137 -156

deres faglige selvtillid, synes både Waseem og Amir således at have formet og 
bevaret en positiv selvforståelse og en følelse af berettigelse til et bedre liv, som 
deres venner ikke har haft. Da de i 9. kl. møder erkendelsen af, at fremtiden truer 
og at de skal gøre noget ved deres karakterer, hvis de skal videre i gymnasiet, er 
de derfor langt bedre rustet til at skifte kurs. De mødes dertil af lærere, som 
honorerer deres nye kurs med ros og højere karakterer. For Waseem betyder 
det, at han oplever ’den positive lykkefølelse’ ved at ’brillere”. Han bliver således 
grebet af skolens illusio og dens strid om kapital. For Amirs vedkommende, 
bidrager en trussel om at blive smidt ud af skolen til, at han stærkt støttet af sin 
lærer og forældre, vælger at ’hoppe fra’ gadens verden. Dette hop synes dog gjort 
lettere af, at han falder tilbage i en position i skolen, som han føler sig berettiget 
til og til et spil han kender, men også af hans oplevelse af, at han altid har ”været 
en person, folk har kigget meget op til”. Hvor andre drenge risikerer eksklusion 
og sociale sanktioner ved at engagere sig i skolearbejdet, stoler han i stedet på, at 
andre følger hans eksempel.

Væsentligt for både Waseem og Amir er da også, at de ikke har gjort skiftet 
alene, men har haft en rejsefælle: Ali for Waseems vedkommende og Yunus for 
Amirs. Jeg har set det samme mønster i andre klasser, hvor drenge har ’taget 
sig sammen’, som de ofte kalder det. Når drenge skifter spor i skolen er det 
således ofte i grupper af to eller tre venner. Dette understreger, at det kræver 
spejling i andre at bryde ud af en figureret verden og melde sig ind i en ny. Det 
handler således ikke blot om at ’tage sig sammen’, men at forfatte sig selv og 
hvad ’det gælder om’ på ny, og til det har man brug for social validering. For både 
Waseem og Amir betyder følgeskabet med Ali og Yunus, at de er bedre rustet 
til at etablere en ny selvforståelse og lægge distance til deres tidligere venner og 
spillet om gadens kapital. De antyder også, at deres nye selvforfattelse kræver et 
hamskifte, her at de skifter tøjstil og aflægger sig deres ”kasket og gangstertøj”, 
som Waseems ven Nassir beskriver det, så de ikke ligner ’de seje drenge’ og bedre 
kan genkendes som ’gode elever’ i skoleverdenen. At en sådan ny selvforfattelse 
ikke er nem at etablere, kræver ofre, udfordringer og forsvar, viser Amir, når 
han siger ”sej er jeg ikke længere” i mødet med sine gamle venner. ”Sej er jeg 
ikke længere” synes at være et mantra, med hvilket Amir kan udfordre de andre 
drenges forståelse af status og kapital, men som han også siger til sig selv for at 
konsolidere sin nye selvforfattelse og den styrke, det kræver at skifte kurs.

Konklusion

Vurderet på deres selvforståelser, gymnasiegang og universitetsuddannelser 
har Waseem og Amir klaret sig godt i skolen og udfordrer dermed udbredte 
forståelser af minoritetsdanske drenges muligheder og skolegang. Men 
samtidigt har de også stået overfor mange af de udfordringer, som står i vejen 
for disse drenges udbytte af skolen og vej til videre uddannelse. De to drenges 
historier viser således de mange barrierer, der skal undgås eller overkommes for 
at minoritetsdanske drenge skal klare sig godt i skolen, og hvordan en række 
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faktorer alle skal være på plads, for at det kan lade sig gøre. Sådan synes det 
afgørende for Waseem og Amir, at de har haft opbakning fra forældre med høje 
ambitioner for deres uddannelse, at de har haft alternative venner, som har gjort 
det muligt at undgå eller trække sig ud af sociale verdener, der ledte dem væk fra 
skolen og at de ved hjælp af forældre og lærere har etableret en selvforståelse af at 
fortjene noget bedre end det liv, som de ledte dem imod. De har været heldige at 
gå i klasser med gode relationer mellem lærere og elever, og hvor eleverne havde 
enten strukturelle eller situationelle rationaler for at tilpasse sig skolen. Helt 
centralt har de haft lærere, som ikke mødte dem med negative forventninger, 
men opretholdte en tillidsfuld relation til dem, også hvis de i perioder var mere 
optaget af det interne spil i vennegruppen end skolearbejdet. Samtidigt har deres 
lærere tydeligvis anerkendt deres evner eller muligheder for at udvikle disse, så 
de opbyggede en faglig selvtillid. Ikke mindst har deres lærere været klar til at 
honorere det med anerkendelse og højere karakterer, når drengene har fundet 
’lysten’ igen, efter de har været ’trætte af skolen’ og optaget af gadeverden. Og 
sidst har begge drenge haft venner, der fulgte den samme kurs og som dermed 
kunne validere deres valg og selvforståelser. 

At Waseem og Amir har ’klaret sig godt’, trods de mange udfordringer og 
muligheder for andre veje, synes at være begrundet af et heldigt samspil mellem 
disse centrale aspekter, og ikke blot af, at de var dygtige elever, som havde lysten 
til skole med hjemmefra. Mange minoritetsdanske drenge har de samme evner 
eller mulighed for at udvikle dem, men møder flere barrierer, som betyder, at 
de mister troen på, at de kan hvad der skal til, ender i onde cirkler i skolen og 
engagerer sig i andre figurerede verdener, og dermed i spil om andre former for 
status. Det slående er, at hvor de forskellige faktorer, der bidrager til, at børn 
mister lysten til at engagere sig i skolen virker som dominobrikker, der vælter en 
for en, når en enkel brik tilter over, synes dét at fastholde eller genvinde lysten 
og troen på sig selv i skolen, som en proces, der kræver, at alle brikker støtter 
op samtidig. Dette gælder alle børn, men for minoritetsdanske drenge synes 
omverdenen mindre parat til at give denne støtte.

Laura Gilliam, ph.d. og lektor på DPU, Aarhus Universitet
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”Midt i skolegården står et asketræ på et plateau af jord og beton. Det har det 
gjort i al den tid, eleverne i 5. klasse har gået på skolen. (…) En dobbelttime 
i maj er skolegården omdrejningspunkt for 5. klasses matematikundervisning. 
Eleverne arbejder med måleenheder, rumfang og matematisk modellering.” 

Det er matematik, det er undersøgende arbejde, men det er også en undervisning, 
der tager afsæt i udeskole-teori og praksis. Et teoretisk belæg i bogen ”Udeskole 
i teori og praksis”. 

Her kan man læse om en praksis, man måske selv har erfaret, men den giver også 
et teoretisk belæg for, at udeskolekonceptet har nogle kvaliteter, der gerne må 
implementeres i alle fag i alle skoler. ”Udeskole i teori og praksis” er en samling 
”udeskoleartikler”, hvor redaktørerne Marianne Hald og Jørgen Bærenholdt 
har fået samlet et hold af ”udeskoleentusiaster”, der alle ved noget om såvel 
teori som praksis. Bogen henvender sig til lærere og pædagoger i skolen, til 
lærerstuderende og pædagogstuderende og til alle, der har interesse for skolen. 

Udeskole er ikke blot skolen, der er ude under åben himmel. Definitionen 
lyder således fra forfatterne: ”Udeskole er en undervisningsmetode, hvor skolen 
åbner sig mod det omgivende samfund og inddrager naturen, kulturen og 
samfundet i skoledagen. Udeskole er en integreret del af et sammenhængende 
undervisningsforløb, hvor dele af undervisningen flyttes ud i nærmiljøet, med 
udgangspunkt i faglige mål og med regelmæssige aktiviteter både ude og inde.

Udeskole bidrager til, at eleverne gennem krop og sanser får personlige 
og konkrete erfaringer med fagenes fænomener, metoder, perspektiver og 
anvendelse. Der lægges vægt på kreativitet samt undersøgende og praktisk 
arbejde.”

Bodil Christensen

Jørgen Bærenholdt og Marianne Hald (red): Udeskole – 
i teori og praksis
Dafolo
250 sider, 310 kr.

Rumfanget på asketræplateauet
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Rumfanget på asketræplateauet

Bogen er delt i fire dele, og der introduceres hertil af Marianne Hald i den 
korte indledning. Første del giver den teoretiske baggrund og her finder man en 
didaktisk grafisk model over ”udeskoledidaktikken”. Anden del har eksempler 
på udeskole i mange af folkeskolens fag. Dansk, sprog, matematik, naturfag, 
madkundskab og historie. Tredje del er tre kapitler med fokus på udeskolens 
særlige potentiale for elever med ”særlige undervisningsbehov”. Bevægelse i 
undervisningen, elevernes sproglige udvikling, samarbejde med eksterne aktører 
og udeskolens motivationsfaktor er overskrifter for kapitlerne i fjerde del.

Kapitlerne er (for de fleste vedkommende) indledt med en illustrativ case. 
Herefter udfoldes kapitlets tema i klare og korte afsnit. Der afsluttes med tre 
– fire studiespørgsmål, der kan være interessante at diskutere, når bogen bruges 
i uddannelsesøjemed. Endelig er der til hvert kapitel en litteraturliste, så man 
kan læse mere, hvis man ønsker tematikken uddybet. Efter stikordregisteret 
præsenteres forfatterne, der alle har tilknytning til Professionshøjskolen UCN, 
Aalborg. Alle har såvel den teoretiske som den praktiske erfaring med udeskole, 
og det er dette, der gør bogen særdeles anvendelig, når lærere (og studerende) 
skal hente såvel inspiration til praksis som teoretiske begrundelser for de 
pædagogiske valg.

I et af de første kapitler kommer Ida Damsø Christiansen og Marianne Hald 
med en række praktiske anvisninger på, hvordan man kan gå til udeskole som 
nybegynder. Her har de ti gode råd:

1. Sørg for at eleverne ved, hvad de skal, så de har tøj og mad med til at være 
udendørs.

2. Grej og udstyr. Lav en klar fordeling, så alle ved, hvem der har ansvaret 
for at medbringe og transportere det grej, der skal bruges.

3. Klare instruktioner. Sørg for at eleverne ved, hvad de skal, før de ”slippes 
løs”.

4. Klar struktur. Præsenter en klar struktur for udebesøg. Giv eleverne 
indblik i dagens program. Aftal tider for pauser, hjemtur og opsamling.

5. Samlingspunkt. Vælg et samlingssted ude, hvor man altid kan få fælles 
beskeder. Det kan være fire kegler eller et træ eller en bænk.

6. Samlingssignal. Fortæl eleverne, hvordan det vil lyde, når de skal samles. 
7. Gåmakker. Hvis det er de mindre klasser, så giv dem en fast gåmakker 

ud og hjem.
8. Hold fokus. Opsamlinger skal ske undervejs, hvis eleverne mister fokus. 

Hvad har I gjort? Hvad har I lært? Hvad skal I nu? Spørg!
9. Lærerrollen. Overvej hvordan eleverne kan samarbejde og være aktivt 

deltagende. Læreren skal stilladsere og støtte undervejs. 
10. Fotos. Fasthold det faglige indhold med fotos, men overhold GPDR. 

Elektroniske devices kan beskyttes fra mad, fugt, regn, sne med 
husholdningsfilm. Det påvirker ikke touch-funktionen.
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Det er også et håndværk at blive god til at være ”udeskole-lærer”. Man kan snildt 
lave en hel del fejl, det lærer man af. Bogen her giver et godt billede af, hvordan 
man undgår de mest basale fejl.

Det er en bog, der henvender sig til praksisfeltet. Derfor kan det undre, at forordet 
er skrevet i en helt anden stil end det øvrige indhold. Forordet er på seks sider, og 
der er fire siders litteraturliste hertil. Det er Theresa Schilhab, der er forfatteren 
til forordet, og som den eneste gør hun brug af mange, mange referencer efter 
Harvard-referencesystemet. Det betyder, at netop forordet signalerer noget helt 
andet end resten af bogen. Det giver et tungt teoretisk signal, hvor målgruppen 
i praksisfeltet forhåbentlig ikke falder fra. Det ville være ærgerligt. Det er nemlig 
”Udeskole i teori og praksis” der er bogens anliggende. Teori og praksis står 
sideordnet. Det er derfor, det er en vigtig bog.

P.S. Og skulle nogen sidde og tænke: Hvad var rumfanget på asketræplateauet 
fra indledningens matematikundervisning, så er svaret her: Efter udregning 
ved hjælp af en papkasse som måleenhed, så er rumfanget et sted omkring 81 
papkasser. Måske 90. Måske 60. Prøv selv.

Bodil Christensen, lektor ved Læreruddannelsen i Aalborg, UC 
Nordjylland
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Kan man tale om udviklingsmæssige fremskridt i undervisningens historie? 
Ja, svarer Per Fibæk Laursen helt entydigt i bogen Didaktiske revolutioner. 
Og det svar viser straks, at hans begreb om didaktiske revolutioner ikke rigtig 
lever op til videnskabshistorikeren Thomas Kuhns definition af videnskabelige 
revolutioner, som Laursen ellers eksplicit trækker på. For med Kuhn kan man 
kun dårligt tale om fremskridt i videnskaberne. Paradigmer afløser hinanden 
gennem revolutioner. Når et paradigme har udtømt sine muligheder, kommer 
det i krise, og på et tidspunkt afløses det af et nyt paradigme, dvs. en fundamentalt 
anderledes måde at forstå verden. Paradigmerne er inkommensurable i den 
forstand, at man i ét paradigme slet ikke kan forstå verden inden for et andet 
paradigme. Er man først trådt ind i det heliocentriske verdensbillede, er det ikke 
muligt at forstå verden gennem det geocentriske verdensbilledes termer. Sådan 
er det ikke med overgangen fra et didaktisk paradigme til et andet. Man kan 
eksempelvis godt stikke en flad i den tro, at det virker, selvom man lever i en 
tidsalder, hvor flertallet for længe siden har forladt den forestilling, at indlæring 
og tugtelse hænger sammen. 

Men det gør ikke noget, at Laursens forståelse af didaktiske revolutioner ikke 
stemmer helt med Kuhns paradigmeteori, for inspirationen fra Kuhn giver ham 
et heldigt greb til at fremstille undervisningens historie. Med revolutionsbegrebet 
laver Laursen nogle tankevækkende snit i undervisningshistoriens forløb, 
snit som på en overbevisende måde kobler bredere samfundsmæssige 
udviklingstendenser med didaktiske nybrud. 

Laursen identificerer tre didaktiske revolutioner. Den første er opfindelsen 
af professionel skole og undervisning med latinskolerne i 1100-tallet. Ved 
den anden didaktiske revolution i begyndelsen af 1800-tallet etableredes den 

Mads Rangvid

Per Fibæk Laursen: Didaktiske revolutioner – 
undervisningens historie 
Hans Reitzels forlag, 2020 
316 sider, 275 kr.

Undervisningens historiske fremskridt 
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effektivitet og planmæssighed, mange stadig forbinder med skole: en lærer i en 
klasse i et fag i et klasselokale i en time med en lærebog. Det er også her tavlen, der 
samler al opmærksomhed, opfindes som en helt central undervisningsteknologi. 
Endelig følger med reformpædagogikken i begyndelsen af 1900-tallet den tredje 
revolution, hvor man opfinder den elevvenlige skole, som forsøger at arbejde 
med elevens spontanitet i stedet for imod. Afslutningsvis diskuterer Laursen, 
hvorvidt man kan tale om, at vi siden 1990’erne har været på vej ind i en fjerde 
didaktisk revolution defineret ved en ny teknisk didaktik. Svaret på det spørgsmål 
er negativt. 

Bogens struktur er nok kronologisk, for så vidt som Laursen efter tur gennemgår 
den historiske anledning til og de særlige træk for hver af de tre revolutioner. 
Alligevel er det ikke et egentligt undervisnings- eller skolehistorisk værk, for 
Laursens interesse er hele tiden at jævnføre de historiske udviklingstræk med en 
nutid kontekst. Laursen maler med den brede pensel, og hans bog er en ujævn 
hybrid. Ambitionen er at beskrive den praktiske undervisnings udvikling, men 
fordi praksis i store stræk er empirisk udokumenteret, må Laursen alligevel ty 
til teoretiske refleksioner. Dertil springes der bestandigt mellem kronologiske 
lag og emnemæssigt fokus. Til tider savner man derfor en hierarkisering af de 
mange i øvrigt uhyre interessante iagttagelser og refleksioner. 

Af sin undersøgelse af de didaktiske revolutioner udleder Laursen dog seks 
tydelige kendetegn, som har været karakteristiske for de tre første didaktiske 
revolutioner. 1) Der har været tale om noget nyt i forhold til den traditionelle 
praksis. I flere tilfælde har der været en teoretisk formulering af det nye lang tid 
i forvejen, fx skrev Jean-Jacques Rousseaus sine afgørende forestillinger om at 
opdrage i overensstemmelse med barnets natur længe før reformpædagogikken 
virkeliggjorde det i praksis. 2) En didaktisk revolution har sin base i en ny eller 
ekspanderende klasses behov, fx den gejstlige klasses behov for at uddanne en 
læse- og tekstkyndig stand, der kunne udbrede det kristne budskab. 3) En række 
stærke pionerer gik i spidsen. 4) Der har forud for hver revolution eksisteret et 
presserende problem. Kirken havde fx brug for de mange læsekyndige i første 
revolution, mens borgerskabet havde brug for bredere uddannelsesmæssige 
kvalifikationer i anden revolution. 5) De samfundsmæssige forudsætninger har 
været til stede for at realisere revolutionen. For eksempel var velfærdsstatens 
fremvækst en nødvendig forudsætning for udviklingen af en elevvenlig skole. 6) 
De didaktiske revolutioner har resulteret i varige og betydelige forbedringer af 
undervisningen. 

Det er på baggrund af disse kendetegn, at Laursen afviser en fjerde didaktisk 
revolution. Den tekniske didaktik kan defineres ved læringsmålstyring, test, 
øget anvendelse af it, evidensbasering, stærkere skoleledelse m.m. Nok er disse 
siden 90’erne blevet mere udbredte, men mange af de grundlæggende teknikker 
bag har eksisteret længe (jf. 1), bl.a. var test overraskende nok et vigtigt værktøj i 
nogle tidlige reformpædagogers bestræbelser på at tilrettelægge individualiseret 
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undervisning. Nok er der en presset middelklasse, som har behov for uddannelse, 
der sikrer de nødvendige kvalifikation i den globale konkurrence (jf. 2), og nok er 
der et oplevet problem (jf. 4) og masser af teknologi og new public management 
til stede (jf. 5), men udviklingen er ikke drevet frem af skolefolk selv (jf. 3), 
og endelig synes den tekniske didaktik ikke at resultere i betydelige og varige 
forbedringer af undervisningen (jf. 6). 

De to sidste forhold er afgørende. For Laursen betoner igen og igen, at 
succesfulde (betydelige og varige) didaktiske forandringer har deres udspring 
i praktikeres arbejde med at løse de udfordringer, de står overfor. Og omvendt 
gælder det, at didaktiske tiltag der implementeres fra oven uden forankring i den 
levende praksis sjældent fører noget godt med sig. Her er Laursens historiske 
kroneksempel den såkaldte ’indbyrdes undervisning’, der indførtes i 1820 på 
kongeligt diktat – og blev en dundrende fiasko. Herfra er der ikke langt til 
nutidens 2014-reform, som er Laursens egentlige skydeskive. Også den betragter 
han som en topstyret fiasko. Laursen skriver selv, at hans bog er en historie med 
en morale: Politikere skal lade fagfolk om skoleudvikling, og de skal respektere 
undervisningens og skoleudviklingens ”egen logik”.

Didaktiske revolutioner er noget så sjældent og optimistisk som fremskridtsvenlig. 
Laursen beskriver en udvikling, hvor man efterhånden bevæger sig fra vold og 
udenadslære uden forståelse hen mod en elevvenlig og lystfuld skole, som faktisk 
lykkes med at lære eleverne at forstå mere. I det lys må man håbe, at hans begreb 
om revolutioner lever op til et væsentligt aspekt hos Kuhn: Når man først én 
gang har forladt et paradigme, så er det ikke muligt at vende tilbage igen.

Mads Rangvid, MA og lektor ved Gladsaxe Gymnasium
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